
Асоціація об’єднаних 
територіальних громад: 

перші кроки на шляху 
до «єдиного голосу» нового 

українського самоврядування 

Брифінг у УКМЦ

Київ, 10 квітня 2017 року



Хронологія подій
 25 листопада 2016 – Установчі збори. 

Рішення про створення Асоціації 
 1 грудня 2016 – публікація інформації про створення  Асоціації 

та Звернення Асоціації до всіх ОТГ
 5 грудня 2016 – державна реєстрація. Повідомлення про 

створення у прямому ефірі «5 каналу»
 15 грудня 2016 – прийом у члени перших ОТГ 
 грудень-січень – розширення членства, активні перемовини з 

стейкхолдерами 
 16 січня 2017 – перше публічне Звернення до Голови ВРУ та 

нардепів
 січень-лютий – інформування про Асоціацію, розширення 

членства, підготовка до Зборів
 16 лютого 2017 – Загальні збори (37 членів). Прес-конференція
 16 лютого 2017 – друге звернення до Голови ВРУ та нардепів
 березень – продовження роботи з становлення Асоціації
 24 березня 2017 – засідання Правління (55 членів, 19 областей)
 05 квітня 2017 – засідання Правління  та робоча зустріч з 

Прем’єр-міністром України (62 члени, 20 областей)



Асоціація станом на сьогодні

 Членство: 
поле членства охоплює до 100 ОМС ОТГ 
(понад 25%  від загальної кількості громад)

◦ Вже стали членами – 64 ОТГ (понад 17%)

◦ У процесі ухвалення рішень як мінімум 30 ОТГ

 Регіональне представництво:
понад 2/3 регіонів (20 областей)

◦ Не представлені поки що, але вже у процесі: 
Дніпропетровська, Сумська, 
Луганська, Миколаївська



Особливості Асоціації 

Вже закріплені в Статуті:

• Членами можуть бути лише ОМС ОТГ

• Діяльність на всій території України
(через членів та органи управління) 

• Заборона групування за політичними ознаками

• Гарантії для ключових осіб виконавчої дирекції

Пропонується закріпити:

• Ротація керівництва (голови та правління)

• Вимоги до керівництва (голова,заступники –
не менш як вдруге обрані керівником ОМС) 

• Регіональне представництво в керівництві 
(як мінімум по одному члену Правління)

• Мінімальні та справедливі членські внески



Статус Асоціації
 Асоціація має місцевий статус, але діє на всій 

території України, включно з регіонами, які не 
представлені членами Асоціації

 Всеукраїнську асоціацію ОТГ за чинним 
законом утворити неможливо

 Вступ ОМС в Асоціацію не суперечить членству 
цього ж ОМС в будь-яких інших всеукраїнських 
та/чи місцевих асоціаціях

Діяльність асоціацій в Україні 
гарантується державою. 

Ніхто не має права перешкоджати ОМС 
в ухваленні ним рішення щодо участі 

у тій чи іншій асоціації ОМС



Політика членських внесків

 Підходи:
◦ Розмір внесків має бути мінімальним – Асоціація 

не має існувати за рахунок внесків членів
◦ Розмір внесків має бути справедливим
◦ Розрахунок та спосіб сплати має бути таким, аби 

не ускладнювати адміністрування

 Розмір (ухвалено Загальними зборами):
◦ До 5000 населення – 1000 грн./рік
◦ До 10000 населення – 2000 грн./рік
◦ До 15000 населення – 3000 грн./рік
◦ До 20000 населення – 4000 грн./рік
◦ Понад 20000 населення – 5000 грн./рік



Завдання Асоціації
(із Звернення від 25.11.2016)

 Активно та ініціативно взаємодіяти з органами
виконавчої влади на місцевому та 
національному рівнях

 Послідовно обстоювати інтереси членів, 
надавати їм необхідні послуги та сприяти
підвищенню їх потенціалу

 Ініціювати взаємодію та якнайширше 
партнерство, домагатися об’єднання зусиль всіх
зацікавлених сторін в інтересах реформ

 Формувати «єдиний голос» українського
місцевого самоврядування, зміцнювати
його позицій у діалозі з державою



Керівництво Асоціації
 Правління:

◦ Кількісний склад: 22 (20 регіонів +2 за посадою) 
◦ Голова та три Заступники голови: 

по одному від сільської, селищної та міської  ОТГ

 Керівництво Правління:
◦ Олександр Корінний, голова Асоціації ОТГ, Ново-

український міський голова,   Кіровоградська обл. 
◦ Олексій Рябоконь, заступник голови Асоціації ОТГ, 

Пирятинський міський голова, Полтавська обл. 
◦ Григорій Рудюк, заступник голови Асоціації ОТГ, 

Новоборівський селищний голова, Житомирська обл.
◦ Микола Майдебура, заступник голови Асоціації ОТГ, 

Красносільський сільський голова, Одеська обл.

 Виконавча дирекція:
◦ Валентина Полтавець, виконавчий директор, член 

Правління Асоціації ОТГ
◦ Ігор Абрам’юк, директор з питань розвитку, член 

Правління Асоціації ОТГ



Виконавча дирекція

 Склад (ухвалено Загальними зборами): 
◦ Виконавчий директор

◦ Директор з питань розвитку

◦ Центр послуг / Директор, координатори/

◦ Комунікаційний менджер

◦ ІТ-менеджер

◦ Фінансовий менджер

◦ Офіс-менджер

Виконавча дирекція – у процесі формування



Оргструктура

ЦЕНТР 
ПОСЛУГ 
для ОТГ

Е-врядування

ПОСЛУГИ

Освіта в ОТГ

ЦНАП

Фінанси

Земля, майно, містобудування

Оргструктури, 
муніципальний менеджмент

Е-врядування

Енергоефективність

Муніципальна дипломатія

Правова підтримка



Предмет уваги Асоціації 
на національному рівні

 Законодавство:
◦ Закони для реформ (ВРУ, комітети)
◦ Політика та процедури (Уряд, Мінфін, 

Мінрегіон, секторальні міністерства)

 Перспективні плани об’єднання громад: 
◦ Розроблення/коригування (Мінрегіон)
◦ Затвердження (рішення Уряду)

 ДФРР: 
◦ діяльність комісії  при Мінрегіоні

 Субвенція на інфраструктуру ОТГ: 
◦ діяльність комісії Мінрегіону

 Субвенція на соцекономрозвиток: 
◦ якою буде процедура розподілу?!



Предмет уваги Асоціації 
на регіональному рівні

 Обласний та районні бюджети: 
формування, виконання, звітування

 Стратегія розвитку області та план її 
реалізації: розроблення та впровадження 

 Перспективні плани об’єднання: підготовка 
(робоча група) та затвердження

 Проекти на ДФРР: конкурсна комісія 
 Субвенція на інфраструктуру ОТГ: висновки
 Субвенція на соцекономрозвиток: 

справедливість розподілу
 Секторальні реформи: освіта, медицина, 

адмінпослуги, громадська безпека тощо



Щодо “єдиного голосу” МС

Єдності місцевого самоврядування 
в Україні не було і досі немає 

Єдність старого і нового самоврядування –
проблематична (підходи і потреби різні)

 Слід рухатися до єдності нового 
українського самоврядування, що 
зароджується в об’єднаних громадах

 Меморандуми з обласними асоціаціями –
перший крок: декларація намірів

 Об’єднання (Конгрес, спілка) – наступний 
крок:  багатостороння угода із взаємними 
зобов’язаннями щодо співпраці



Конгрес об’єднаних громад

Місцеві асоціації можуть засновувати  
об’єднання асоціацій та/чи входити 
у такі об’єднання на рівних правах 
із всеукраїнськими асоціаціями

Для чого створювати Конгрес:
 Через формат Конгресу може відбутися 

швидке асоціювання більшості ОТГ
 Через Конгрес нові громади та їх асоціації 

зможуть ініціювати та здійснювати пряму 
комунікацію з центральною владою та з 
національними стейкхолдерами



Дякуємо за увагу!
Запрошуємо до спільних дій 

та до партнерства 
задля впровадження реформ!

Асоціація об’єднаних
територіальних громад

Електронна адреса: lsga.atc@gmail.com

Сторінка в мережі Facebook: 
https://www.facebook.com/LSGA.ATC/
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