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Ми, учасники ФОРУМУ Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад», голови сільських, селищних, міських рад відзначаємо, що сьогодні 

надзвичайно актуальним є завершення реформи місцевого самоврядування, конституційне закріплення її 

результатів, а також налагодження ефективних механізмів захисту інтересів місцевого самоврядування та 

їх належне представництво в діалозі з державою. 

Процес децентралізації триває і попереду місцеве самоврядування чекає безліч непростих 

викликів: оновлення Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про службу в органах місцевого самоврядування» і головне це внесення змін до 

Конституції України в частині децентралізації, які закріплять реформовану систему місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, децентралізацію владних повноважень та їх 

ресурсне забезпечення. 

Зазначене потребує консолідації зусиль Всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування щодо представлення та відстоювання інтересів місцевого  самоврядування  на  

державному рівні. 

Також в умовах впровадження реформ у громад виникає підвищений запит до асоціацій в наданні 

методичної, правової та інформаційної допомоги органам місцевого самоврядування при здійсненні 

ними своїх повноважень. Є потреба в напрацюванні єдиних підходів  запровадження змін та формування 

однотипної практики їх застосування, а позиції асоціацій при експертно-методичному супроводженні 

громад мають бути максимально узгодженими. 

Відтак, як ніколи актуальним є питання поглиблення співпраці та взаємодії між асоціаціями 

органів місцевого самоврядування.  

В 2010 році асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом було 

укладено Угоду про співпрацю і взаємодопомогу у форматі Національного конгресу місцевого 

самоврядування з метою   представлення,   відстоювання,  забезпечення  захисту  інтересів  

територіальних  громад,  органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів та їх 

посадових осіб. Але сьогодні Конгрес потребує перезавантаження і оновлення форм діяльності для 

формування потужного єдиного голосу місцевого самоврядування. 

Важливим кроком стало відновлення Консультативної ради з питань місцевого самоврядування  

Головою Верховної Ради України в червні  2020 року. Саме на цій платформі мають консолідуватись 

всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування для формування спільних позицій місцевого 

самоврядування і відстоювання інтересів територіальних громад. 

З огляду на вищезазначене, учасники ФОРУМУ Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад», голови сільських, селищних, 

міських рад виступаємо з пропозицією поновлення діяльності Національного конгресу місцевого 

самоврядування з метою формування потужного і дієвого місцевого самоврядування в Україні на 

основі принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. 

Прийнято  учасниками Форуму нового місцевого самоврядування  

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад»  

26 листопада 2020 р. 

 


