
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
VI сесії міської ради VIIІ скликання 

 

25 лютого 2021 року № 2 

м. Шепетівка 

 

 

Про затвердження Програми            

«Представлення інтересів Шепетівської  

міської територіальної громади у  

Всеукраїнській асоціації органів місцевого  

самоврядування «Асоціація міст України» 

на 2021 - 2025 роки»  

 

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами 

України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік», Бюджетним кодексом України, з метою більш ефективного 

здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо 

захисту прав законних інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та 

регіональному розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму «Представлення інтересів Шепетівської міської територіальної 

громади у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» на 2021 - 2025 роки» (додається). 

2. Фінансовому управлінню подати пропозиції на сесію міської ради щодо включення у 

бюджет Шепетівської міської територіальної громади видатків на сплату членських внесків 

згідно звернення Асоціації міст України.  

3. Рішення ХІХ сесії міської ради VII скликання від 31 січня 2017 року  № 12 «Про 

затвердження міської Програми «Представлення інтересів громади міста Шепетівка в 

Асоціації міст України та громад на 2017-2020 роки»» вважати таким, що втратило 

чинність 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Р.П. Вознюка та 

постійні комісії з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів 

(голова комісії Г.В. Олійник), комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та 

етики, законності та правопорядку ( голова комісії В.П. Прохорчук). 

 

 

Міський голова                                                                                                   Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО        

                   

Додаток 

до рішення VІ сесії міської ради  

VІII скликання 

25.02.2021 р. № 2  

 

 

ПРОГРАМА 
«Представлення інтересів Шепетівської міської територіальної громади у 

Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 
на 2021 - 2025 роки» 

 
1. Загальні положення 

Міська Програма «Представлення інтересів Шепетівської міської територіальної 

громади у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» на 2021 - 2025 роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції 

України, Законів України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Бюджетного 

кодексу України. 

Програма визначає членство Шепетівської міської територіальної громади в Асоціації 

міст України з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, захисту прав та 

законних інтересів територіальної громади, зміцнення інфраструктури міського 

господарства, надання високоякісних громадських послуг, охорони громадського порядку 

на території громади, поліпшення екологічного стану, охорони здоров'я, розвитку 

національних та культурних традицій, підготовки кадрів, можливість регулярно відвідувати 

заходи в інших громадах по обміну досвідом роботи з різних напрямків, а також реалізує 

заходи по впровадженню в життя актуальних рекомендацій. 

 

2. Аналіз причин виникнення проблеми 
Місцеве самоврядування є могутнім потенціалом державотворення. Саме цей інститут 

відіграє значну роль у поєднанні в єдине ціле інтересів держави, суспільства та особистості, 

сприяє гармонізації прав і свобод людини і громадянина з інтересами держави та 

суспільства. Функціонування місцевого самоврядування має бути спрямовано на створення 

та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку 

людини, надання мешканцям територіальних громад якісних та доступних публічних 

послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади.  

Метою реформування місцевого самоврядування в Україні є підвищення якості життя 

людини за рахунок створення умов для сталого розвитку територіальних громад як 

самостійних та самодостатніх соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість 

ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого 

значення. Це зумовлює необхідність прийняття Програми. 

 

3. Мета Програми 
Головною метою Програми є сприяння розвитку Шепетівської міської територіальної 

громади, зростання добробуту людей, залучення громадян до процесу прийняття рішень, 

захисту законних прав та інтересів членів Асоціації міст України  в органах влади та 

управління, отримання методичної, правової та інформаційної допомоги органам місцевого 

самоврядування у здійсненні своїх повноважень, сприяння підвищенню підготовки та 

перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню їх кваліфікації, 

поширення досвіду діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-

економічного та культурного розвитку.  



4. Завдання Програми 
  Цілі та завдання Асоціації міст України зосереджуються на основній ідеї: захисті 

законних прав та інтересів міст - членів Асоціації міст України   в органах державної влади. 

З неї логічно випливають два інших компоненти діяльності: підтримка та розвиток 

місцевого самоврядування в Україні. Для виконання своїх цілей і завдань Асоціація міст 

України: 

 представляє та захищає інтереси міст у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів України 

та інших органах центральної влади; 

 розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавчої бази місцевого 

самоврядування та управління на місцях; 

 розробляє законопроекти та інші нормативні акти, що стосуються життєдіяльності 

територіальних громад; 

 розробляє пропозиції до Закону України про Державний бюджет та сприяє їх 

затвердженню Парламентом України; 

 надає інформаційну, організаційну та консультативно-експертну допомогу 

територіальним громадам - членам Асоціації міст України; 

 займається розробкою навчальних програм з проблем підготовки муніципальних 

кадрів; 

 налагоджує зв'язки з іноземними та міжнародними організаціями, чия діяльність 

спрямована на вирішення проблем місцевого самоврядування; допомагає територіальним 

громадам в налагодженні побратимських зв’язків. 

 Асоціації міст України регулярно інформує центральні та регіональні органи 

державної влади, громадськість про проблеми місцевого самоврядування, проблеми 

територіальних громад, а також можливі шляхи вирішення цих проблем. Асоціація готує 

рекомендації з питань подальшого розвитку місцевого самоврядування, захисту прав та 

законних інтересів територіальних громад, зміцнення інфраструктури міського 

господарства, надання високоякісних громадських послуг,  розвитку національних та 

культурних традицій, підготовки кадрів, пропаганди передового муніципального досвіду, а 

також реалізує заходи по впровадженню в життя своїх рекомендацій. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 

міської територіальної громади із залученням інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при 

формуванні показників бюджету міської територіальної громади, виходячи з реальних 

можливостей. З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний 

моніторинг виконання передбачених заходів.  

Розміри щорічного членського внеску з розрахунку на одного жителя територіальної 

громади здійснюються згідно звернення Асоціації міст України. 
 

6. Строки виконання Програми 
Дія Програми поширюється на 2021 - 2025 роки. 

 

7. Очікувані результати виконання Програми 
Виконання Програми забезпечить участь Шепетівської міської територіальної 

громади в Асоціації міст України. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК



 


