
АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ: 
27 РОКІВ НА ЗАХИСТІ ГРОМАД

Олександр Слобожан,
Виконавчий директор АМУ,
кандидат наук з державного управління

1



Асоціація міст України 

найавторитетніша в Україні недержавна організація, що
представляє позицію та захищає права місцевого самоврядування

створена у 1992 році

має статус Всеукраїнської відповідно до Закону України «Про 
асоціації органів місцевого самоврядування» 
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Асоціація міст України 

об’єднує 833 територіальні громади, 
з яких – 393 ОТГ

Станом на жовтень 2019 року
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Члени АМУ
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Аналітичну та експертну підтримку, залучення органів місцевого
самоврядування до визначення позиції АМУ забезпечують:

консультанти АМУ допомагають громадам у всіх областях України розробляти стратегії розвитку та
плани їх реалізації, інвестиційні паспорти, проекти стимулювання малого та середнього
підприємництва
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Аналітичний центр 

Центр впровадження децентралізаційної реформи

Центр професійного розвитку та комунікацій

консультанти з юридичних питань

консультанти з фінансових питань

консультанти з питань комунікацій

Центральний
офіс

Регіональні
відділення 

в усіх
областях

6 хабів з місцевого економічного розвитку



Експертну підтримку та залучення фахівців органів місцевого
самоврядування до визначення позиції АМУ забезпечують:

15 фахових секцій АМУ
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Cекретарів місцевих рад

Фінансистів місцевих рад

Юристів місцевих рад

Адміністративних послуг

ОТГ

Освіти

Охорони здоров’я

Соціального захисту

ЖКГ

Земельних ресурсів

МЕР

Екології

Гендерної рівності

Культури

Сім’ї, молоді та спорту
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Асоціація міст України, сповідуючи ідеї місцевої демократії, прозорості
та відповідальності влади, представляє та захищає інтереси
територіальних громад, веде від їх імені діалог з центральною владою:

з Парламентом - через Міжфракційні депутатські об’єднання та
Комітети ВРУ

з Президентом - через членство представників АМУ у Раді
регіонального розвитку та у Національній раді з питань
антикорупційної політики

з Кабінетом Міністрів – через участь на постійній основі в засіданнях
Уряду та Урядових комітетів із правом дорадчого голосу у питаннях, що
стосуються місцевого самоврядування

з органами виконавчої влади на центральному та регіональному
рівнях через різноманітні робочі групи та галузеві форуми
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АМУ:
бере активну участь у розробці реформ та забезпеченні її
законодавчого підґрунтя

постійно готує звернення та пропозиції щодо вирішення проблемних
питань місцевого самоврядування

Дані за 2018 рік
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51 звернення до 

перших осіб держави

до Президента України 

до Прем’єр-міністра України 

до Голови Верховної Ради України 

до парламентських Комітетів

до Мінрегіону

до інших міністерств та відомств

549 пропозицій щодо шляхів розв’язання проблем та 

підготовки нормативно-правових актів направлені до 
міністерств, відомств та парламентських Комітетів

28
7

16

264
137

148
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Важливий елемент діалогу – закріплене Законом України «Про асоціації
органів місцевого самоврядування» зобов’язання центральних органів
виконавчої влади проводити консультації з Асоціацією та надавати Асоціації
для погодження проекти законодавчих та нормативно-правових актів, які
мають відношення або впливають на стан місцевого самоврядування

за 2018 рік:

АМУ отримала від органів державної влади

на погодження 212 проектів НПА
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ДІАЛОГ З УРЯДОМ
Представники АМУ на постійній основі беруть участь у засіданнях
Уряду, урядових та парламентських комітетів із правом дорадчого
голосу у питаннях, що стосуються місцевого самоврядування

За рік:
представники АМУ взяли участь у 46 засіданнях Уряду та 93
засіданнях Урядових комітетів
експерти АМУ провели моніторинг близько 3950 та
проаналізували на предмет впливу на місцеве самоврядування
1511 проектів урядових актів
АМУ підтримала 1411 нормативно-правових актів з питань
місцевого самоврядування

Дані за 2018 рік
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ДІАЛОГ З УРЯДОМ
прийнято 179 проектів нормативно-правових актів, що позитивно
впливають на розвиток місцевого самоврядування, зокрема сприяють
процесу децентралізації та посиленню спроможності громад,
децентралізації
відхилено 20 проектів нормативно-правових актів, що могли негативно
позначитися на процесі децентралізації, обмежували повноваження
органів місцевого самоврядування, погіршували доступність і якість
публічних послуг

Дані за 2018 рік
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ДІАЛОГ З ПАРЛАМЕНТОМ
АМУ з 1992 року виступила автором (співавтором) 224 чинних законів у
сфері місцевого самоврядування, поданих через народних депутатів

Співпрацям з парламентськими Комітетами у 2018 році:

представники АМУ взяли участь у 89 засіданнях 11 Комітетів

Верховної Ради України

АМУ направила у Комітети Верховної Ради України 65 експертних

висновків до законопроектів

Завдяки спільній діяльності Асоціації міст України та ВРУ у бюджетному
процесі на 2019 рік загалом для всіх територіальних громад залучено
додатковий ресурс в обсязі 44,6 млрд грн
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ДІЯЛЬНІСТЬ АМУ

Дані за 2018 рік
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69 експертних висновків до 

законопроєктів підготували 
аналітики АМУ

3950 проєктів урядових 

рішень проаналізували 
експерти  АМУ

84 законопрєкти

розроблено АМУ або за 
участі АМУ  АМУ

АМУ спільно з органами місцевого самоврядування розробила та впроваджує 9 галузевих стратегій реформ

168 практикумів в РВ АМУ 

для 4543 місцевих посадовців

5 практикумів із галузевої законотворчості 

та адвокасі спільно з Апаратом Верховної 
Ради України

49 навчань в громадах

для 1200 місцевих 

депутатів

327 громад в автоматизованій системі муніципальної статистики (АСМС)



ДІЯЛЬНІСТЬ АМУ

Дані за 2018 рік
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9867 консультацій надано

громадам
видано 3 методичних посібники для громад

76 регіональних

візитів «Маршрути
успіхів»

8 загальнонаціональних

візитів «Маршрути
успіхів»

4 КНИГИ 

УСПІХІВ 

250 регіональних

заходів – платформи, 
семінари, практикуми

1712 заходів в РВ АМУ для 

31700 представників ОМС

- членство у Раді європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR) з 2002 року
- співпраця з національними асоціаціями Норвегії, Канади, Польщі, Франції, Молдови, Грузії, Словаччини, Білорусі, Нідерландів
- партнерство: АМР США, Уряд Канади, РЄ, КМРВРЄ, ЮНІСЕФ, Світовий Банк, ОБСЄ 

cторінка АМУ у Facebook - 8500 вподобань

80 ТБ програм проекту   ПУЛЬС РЕФОРМ 170 публікацій у центральних ЗМІ



Проєкт

«Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні»
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З початку проєкту:

• експертами проекту «ПУЛЬС» розроблено 309 
проектів нормативно-правових актів, 
підготовлених із урахуванням позиції ОМС (з 
них 193 – набули чинності);

• експертами проекту не допущено прийняття 
близько 70 небажаних для органів місцевого 
самоврядування актів;

• провели моніторинг 10 439  урядових 
проектів НПА, близько 150 - не були 
підтримані; 

• до обговорення законодавчої бази на 70 
галузевих форумах, секціях, майстернях,  
круглих столах і т.п.  долучились понад 10 000 
службовців ОМС 
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Спільно з Верховною Радою України та профільним 
Комітетом

Проект ПУЛЬС сприяв проведенню:
• Дня Діалогу з Парламентом
• 3 Круглих столів профільного Комітету
• 2 виїзних засідань профільного Комітету; 
• 19 Парламентських практикумів з розробки законодавства 
для понад 590 службовців ОМС
• 140 засідань Регіональних платформ за участі 200 народних 
депутатів України

Експерти ПУЛЬСу взяли участь у:
• 294 засіданнях 11 парламентських комітетів; 
• підготували понад 1000 експертних висновків до проектів нормативно-
правових актів.
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Спільно з Урядом

ПУЛЬС надав допомогу в проведенні 
4 Днів діалогу з Урядом

Експерти ПУЛЬСу взяли участь у:
• 174 засіданнях Уряду 
• 374 засіданнях Урядових комітетів

Експерти ПУЛЬСу провели моніторинг 
10439 урядових актів 
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Підготували і провели 2581 публічний захід в регіонах, зокрема:

• 531 практикум із застосування законодавства для 12928 службовців ОМС
• 294 навчальних візити громади «Маршрути успіхів» (регіональні) для
понад 4500 учасників;
• 23 ознайомчих виїзди у рамках загальнонаціональної програми
«Маршрути успіхів» для близько 900 працівників ОМС
• 198 регіональних прес-турів для понад 2 600 журналістів
• понад 1100 інформаційних пунктів децентралізації та заходів у громадах

Ми працювали майже 
в усіх громадах з 24 регіонів:
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Сприяв утворенню 
848 ОТГ, у т. ч. 

37 ОТГ, утворених 
шляхом приєднання 
до  міст обласного 
значення

Проект ПУЛЬС у 2015-2019 роках 
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78 регіональних консультантів проєкту працювали у 
майже усіх громадах 24 регіонів 

Консультативну допомогу надано 
3935 громадам

:

• регіональними консультантами 
проведено 1290 виїзних консультацій;
• всього надано 22547 консультацій 
службовцям ОМС
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• розробили 5 дистанційних
навчальних курсів на
платформі Прометеус
• для участі у навчальному
процесі було зареєстровано
понад 20 тис. осіб
• після завершення навчання
понад 8000 осіб отримали
сертифікати
• провели понад 20 вебінарів

Реалізовуючи навчальний компонент:
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Проєкт ПУЛЬС
Асоціація міст України 

вул. Cічових стрільців 73
Київ, 04053

тел.: 044 486 30 66
www.auc.org.ua
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http://www.eef.org.ua/


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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