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Заснована у 1991 році

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 
«Українська асоціація районних та обласних рад» 

 Потужний національний орган самоорганізації 
представницької влади

 Комунікаційний майданчик для представників 28 
політичних партій

 Центр координації дій районних та обласних рад у 
питаннях: 

• розвитку представницької демократії 
• формування спільної конструктивної позиції у взаємодії      

з органами законодавчої та виконавчої влади
• реалізації реформи місцевого самоврядування
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Спільнота 

Асоціації

Українська асоціація районних та обласних рад 

представляє інтереси двох рівнів самоврядування – регіонального 

та субрегіонального
До Асоціації входять:

•Верховна Рада Автономної Республіки Крим

•24 обласні ради

•431 районна рада (з 489)

Крім того, до складу Асоціації доєдналися чотири колективних представники: 

Тернопільська обласна асоціація органів місцевого самоврядування «Ради 

Тернопільщини»

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування

Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування
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Органи управління
Асоціації

Вищим органом 
управління 
Асоціації є 

З’їзд Асоціації
Збирається не рідше 

одного разу на два 
роки

Президія Асоціації

Для попереднього розгляду 
питань віднесених до відання 

Правління

Секретаріат Асоціації
Виконавчий орган Асоціації. 

Утворюється для організаційного, 
правового, інформаційного, фінансово-
господарського та іншого забезпечення 

діяльності Асоціації

Контрольним органом 
Асоціації є 

Ревізійна комісія Асоціації

Правління 
Асоціації

У період між 
засіданнями 

З’їзду Асоціації
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14 
постійних комісій 

Асоціації 
за напрямками роботи



У своїй діяльності Асоціація керується:

 Конституцією України

 Європейською хартією місцевого самоврядування

 Законами України:

Про асоціації органів місцевого самоврядування

Про місцеве самоврядування в Україні 

іншими законодавчими актами

 Нормативними документами Кабінету Міністрів України

 Статутом Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»

Діяльність 
Асоціації
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Головні пріоритети

 Реформування місцевого самоврядування

 Місцевий  і регіональний розвиток

 Публічні фінанси

 Соціальні питання

 Земельні відносини та природокористування

 Запобігання та протидія корупції

Діяльність 
Асоціації
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Напрямки діяльності

Нормотворча робота та підготовка відповідних звернень до 

інститутів державної влади

Комунікація з інститутами державної влади через участь в роботі 

колегій та консультативно-дорадчих органів

Співпраця з міжнародними організаціями

Організація обміну досвідом та вивчення кращих практик

Інформаційно-роз’яснювальна робота
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Нормотворча робота

2017-2019

 проведення експертизи

 організація обговорення проєктів
законодавчих ініціатив

 підготовка пропозицій до проєктів
законодавчих ініціатив

З 2017 року Асоціацією було опрацьовано 242 проекти 

законів та інших нормативних актів, що стосувалися 

розвитку місцевого самоврядування та питань 

територіального управління

Підготовлено та надіслано 48 звернень до центральних 

органів державної влади 

Проведено 167 інформаційно-просвітницьких 

та робочих заходів
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Партнери Асоціації - це широке коло урядових та неурядових 
організацій, робота яких спрямована на розвиток місцевого 

самоврядування як в Україні, так і на міжнародному рівні 

Міжнародні організації

Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи

Конференція регіональних і місцевих влад 
Східного партнерства (CORLEAP)

Рада Європейських 
муніципалітетів та регіонів (CEMR)

Мережі асоціацій місцевих влад Південно-Східної Європи

Партнери 
Асоціації
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Конгрес місцевих та регіональних влад України 

об’єднує три національні асоціації ОМС

Партнери 
Асоціації
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Всеукраїнська асоціація 

сільських та селищних рад
Асоціація міст 

України

Українська асоціація 

районних та обласних рад

Партнери УАРОР

Асоціація об’єднаних  

територіальних громад

Асоціація 

малих міст України



Співпраця 

з органами державної влади, 

освітніми та науковими  

установам

Офіс президента України

Комітет Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 

Міністерство розвитку громад та територій України

Національна академія правових наук України

Національне агентство України з питань державної служби

Національна академія державного управління при 

Президентові України
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Взаємодія

з міжнародними Проєктами
(проєкти міжнародної технічної допомоги) 

у 2019 році 

Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа 

місцевого самоврядування  в Україні». Проєкт

«Моделювання адміністративно-територіального устрою на 

субрегіональному рівні»

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Спільно з 

Асоціацією міст України Проєкт ПУЛЬС (проведення фахових 

майстерень для районних та обласних рад) 

Програма розвитку ООН. Проєкт «Добре врядування для 

розбудови потенціалу громади» 

Посольство Республіки Польщі в Україні. Проєкт «Сталий 

розвиток Українських Карпат» 
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Опрацьовано 

нормативно-

правових актів

37

Підготовлено 

інформаційно-

аналітичних 

матеріалів

40

На форумі 

сайту РЦ

ведеться 

обговорення 

розмежування 

повноважень

На сайті РЦ

функціонує 

розділ про 

розвиток 

гірських 

територій

Забезпечується 

зворотній зв’язок 

з ОМС та 

громадськістю

Заснований у 2012 р.

Ресурсний центр у 2019 році:
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Висвітлення діяльності,

робота з громадськістю

Джерелом інформування з усіх питань діяльності Асоціації є

офіційна веб-сторінка (www.uaror.org.ua):

• ознайомитись з останніми подіями та майбутніми заходами

• завантажити необхідні документи та переглянути мультимедійні файли

Комунікація здійснюється у соціальних мережах

Ведеться робота зі ЗМІ як регіонального, так і національного рівня 

Широка інформаційно-роз’яснювальна діяльність:

• підготовка та видання інформаційних та методичних матеріалів

• виїзні навчальні семінари

Періодичні видання спільно з видавничим будинком «Фактор»

«Місцеве самоврядування»
видається з 2009 р.

«Держслужбовець»
видається з 2012 р.

«Радник старости»
видається з 2016 р. 14

http://www.uaror.org.ua/


У лютому 2015 року рішенням Правління було

створено Штаб з координації надання допомоги

потерпілим унаслідок військових дій у зоні АТО.

Налагоджено співпрацю з органами місцевого

самоврядування, правоохоронними органами,

громадськими та неурядовими організаціями з

метою координації заходів з надання допомоги

вказаним особам.
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РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської щорічної 

наради-семінару для представників органів 

місцевого самоврядування

Учасники щорічної наради-семінару,
заслухавши та обговоривши питання порядку
денного, беручи до уваги перебіг реформи
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, що здійснюється на
принципах децентралізації та субсидіарності
владних повноважень, з метою покращення якості
життя територіальних громад, ВИРІШИЛИ:

1. Звернутися до Верховної Ради України,
Президента України і Кабінету Міністрів України
щодо внесення змін до Конституції України в
частині децентралізації, необхідних для
запровадження нових засад функціонування
системи органів місцевого самоврядування
відповідно до Європейської хартії місцевого
самоврядування, зокрема:

• розмежувати повноваження у системі органів
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів
різних рівнів та органів державної влади і місцевого
самоврядування за принципом субсидіарності;

• закріпити такий формат адміністративно-
територіального устрою України: громада-район-
регіон;
• вилучити з конституційного регулювання місцеві
державні адміністрації та запровадити інститут
префекта;
• утворити власні виконавчі органи при обласних та
районних радах;
• закріпити належну матеріально-ресурсну базу
функціонування органів місцевого самоврядування.

2. Чергові місцеві вибори до органів місцевого
самоврядування мають відбутися на новій
реформованій правовій та територіальній основі у
2020 році, для цього необхідно реалізувати
відповідний комплекс заходів, зокрема:
• внести зміни до Конституції України в частині
децентралізації владних повноважень;
• ухвалити Закон України «Про адміністративно-
територіальний устрій»;
• ухвалити Закон України «Про засади
адміністративно-територіального устрою»;
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РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської щорічної 

наради-семінару для представників органів 

місцевого самоврядування

• внести зміни до виборчого законодавства, зокрема
щодо забезпечення рівного і належного
представництва громадян в радах;
• розробити та ухвалити у новій редакції Закон «Про
місцеве самоврядування в Україні»;
• внести зміни до Бюджетного та Податкового
кодексів України, з урахуванням розмежування
повноважень, що є необхідним для завершення
бюджетної та податкової децентралізації, аби
створити належну фінансову основу для здійснення
повноважень органами місцевого самоврядування;
• запровадити державний нагляд (контроль) за
законністю рішень органів місцевого
самоврядування для забезпечення збалансованої
системи децентралізованого управління в державі;

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України
завершити добровільне об’єднання громад та
сформувати адміністративно-територіальний устрій
України, з урахуванням необхідності забезпечення
доступності надання послуг населенню та
формування спроможних адміністративно-
територіальних одиниць.

4. Рекомендувати Верховній Раді України,
Президенту України і Кабінету Міністрів України
продовжити дію мораторію на продаж землі
сільськогосподарського призначення до
напрацювання та ухвалення відповідних
законодавчих актів, які гарантуватимуть захист
інтересів громадян України.

5. Вважати доцільним закріпити повноваження щодо
управління вторинною медициною та дорожнім
господарством на рівні району.

6. Рекомендувати Верховній Раді України, Кабінету
Міністрів України закріпити на законодавчому рівні
обов’язок громад співфінансувати об’єкти спільної
власності територіальних громад, у тому числі
заклади вторинної медичної допомоги, а також
співфінансувати відповідні програми.
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РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської щорічної 

наради-семінару для представників органів 

місцевого самоврядування

7. Вважати доцільним розглянути питання
повноважень, які можуть бути закріплені за
районними радами нових укрупнених районів щодо:
• управління та утримання спільних об’єктів
культури, фізкультури, туризму, архітектурних
пам’яток районного значення, а також управління
іншим спільним комунальним майном та
підприємствами комунальної власності
територіальних громад району, утримання шкіл-
інтернатів загального профілю, спеціалізованих
шкіл;
• надання чітко визначених спеціалізованих
медичних послуг, затвердження тарифів у сфері
охорони здоров’я, відповідно до методики
розрахунків таких тарифів;
• управління трудовими архівами та будинками
соціальної допомоги;
• будівництво доріг та утримання транспортної
інфраструктури районного значення;

• створення підрозділів для подолання наслідків
стихійних лих та надзвичайних ситуацій;
• захист навколишнього середовища, сприяння
розвитку рекреаційного потенціалу території
району;
• сприяння соціально-економічного розвитку
району, у тому числі, шляхом залучення інвестицій,
грантів, міжнародної технічної допомоги.

Ухвалено учасниками Всеукраїнської наради-семінару для 
представників органів місцевого самоврядування

смт Затока, Одеська область
25 вересня 2018 року

19



Дякую за увагу!


