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(п’ять модулів)
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Людмила ДАМЕНЦОВА
експерт АМУ з розроблення 
законодавства та управління 
ресурсами органів місцевого 
самоврядування 



В Україні продовжується реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади.
Після місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня 2020 року на новій територіальній основі,
важливим завданням є формування органів місцевого самоврядування територіальних
громад та забезпечення безперервного функціонування місцевого самоврядування в процесі
реорганізації представницьких та виконавчих органів.

Щоб допомогти громадам організувати ефективну діяльність органів місцевого
самоврядування Асоціація міст України розробила Практичний посібник. Видання
складається з п’яти модулів, які пропонують типові документи, алгоритми дій, а також
зразки рішень місцевих рад та їх виконавчих органів.

Модулі розробили аналітики АМУ в рамках Проєкту USAID ПУЛЬС та у співпраці з іншими
міжнародними програмами.
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У модулі врегульовано порядок проведення засідань колегіальних органів 
ради в режимі аудіо (відео) конференцій.

МОДУЛЬ 2  
Процедурні питання організації роботи органів місцевого 
самоврядування територіальної громади

Модуль включає: 
• типовий регламент сільської, селищної, міської ради 
• типове положення про постійні комісії сільської, 

селищної, міської ради 
• типовий регламент виконавчого комітету сільської, 

селищної, міської ради

Ці документи розроблені фахівцями Асоціації міст України на 
основі запитів органів місцевого самоврядування.
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 Сільська, селищна, міська рада та її виконавчий комітет є колегіальними
органами місцевого самоврядування.

Ця особливість потребує наявності окремого внутрішнього
нормативно-правового акта, який встановлює загальний порядок
підготовки, скликання та проведення засідань колегіального
органу, особливості розгляду окремих питань (кадрові питання,
розгляд проекту бюджету тощо), порядок оформлення рішень та
інші процедурні питання.

 Обов’язок затвердження регламенту ради не пізніше, як на другій сесії прямо
передбачено пунктом 1 частини першої статті 26, частиною тринадцятою статті
46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Регламент затверджується органом місцевого самоврядування, який ним
керується: регламент ради – радою, регламент виконавчого комітету –
виконавчим комітетом.
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У модулі зроблено акцент на малих територіальних громадах в яких проживає до
30 тис. осіб. Саме у таких громадах відбудеться найбільш масштабна
трансформація виконавчих органів з огляду на набуття ними нових повноважень
та переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом

МОДУЛЬ 3
Організація роботи виконавчих органів місцевого 
самоврядування. Примірні положення структурних 
підрозділів

Модуль включає:
• опис правових засад утворення виконавчих органів рад
• орієнтовну схему органів ради, виконавчих органів ради, їх 

структурних підрозділів в територіальній громаді
• примірні проєкти рішень щодо структури виконавчих органів 

ради та структурних підрозділів апарату виконавчого комітету
• примірні положення основних виконавчих органів ради
• примірні положення основних галузевих структурних 

підрозділів апарату виконавчого комітету ради
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 Виконавчі органи рад – це органи місцевого самоврядування, які створюються
сільськими, селищними, міськими радами для здійснення виконавчих функцій і
повноважень місцевого самоврядування

 Виконавчими органами ради є:
• виконавчий комітет (головний виконавчий орган)
• галузеві виконавчі органи (відділи, управління)

 Сільська, селищна, міська рада здійснює розмежування повноважень між її
виконавчими органами ради в межах повноважень, наданих законом

 Виконавчий комітет діє на підставі закону на рішення ради про розподіл
повноважень. Галузеві виконавчі органи діють на підставі положень, що
затверджуються радою
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МОДУЛЬ 4  
Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого 
самоврядування

Важливою складовою та запорукою продовження реалізації
деценталізаційної реформи є забезпечення безперервного
функціонування місцевого самоврядування в процесі
реорганізації представницьких та виконавчих органів після
місцевих виборів 2020 року.

Цей модуль пропонує алгоритм основних дій з реорганізації
органів місцевого самоврядування, розроблений фахівцями
Асоціації міст України на основі запитів органів місцевого
самоврядування.
Алгоритм передбачає лише основні, найважливіші дії, які
мають безпосереднє значення для забезпечення процесу
реорганізації.
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Наведений алгоритм має на меті висвітлення суті процесу реорганізації
органів місцевого самоврядування, черговості, змісту та особливостей
окремих дій цього процесу відповідно до Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих
питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та
районних державних адміністрацій» (реєстр. №3651-д).
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Проект ПУЛЬС
Асоціація міст України 

вул. Січових Стрільців 73, 11-12 поверхи 
м. Київ 04053 

тел.: 044 486 2878 
факс: 044 486 2841

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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