
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням сесії сільської ради  
№45 від 22.12.2020 

 
Програма забезпечення членства Музиківської сільської ради  

в Асоціаціях на 2021 рік 
 

1. Загальні положення 
Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про асоціації органів місцевого 
самоврядування». 

Музиківська сільська рада є членом Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України» відповідно рішення сільської ради №50-3/І від 
2.02.2017 року «Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України» 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 
є добровільним неприбутковим об'єднанням міських рад, що створене ними з метою більш 
ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого 
самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, 
сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку. Мета Асоціації - покращення 
якості життя в територіальних громадах шляхом вирішення таких завдань: утвердження 
демократичних принципів в системі управління територіями; захист конституційного права 
територіальних громад на здійснення місцевого самоврядування; сприяння розвитку і 
зміцненню місцевого самоврядування; сприяння соціально-економічному та культурному 
розвитку територіальних громад; поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад 
у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування; сприяння місцевому 
економічному розвитку як процесу стратегічного партнерства місцевої влади, бізнесу та 
громади; створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з 
питань місцевого самоврядування; захист прав та інтересів територіальних громад, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади; організація обміну 
досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо вирішення проблем соціально-
економічного та культурного розвитку територіальних громад; надання консультативно-
методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування; здійснення 
благодійницької діяльності, спрямованої на задоволення соціально-економічних та 
культурних потреб територіальних громад; налагодження взаємодії та співпраці з органами 
місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, 
що опікуються питаннями місцевого самоврядування. 

Членство в Асоціації, рішення про вступ до якої прийняте сільською радою, надає 
сільській раді, як члену Асоціації, певних прав та накладає певні обов’язки, що закріплені в 
статутних документах та рішеннях керівних органів відповідної Асоціації. 

 
2. Мета програми 
Мета програми – додержання сільською радою обов’язків, покладених на неї, як на 

члена відповідної Асоціації, для гарантованого забезпечення повноти прав члена такої 
Асоціації. 

 
3. Завдання і строки виконання програми 
Основним завданням програми є забезпечення з боку сільської ради додержання 

статутних документів та виконання рішень керівних органів Асоціації, членом якої є сільська 
рада. 

Строки виконання програми - 2021 рік. 
 
 



4. Заходи та напрямки виконання програми 
Основним заходом програми є сплата щорічних членських внесків до Асоціацій, 

членом яких є сільська рада: 
Сплата щорічних членських внесків здійснюється у порядку та розмірах, 

передбачених рішеннями та/чи положеннями відповідної Асоціації, на підставі укладеної 
угоди. 

 
5. Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування цієї програми здійснюється у межах затверджених бюджетних 
призначень згідно із розписом бюджету сільської територіальної громади та інших коштів, 
не заборонених чинним законодавством України, у розмірі 3743  грн. 

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий 
комітет сільської ради. 

 
6. Контроль за реалізаціє програми 

Контроль за реалізацією програми здійснює секретар сільської  ради та всі постійні 
депутатські комісії . 

 


