
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

16 грудня 2021 року 

 

Про вступ до Всеукраїнської асоціації 

органів місцевого самоврядування 

«Всеукраїнська асоціація громад»  

 

З метою ефективного здійснення повноважень місцевого 

самоврядування, захисту прав та інтересів Лубенської територіальної 

громади та представлення їх на державному рівні, сприяння місцевому і 

регіональному розвитку, насамперед розвитку сільських територій, 

керуючись частиною 1 статті 15 та пунктом 21 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Вступити до Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Всеукраїнська асоціація громад» (код ЄДРПОУ 36756993). 

2. Уповноважити Лубенського міського голову Грицаєнка 

Олександра Петровича представляти Лубенську міську раду Лубенського 

району Полтавської області у Всеукраїнській асоціації органів місцевого 

самоврядування «Всеукраїнська асоціація громад». 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(начальник Романенко Т.О.) передбачити кошти у місцевому бюджеті на 

сплату вступного внеску та щорічних членських внесків.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бредун С.І. та 

на постійну депутатську комісію з питань економіко-інвестиційного 

планування, промисловості, підприємництва, регуляторної політики, 

транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських територій.  

 

 

 

Лубенський міський голова                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Лубенської міської ради від 16.12.2021 року 

«Про вступ до Всеукраїнської асоціації громад (ВАГ)» 

 

З метою консолідації  зусиль реалізації ключових змін в аграрному 

секторі та місцевому самоврядуванні, налагодження  якісної  комунікації між 

місцевим самоврядуванням, профільним міністерством й асоціаціями, для 

ефективного втілення реформ децентралізації, податкової та земельної 

реформи, участі у формуванні програм і механізмів вирішення проблем й 

викликів сільських територій і громад, а також доєднання до процесів 

формування та імплементації державної політики місцевого самоврядування, 

враховуючи позитивний досвід співпраці інших територіальних громад 

відділ з питань забезпечення представництва інтересів жителів сільських 

територій ініціює вступ Лубенської територіальної громади до 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Всеукраїнська 

асоціація громад». 

Вступ до Всеукраїнської асоціації громад дає можливість : 

- ефективного представництва інтересів Лубенської територіальної 

громади,  захисту її  прав та інтересів; 

- створення умов для ефективного здійснення повноважень місцевого 

самоврядування у сфері розвитку сільських територій; 

- отримання методичної, організаційної та іншої підтримки, пов’язаної із 

діяльністю громади. 

 

 

 

 

Заступник Лубенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                      С.І.Бредун 

 


