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Про розгляд запиту 
 

Шановний пане Слєсаренко! 
 

Міністерство фінансів України на виконання листа Офісу Президента 
України від 13.05.2020 № 22/1-06/2446 розглянуло Ваш запит від 05.05.2020  

№ 1637 щодо надання інформації стосовно фінансування з Державного 
бюджету України діяльності всеукраїнської Асоціації міст України у 2016-2020 

роках та повідомляє. 
Правові засади організації і діяльності асоціацій органів місцевого 

самоврядування та їх добровільних об'єднань, їх взаємовідносин з державними 
органами та органами місцевого самоврядування визначаються Законом 
України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» (далі – Закон). 

Частиною першою статті 1 Закону визначено, що асоціації органів 
місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання (далі - асоціації) - 

добровільні неприбуткові об'єднання, створені органами місцевого 
самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, 
узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та 
інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному 
розвитку. 

Частиною першою статі 21 Закону визначено, що джерелами формування 
майна асоціацій є вступні та членські внески, та інші джерела, дозволені 
законодавством. 

Засади взаємовідносин між асоціаціями та державними органами визначені 
у статті 7 Закону. 

Так, асоціації у своїй статутній діяльності не залежні від державних 
органів, їм не підзвітні і не підконтрольні, крім випадків, передбачених 
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законом. Забороняється будь-яке втручання у статутну діяльність асоціацій та 
їх об'єднань з боку державних органів, їх посадових та службових осіб. 

При прийнятті рішень з питань місцевого та регіонального розвитку, а 
також при визначенні основних напрямів державної політики щодо місцевого 
самоврядування державні органи взаємодіють з асоціаціями на засадах, 
визначених цим Законом. 

Форми взаємодії асоціацій з державними органами чітко визначені 
Розділом IV «Засади взаємодії асоціацій з державними органами» цього Закону. 

Ураховуючи вище наведене, фінансування з Державного бюджету України 
діяльності всеукраїнської Асоціації міст України законодавством не 
передбачено. 

 

 

З повагою 

 

 

Перший заступник Міністра Денис УЛЮТІН  
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