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Міська цільова програма 

забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях 

 

1. Загальні положення. 

Всеукраїнська Асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України» – добровільне  неприбуткове об’єднання, яке створене для  тісної 

взаємодії та співпраці міст, більш ефективного здійснення органами місцевого 

самоврядування міст своїх повноважень, захисту прав та інтересів 

територіальних громад.  

Запорізька обласна асоціація органів місцевого самоврядування – є 

добровільним неприбутковим об’єднанням сільських, селищних, міських рад, 

для 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.  

Асоціація «Енергоефективні міста України» - є добровільним, 

недержавним, неприбутковим об`єднанням органів місцевого самоврядування, 

створеним для задоволення потреб органів самоврядування та їх 

територіальних громад  у сучасній інформації, нових технологіях, розвитку 

співробітництва та обміну досвідом з українськими та закордонними 

партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетичних 

ресурсів, підвищення енергетичної безпеки, надання якісних енергетичних 

послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку поселень. 

 

1. Мета Програми. 

Метою членства Запорізької міської ради в Асоціації міст України є 

сприяння утвердженню в Україні інституту місцевого самоврядування, 

координація та взаємодія з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, політичними партіями та громадськими об’єднаннями для 

виконання програм перетворення України в країну з ефективною соціально 

орієнтованою ринковою економікою, розвинутою та збалансованою 

інфраструктурою громадських послуг в містах, високим рівнем соціального 

захисту населення. 

Метою членства Запорізької міської ради в Запорізькій обласній асоціації 

органів місцевого самоврядування є сприяння ефективному здійсненню 

органами місцевого самоврядування своїх повноважень, узгодженню дій щодо 

захисту прав та інтересів територіальних громад. Сприяння місцевому та 

регіональному розвитку, покращення якості життя в територіальних громадах 

шляхом вирішення завдань, передбачених статутом Асоціації.  



 

Метою членства Запорізької міської ради в Асоціації «Енергоефективні 

міста України» є захист прав та інтересів своїх членів, ознайомлення і обмін 

досвідом діяльності органів місцевого самоврядування в галузі ефективного 

виробництва, передачі і споживання енергії, розробки, поширення та сприяння 

реалізації знань та технологій у сфері енергоефективності, а також спільного 

вирішення інших питань, що входять до відання органів місцевого 

самоврядування задля добра людей та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 

 

3. Завдання і заходи. 

Основним завданням програми є забезпечення членства міста в 

Асоціаціях шляхом сплати членських внесків до Всеукраїнської Асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Запорізької 

обласної асоціації органів місцевого самоврядування та Асоціації 

«Енергоефективні міста України», що сприятиме:  

- становленню та розвитку місцевого самоврядування; 

- захисту прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого 

самоврядування в органах державної влади; 

-  обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування щодо 

вирішення проблем соціально-економічного та культурного розвитку 

територіальних громад; 

- формуванню місцевої економіки та політики в сфері енергоефективності, 

відновлювальної енергетики, енергетичної безпеки та сталого розвитку 

населених пунктів; 

- поглибленню взаємодії територіальних громад та організації їх співпраці з 

представниками науки і бізнесу у сферах енергоефективності та захисту 

навколишнього природного середовища; 

- впровадженню інноваційних енергоефективних технологій, обладнання та 

матеріалів, сучасних методів управління в системах енергозабезпечення 

населених пунктів у житлово-комунальному господарстві. 

 

4. Обсяги і джерела фінансування. 

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок 

коштів загального фонду бюджету міста. 

Обсяги і джерела фінансування Програми наведені в додатку 2. 

 

5. Очікувані результати, ефективність програми 

Забезпечення участі Запорізької міської ради у Всеукраїнській Асоціації 

органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Запорізькій 

обласній асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації 

«Енергоефективні міста України». 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Виконавчий комітет Запорізької міської ради: 



 

- забезпечує виконання запланованих програмою завдань та заходів і 

досягнення очікуваних показників; 

- проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та 

заходів програми цільового використання коштів і готує щорічні та в разі 

потреби проміжні звіти про хід виконання програми. 
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