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   Голові Миколаївської обласної ради 
   Москаленко В.В. 
 

      Шановна пані Голово, 
 

 Надсилаємо Звіт про діяльність Української асоціації районних та обласних рад за перше півріччя 
2019 року.  
 Як ви зможете ознайомитись, Асоціація продовжує діяльність у напрямку зміцнення 
субрегіонального та регіонального рівнів місцевого самоврядування та відстоювання інтересів спільноти 
Асоціації. Зокрема, робота стосується подальшого впровадження децентралізації.  
 Наскільки можливо, опираючись на наявні ресурси, ми ведемо аналітичну роботу щодо 
напрацювання як нормативно-правових актів, так і методичних рекомендацій.  
 Не менш важливим є підтримка обізнаності представників місцевого самоврядування, тому 
Асоціація впроваджує чимало інформаційно-просвітницьких заходів. У цьому контексті, з кожним роком 
ми відчуваємо покращення комунікації з вами. Так, завдяки взаєморозумінню, для вас готуються заходи 
на актуальні теми у відповідних форматах.  
 Ми стабільно повідомляємо вам про нашу діяльність, і дякуємо, за вашу схвальну реакцію на 
роботу Асоціації.  
 У другому півріччі нас очікує багато ініціатив, що реалізовуватимуться задля впровадження 
реформи.  

Ми ведемо переговори з національними та міжнародними партнерами стосовно напрацювання 
моделі спроможних районів з розмежуванням повноважень органів влади. Передусім, у такому процесі, 
найважливіше завдання, щоб ваша думка була врахована.  

Асоціація має надію, що ці починання будуть успішними та сприятимуть проведенню місцевих 
виборів 2020 на новій територіальній основі з новими, серйозними компетенціями районних та обласних 
рад.  

Ми плануємо у цьому році провести всеукраїнський форум місцевого самоврядування за участі 
представників центральних органів державної влади. Мета – забезпечити незворотність децентралізації.  

Також розпочалась підготовка до традиційної наради-семінару на узбережжі Чорного моря для 
спільноти Асоціації.  

У другому півріччі плануються засідання керівних органів Асоціації. Передусім мова йде про 
засідання Правління. Зважаючи на велику кількість пунктів у наших планах, очікуємо не менше важливих 
рішень. 
 
 Водночас, принагідно хочемо вам подякувати за своєчасну сплату членських внесків. Таке 
відношення дозволяє підтримувати високі темпи та стабільну динаміку, через що очікуємо на ваше 
розуміння й надалі.  
 
 Додаток 1 – Інфографіка Звіту про діяльність Української асоціації районних та обласних рад за 
перше півріччя 2019 року.  

 
З повагою  
Голова Секретаріату Асоціації     Юрій Андрійчук 
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