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ЦЕНТР  МУНІЦИПАЛЬНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ(Хабітат) 
 

Одним з головних напрямків 25 річної  роботи ЦЕНТРУ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат) створеного у 
1994 році у рамках участі України у Підготовчому процесі 
до Другої Конференції ООН по населених пунках (Хабітат) 
Стамбул, Турція, 1996) є сприяння реалізації в Україні 
Програми ООН по населених пунктах (UN-Habitat).  

До 1994 року навчання та стажування за Програмами 
UN-Habitat для представників країн Центральної та Східної 
Європи проводилося лише англійською мовою. 

За адаптацію Програм UN-Habitat в Україні  засновника 
Центру, Наукового керівника – координатора Програми  
«УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ» д-ра ЗАТОЛОКІНА О.П. відзначено 
ПОДЯКОЮ з боку Координаторів організацій системи ООН 
в Україні – Стіва Брауна (1996), Педро Пабло Вільянуєви 
(2000), Дагласа Гарднера (2001).  
     У 2000 році на честь 55-річчя ООН Центром у співпраці 
з ПРООН та Агентством з міжнародного розвитку США було 
створено ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ ООН В УКРАЇНІ,  
відповідно до МЕМОРАНДУМУ від 20 червня 2000 року       
№ 2000-5/А-ООН між Представництвом ООН в Україні та 
Центром Муніципального Менеджменту (Хабітат), 
основною метою якого є сприяння у доступі лідерів 
самоврядувань України до інформаційних ресурсів ООН.  

Науковий керівник - координатор Програми UN-Habitat 

в Україні д-р ЗАТОЛОКІН Олександр Петрович  учасник 
робочої зустрічі з Генеральним Секретарем ООН – КОФФІ 
АННАНОМ у Представництві ООН в Україні (2002).  

З нагоди 10-річчя Програми UN-Habitat в Україні - 

Центру вручено Вітальний адрес та Почесну Грамоту 
Кабінету Міністрів України (2004).  
    Досвід професійної підготовки  управлінських кадрів  
за Програмами UN-Habitat було представлено на:  
 Міжнародній конференції Української Академії держав-

ного управління при Президентові України: “АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” 
(Київ,1997). 

 Міжнародній конференції: "ЖИТЛОВА РЕФОРМА: 

проблеми, перспективи" (Тбілісі, Грузія, 1999).  
 Міжнародному Форумі ООН: "ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: 

передумови успіху" (Єреван, Вірменія, 1999)  
 Глобальному ФОРУМІ ООН ПО МІСЦЕВОМУ УПРАВЛІННЮ 

(Стокгольм, Швеція, 2000)  
 Міжнародному ХІІ ЕКОНОМІЧНОМУ ФОРУМІ (Криниця, 

Польща, 2002).  
 ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ТИЖНІ УКРАЇНИ У НІМЕЧЧИНІ (Лейпціг, 

Німеччина 2006), 
 Парламентських слуханнях Верховної Ради України 

“НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: проблеми 
формування та реалізації” (Київ, 2007).  

 Міжнародних  конференціях  «УКРАЇНА-ХАБІТАТ: кращі 
практики» І2 конференцій (Київ,1997 – 2011) 

 Парламентських слуханнях Верховної Ради України 
“РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я в УКРАЇНІ” (Київ, 2016). 

 

Адвокатське об`єднання 

«МУНІЦИПАЛЬНА АДВОКАТУРА»  
 

Адвокат ПАСТУШЕНКО Олександр Дмитрович - 
засновник Адвокатського об’єднання «Муніципальна 
адвокатура» (надалі АОМА), протягом 25 років  надає 
професійні правничі послуги людям і громадянам 
України, жителям територіальних громад, органам 
місцевого самоврядування в Україні на основі Свідоцтва 
про право на зайняття адвокатською діяльність № 568/10 
від 24.11.1994 року, співпрацюючи з ЦЕНТРОМ 
МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат).  

 Основними конституційними завданнями адвокатури в 
Україні є захист прав і свобод людини і громадянина на 
основі Конституції та законів України. 

 Люди і громадяни України, як жителі територіальних 
громад, громадські організації, органи місцевого 
самоврядування та їх посадові особи, органи державної 
влади та їх посадові особи протягом 25 років були клієн-
тами та отримували кваліфікаційну правничу допомогу в 
судах та правоохоронних органах за участю захисту. 

  У 2015 році АО «МУНІЦИПАЛЬНА АДВОКАТУРА» у 
рамках роботи у постійно-діючому Міжнародному Форумі 
«Україна-Хабітат» ініціювало НАЦІОНАЛЬНУ ПРОГРАМУ 
«ПРАВА ЛЮДИНИ ЗА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ», 
основними завданнями якої є: 

    - захист прав і свобод людини і громадянина України; 
    - надання депутатам місцевих рад та посадовим особам 
органів місцевого самоврядування можливості отримати 
практичні навички ведення судових справ щодо ЗАХИСТУ 
ПРАВ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,  
- підготовка позовних заяв, пред'явлення позовів, 

відкриття провадження у справах та звернення до суду 
про БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ та визнання неза-
конними актів органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ та організа-
цій, які обмежують права жителів територіальних громад; 
-  підготовка справ про захист прав територіальних громад 
на формування доходної бази МІНІМАЛЬНОГО  БЮДЖЕТУ 
міста, села, селища, об`єднаної територіальної громади 
необхідної для забезпечення мінімальних соціальних 
потреб жителів територіальної громади; 
-   надання правової підтримки місцевим органам влади 
(державним партнерам) та малим і середнім підприєм-
ствам (приватним партнерам) – учасникам ПРОГРАМИ 
ДЕРЖАВНО - ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ; 

    - викриття протиправних та корупційних дій депутатів та 
посадових осіб органів місцевого самоврядування – 
головних розпорядників бюджетних коштів. 
- надання правової підтримки ініціативним групам терито-
ріальних громад у проведенні МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМІВ. 

      Участь адвокатів АОМА у Програмах та Проектах, які 
реалізуються у рамках МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ 
«УКРАЇНА-ХАБІТАТ» є запорукою забезпеченням 
конституційних принципів верховенства права та 
правового порядку в Україні. 
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