РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 7 лютого 2006 року
Про прийом в дійсні та асоційовані члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
Трипільської сільської ради Обухівського району Київської області та заяв Товариства з
обмеженою відповідальністю „Спортивний магазин „Інтер Атлетика” і Всеукраїнської
громадської організації Український громадсько-політичний фонд народної підтримки
президентства, парламентаризму та демократичних виборів „Суспільний прогрес ХХІ
сторіччя” про вступ до Асоціації міст України та громад, Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти Трипільську сільську раду Обухівського району Київської області
дійсним, а Товариство з обмеженою відповідальністю „Спортивний магазин „Інтер
Атлетика” і Всеукраїнську громадську організацію Український громадсько-політичний
фонд народної підтримки президентства, парламентаризму та демократичних виборів
„Суспільний прогрес ХХІ сторіччя” асоційованими членами Асоціації міст України та
громад.
2. Трипільській сільській раді Обухівського району Київської області та
Товариству з обмеженою відповідальністю „Спортивний магазин „Інтер Атлетика” і
Всеукраїнській громадській організації Український громадсько-політичний фонд
народної підтримки президентства, парламентаризму та демократичних виборів
„Суспільний прогрес ХХІ сторіччя” відповідно до порядку, встановленого Загальними
зборами Асоціації, перерахувати до чергових Загальних зборів АМУ вступні (членські)
внески на розрахунковий рахунок Асоціації міст України та громад (р/р
№26005031073881 у Старокиївському відділенні Київської міської філії АКБ
“Укрсоцбанк”, м. Київ, МФО 322012, код ЗКПО 20069689).
3. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальних
зборів Асоціації.
Про ситуацію, що склалася
у м. Алчевську Луганської області
Заслухавши та обговоривши інформацію Міністра будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства П.С. Качура та члена Правління АМУ Донецького
міського голови О.О. Лук’янченка щодо ситуації, яка склалася у м. Алчевську Луганської
області, Правління Асоціації вирішило:
1. Рекомендувати Загальним зборам Асоціації звільнити Алчевську міську раду
Луганської області від сплати членських внесків до Асоціації міст України та громад на
2006 рік.
2. Спільно з Міністерством будівництва, архітектури та житло-комунального
господарства створити робочу групу для детального аналізу стану тепло-водопостачання
міст-членів АМУ з метою розробки пропозицій до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України з метою попередження можливих аварій, подібній Алчевській, у
житлово-комунальному господарстві.
3. Виконавчій дирекції АМУ звернутися до членів Асоціації з проханням надати
матеріальну та фінансову допомогу Алчевській міській раді Луганської області з метою
прискорення ліквідації аварії в системі теплозабезпечення міста.
4. Доручити Виконавчій дирекції підготувати Звернення до Верховної Ради
України щодо ситуації, яка склалась у житлово-комунальному господарстві українських
міст.
Звернення

Асоціації міст України та громад до Верховної Ради України
щодо стану житлово-комунального господарства України
Шановні народні депутати України!
Асоціація міст України та громад, сільські, селищні, міські голови неодноразово
висловлювали занепокоєність, що при переході до ринкових умов господарювання жоден
сектор економіки держави не піддається такому політичному втручанню у господарську
діяльність та процеси ціноутворення як житлово-комунальний комплекс.
Нещодавно Верховна Рада України прийняла Закон України ”Про мораторій на
підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний
газ і електроенергію”. Запровадження мораторію на підвищення тарифів на житловокомунальні послуги при постійному підвищенні цін на енергоносії, збільшенні
мінімального рівня заробітної плати призводить до фінансового краху підприємств
житлово-комунального господарства та соціальної напруги у суспільстві.
Ще одним чинником кризової ситуації, що має місце у житлово-комунальному
господарстві України, є невпорядкованість та законодавче розширення переліку категорій
громадян, яким надаються пільги. На сьогодні надання пільг передбачено вже понад 25
законами України, але тільки в чотирьох із них визначені джерела фінансування цих пільг.
При цьому комунальні підприємства змушені надавати житлово-комунальні послуги
вищезазначеним категоріям громадян за зниженими тарифами.
Враховуючи також технічний та фінансовий стан галузі, а це в житловому фонді
кожен третій будинок потребує капітального або поточного ремонту, більше 10 тис. ліфтів
відпрацювали 25 років і потребують заміни. У водопровідно-каналізаційному
господарстві четверта частина водопровідних очисних споруд та кожна п’ята насосна
станція відпрацювали проектний термін експлуатації. Значна кількість теплових мереж та
теплових пунктів перебувають в аварійному стані. Збитки підприємств складають понад 1
млрд. грн., борги по заробітній платі працівникам житлово-комунального господарства
досягли 132 млн. грн., податкова заборгованість зросла до 405 млн. грн.
На цьому фоні цьогорічні аварії в Алчевську та в інших містах України – це
реальна закономірність, а не виняток. А загалом стан житлово-комунального господарства
в Україні сьогодні набув статусу, що загрожує національній безпеці держави. Тому
звертаємось до Вас, шановні народні депутати, з проханням законодавчо забезпечити
державну підтримку сталого функціонування цієї життєвоважливої для населення України
галузі, передбачивши для цього відповідні фінансові ресурси, або зняти тягар фінансового
навантаження, який лягає на галузь через непродуману систему оподаткування, ріст цін на
енергоносії та збільшення пільгових категорій.
Звернення прийнято на засіданні
Правління Асоціації міст України та громад
7 лютого 2006 року, м. Київ
Про затвердження
Плану роботи Правління та
виконавчої дирекції АМУ на 2006 рік
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи М.В. Пітцика про План роботи Правління та виконавчої дирекції АМУ
на 2006 рік, Правління Асоціації вирішило:
1. Затвердити План роботи Правління та виконавчої дирекції АМУ на 2006 рік
(додається).
Про внесення змін до Бюджетного

Кодексу України в частині покращення
формування та управління
коштами місцевих бюджетів
Заслухавши та обговоривши інформацію експерта Асоціації міст України та громад з
питань бюджету Ю.І. Ганущака щодо розробленого проекту Закону України „Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України”, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію експерта Асоціації з питань бюджету Ю.І. Ганущака взяти до відома.
2. Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад:
- забезпечити доопрацювання зазначеного законопроекту, врахувавши зауваження та
пропозиції членів Правління Асоціації;
- організувати внесення даного законопроекту до Верховної Ради України.
3. Членам Правління та виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад залучити до
участі у процесі лобіювання зазначеного законопроекту народних депутатів України,
лідерів депутатських фракцій, організувати його широку інформаційну підтримку в
центральних та місцевих ЗМІ з метою забезпечення його прийняття на 9 сесії Верховної
Ради України ІVскликання.
Про звернення Правління
Асоціації міст України та громад
до територіальних громад міст,
селищ, сіл України
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої
роботи М. В. Пітцика щодо Звернення Правління АМУ до територіальних громад міст,
селищ, сіл України, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої роботи М. В. Пітцика взяти
до відома.
2. Затвердити текст Звернення до територіальних громад міст, селищ, сіл України
(додається).
Звернення
Правління Асоціації міст України та громад
до територіальної громади м._____________
Шановні виборці!
Україна знову стоїть на перехресті доль, надій і сподівань.
26 березня 2006 року нам належить виконати свій громадський обов’язок і обрати
до влади людей, яким небайдужа наша держава, ваше місто і ваші родини.
Вибори до місцевих органів влади в нинішньому році будуть не простими. Вони
проходитимуть за новою виборчою системою і несуть в собі багато невідомого. Громади
були і є основою держави, тож питання управління місцевими справами стає питанням
національної безпеки. Органи місцевого самоврядування неодноразово доводили, що в
часи випробувань саме вони ставали гарантом стабільності і життєздатності своїх громад
та загалом і держави.
Після обрання місцевих рад за пропорційною системою та нового міського голови
ситуація у вашому місті може набути складного та не прогнозованого характеру. Вибори
за пропорційною системою призведуть до значної політичної поляризації органів
місцевого самоврядування та конфронтації між представницькими і виконавчими
органами. Безумовно, це не сприятиме стабільній роботі влади у вашому місті.
Правління Асоціації міст України та громад висловлює щиру подяку міському
голові вашого міста за значний внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну
позицію при відстоюванні інтересів своєї громади. Тож звертаємося до вас заради

стабільної роботи виконавчої влади і спокою в громаді підтримати кандидатуру
___________________________________на виборах міського голови 26 березня 2006 р.
Шановні виборці! Я вірю, що у цей доленосний березневий день, обираючи лідерів
своєї громади, ви керуватиметеся мудрістю, поміркованістю і зваженістю. Саме ці риси
були і залишаються нашою духовною суттю.
Бажаю вашій дружній міській родині злагоди і процвітання, а вашим сім‘ям –
щастя і благополуччя!
Сильна громада – сильна держава! Пам’ятаймо, що Україна у нас одна
З повагою
Президент
Асоціації міст України та громад,
Київський міський голова

Олександр Омельченко

Про ресурсне забезпечення
діяльності виконавчої дирекції АМУ
(оренда приміщення, фінансування РВ АМУ)
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої
роботи М. В. Пітцика щодо ресурсного забезпечення діяльності виконавчої дирекції АМУ,
Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої роботи М. В. Пітцика взяти
до відома.
2. Доручити Президенту АМУ, Київському міському голові О.О. Омельченку
здійснити невідкладні заходи щодо прискорення виконання рішення Київської міської
ради про надання Асоціації міст України та громад в оренду нежилого приміщення за
адресою вул. Софіївська 2-А для розміщення виконавчої дирекції АМУ та її структурних
підрозділів.
3. Доручити члену Правління АМУ Одеському міському голові Е. Й. Гурвіцу до 01.
03. 2006 р. внести Правлінню АМУ пропозиції щодо розміщення виконавчої дирекції
Одеського РВ АМУ.
4. Доручити Віце-президенту Асоціації міст України та громад з виконавчої роботи
М. В. Пітцику забезпечити фінансування виконавчих дирекцій РВ АМУ в обсязі,
необхідному для виконання делегованих їм повноважень.
5. Доручити Головам Регіональних відділень Асоціації міст України та громад
здійснити невідкладні заходи щодо покращення матеріально-технічного забезпечення
Регіональних відділень АМУ та їх виконавчих дирекцій.
Про проведення засідання
Національних асоціацій
країн-членів Ради Європи
(23-24 лютого 2006 р. м. Страсбург)
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи М.В. Пітцика про проведення 23-24 лютого у м. Страсбурзі засідання
Національних асоціацій країн-членів Ради Європи Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації М. В. Пітцика взяти до відома.
2. Доручити Дніпропетровському міському голові І.І. Куліченку, Запорізькому
міському голові Є.Г. Карташову представляти Асоціацію міст України та громад на
засіданні Національних асоціацій країн-членів Ради Європи.
Про засідання Генеральної

Асамблеї Ради Європейських
муніципалітетів і регіонів
(10 – 12 травня 2006 р. Інсбрук, Австрія)
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи М.В. Пітцика про засідання 10-12 травня 2006 р. у
м. Інсбрук Генеральної
Асамблеї Ради Європейських муніципалітетів і регіонів, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації М. В. Пітцика взяти до відома.
2. Сформувати делегацію офіційних представників Асоціації міст України та
громад у складі 8 чоловік.
Про створення Науково-методичної ради
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора АМУ В.В.
Кравченка щодо створення Науково-методичної ради Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Відповідно до Концепції законопроектної діяльності АМУ, затвердженої
рішенням Правління АМУ від 2 грудня 2005 року, створити Науково-методичну раду
Асоціації міст України та громад і затвердити її персональний склад (додається).
2. Організаційно-методичне забезпечення роботи Науково-методичної ради
покласти на виконавчу дирекцію Асоціації міст України та громад.
Затверджено Рішенням
Правління АМУ
“07” лютого 2006 р.
Склад
Науково-методичної ради АМУ
№
п/п
1.

Авер’янов Вадим Борисович

2.
3.

Ганущак Юрій Іванович
Демський Едуард Францович

4.
5.

Кальник Віктор Мартинович
Коліушко Ігор Борисович

6.

Корнієнко Микола Іванович

7.

Кравченко Віктор Віталійович

ПІБ

Посада,
науковий ступінь
Завідуючий відділом проблем державного
управління та адміністративного права Інституту
держави та права НАН України ім. В.М.
Корецького, доктор юридичних наук
Експерт з питань бюджету АМУ
Професор
кафедри
адміністративного
та
фінансового права Відкритого міжнародного
університету розвитку людини “Україна”
Заступник міністра фінансів України
Радник Президента України, Керівник головної
служби політики інституційного розвитку,
Голова Центру політико-правових реформ,
кандидат юридичних наук
Професор кафедри історії та теорії держави і
права Інституту права МАУП,
кандидат
юридичних наук, заслужений юрист України
Перший заступник виконавчого директора АМУ,
завідувач
кафедри
конституційного
та
адміністративного права Університету економіки

8.
9.

Максюта Анатолій Аркадійович
Матвієнко Анатолій Сергійович

10.

Мітюков Ігор Олександрович

11.

Підмогильний Микола
Васильович

12.

Пітцик Мирослав Васильович

13.

Подобед Леонід Євгенович

14.

Пухтинський Микола
Олександрович

15.

Семчук Григорій Михайлович

16.

Теплюк Михайло Олексійович

17.

Терехов Віктор Іванович

18.

Терещенко Віктор Кирилович

19.

Фініков Тарас Володимирович

та права „КРОК”, кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України
Перший заступник міністра економіки України
Заступник Глави Секретаріату Президента
України
Генеральний директор Інституту фінансової
політики
Голова
правління
Інституту
соціальноекономічних досліджень, кандидат технічних
наук, професор
Віце-президент АМУ з виконавчої роботи,
кандидат
фізико-математичних
наук,
заслужений економіст України
Адміністратор групи законодавчих ініціатив
АМУ
Голова
Фонду
сприяння
місцевому
самоврядуванню України, кандидат юридичних
наук, професор, заслужений юрист України
Заступник міністра будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України
Заступник керівника Апарату Верховної Ради
України, керівник Головного юридичного
управління ВРУ
Академік Міжнародної академії „Організаційноуправлінських
наук”,
професор,
доктор
економічних наук
Завідувач кафедри аграрної соціології та
розвитку
села
Національного
аграрного
університету, професор
Проректор з міжнародних проектів Університету
економіки та права “КРОК”,
кандидат
історичних наук.

Про ситуацію щодо членства в АМУ
Керченської міської ради (АР Крим)
Розглянувши рішення Керченської міської ради Автономної Республіки Крим про
припинення членства в Асоціації міст України та громад і відповідно до пункту 3. 7.
Статуту Асоціації, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію щодо рішення Керченської міської ради Автономної Республіки
Крим про припинення членства в Асоціації міст України та громад взяти до відома.
2. Доручити членам Правління АМУ Віце-президенту АМУ з виконавчої роботи М.
В. Пітцику та Голові Кримського Республіканського регіонального відділення АМУ,
Сімферопольському міському голові В. Ф. Єрмаку провести консультації з Керченським
міським головою та депутатами Керченської міської ради щодо скасування прийнятого
міською радою рішення про припинення членства в Асоціації міст України та громад.
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 19 травня 2006 року
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішень
Старосамбірської міської ради Львівської області та Петрівської селищної ради

Луганської обл. про вступ до Асоціації міст України та громад, Правління Асоціації
вирішило:
1. Прийняти Старосамбірську міську раду Львівської області та Петрівську
селищну раду Луганської області дійсними членами Асоціації міст України та громад.
Про переведення в асоційовані члени
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Голови Ревізійної комісії АМУ Бойченка М. І. та відповідно
до Положення про переведення дійсних членів в асоційовані члени Асоціації міст України
та громад п. 3.2. Статуту Асоціації, Правління Асоціації вирішило:
1. Перевести Балаклійську міську раду Харківської області в асоційовані члени
Асоціації міст України та громад.
Про результати місцевих виборів та їх врахування
при оновленні організаційної структури АМУ
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої
роботи Пітцика М. В., про ситуацію, що склалася в організаційній структурі АМУ після
проведення місцевих виборів, Правління Асоціації вирішило:
1. Затвердити головами постійних комісій Правління АМУ:
1) Садового Андрія Івановича, Львівського міського голову - головою комісії з
питань міжнародних зв’язків;.
2) Карташова Євгена Григоровича, Запорізького міського голову – головою
комісії з питань житлово-комунального господарства;
3) Лук’янченка Олександра Олексійовича, Донецького міського голову –
головою комісії з питань бюджетної політики;
4) Добкіна Михайла Марковича, Харківського міського голову – головою комісії
з питань правової політики.
2. Головам постійних комісій Правління АМУ до наступного засідання Правління
Асоціації внести пропозиції щодо оновлення персонального складу відповідних комісій.
3. Провести засідання Секції великих міст Асоціації міст України та громад
9 червня 2006 року в м. Дніпропетровську.
4. Провести засідання Секції малих міст Асоціації міст України та громад у
м. Українці Київської обл. 6-7 липня 2006 року.
5. Доручити виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад і виконавчим
дирекціям Дніпропетровського та Київського РВ АМУ провести необхідні організаційні
заходи щодо проведення засідання секцій.
Про припинення повноважень Президента Асоціації міст України
та громад та виконання обов’язків Президента АМУ
на строк до Загальних звітно-виборних зборів АМУ
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої
роботи Пітцика М. В. та відповідно до пункту „в” статті 4.12.4 і статті 4.13.2 Статуту
Асоціації міст України та громад, Правління Асоціації вирішило:
1. Призначити виконуючим обов’язки Президента Асоціації міст України та громад
на період до проведення чергових Загальних звітно-виборних зборів Асоціації: Куліченка
Івана Івановича – Віце-президента Асоціації міст України та громад,
Дніпропетровського міського голову.
2. Виконавчій дирекції АМУ в установленому порядку довести дане рішення до
відома всіх членів Асоціації міст України та громад.
Про підготовку та проведення чергового засідання
Спілки секретарів місцевих рад АМУ

Заслухавши інформацію Першого заступника виконавчого директора АМУ
Кравченка В. В. про підготовку та проведення чергового засідання Спілки секретарів
місцевих рад АМУ, Правління Асоціації вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про стан підготовки до проведення чергового
засідання Спілки секретарів місцевих рад АМУ.
2. Провести чергове засідання Спілки секретарів місцевих рад АМУ 15 – 16
червня 2006 року (м. Бердянськ Запорізької області).
3. Доручити виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад і виконавчій
дирекції Запорізького РВ АМУ провести всі необхідні організаційні заходи щодо
проведення чергового засідання Спілки.
4. Просити Бердянську міську раду Запорізької області сприяти в організації та
проведенні чергового засідання Спілки секретарів місцевих рад АМУ.
Про законопроектну діяльність АМУ у напрямку
зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування
Заслухавши інформацію експерта АМУ з питань місцевих бюджетів
Ганущака Ю. І. щодо діяльності Асоціації у напрямку зміцнення фінансової основи
місцевого самоврядування і ознайомившись з Пропозиціями АМУ до Основних напрямів
бюджетної політики на 2007 рік та проектом Закону України „Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України” № 3760-3 від 10. 02. 2006 р., Правління Асоціації
вирішило:
1. Взяти до відома інформацію експерта АМУ з питань місцевих бюджетів
Ганущака Ю. І. щодо діяльності Асоціації у напрямку зміцнення фінансової основи
місцевого самоврядування та визнати її задовільною.
2. Схвалити в цілому пропозиції АМУ до Основних напрямів бюджетної політики
на 2007 рік та запропонований експертами АМУ проект Закону України „Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України” № 3760-3 від 10. 02. 2006 р.
3. Винести на детальне обговорення в рамках засідання Спілки секретарів
місцевих рад пропозиції АМУ до Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік та
проект Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” № 3760-3 від
10. 02. 2006 р.
4. Доручити виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад провести
необхідні заходи для забезпечення врахування Верховною Радою України та Кабінетом
Міністрів України пропозицій АМУ до Основних напрямів бюджетної політики на 2007
рік та забезпечити лобіювання проекту Закону України „Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України” № 3760-3 від 10. 02. 2006 р.
Пропозиції
Асоціації міст України та громад до проекту
Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік
Асоціація міст України та громад для фінансового забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування на гарантованому Конституцією України та чинним
законодавством рівні вважає доцільним включення до проекту Основних напрямів
бюджетної політики на 2007 рік наступних пропозицій:
1. Встановлення загального обсягу трансферту вирівнювання місцевим
бюджетам (різниця між обсягом дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) у розмірі, не меншому прогнозного обсягу надходжень податку з
доходів фізичних осіб.
2. Застосування у розрахунках трансфертів вирівнювання з державного
бюджету до місцевих бюджетів показників фінансових нормативів бюджетної
забезпеченості, розрахованих на основі законодавчо визначених соціальних стандартів.

3. Удосконалення Формули розподілу трансфертів вирівнювання між
державним бюджетом та місцевими бюджетами у напрямку забезпечення мінімального
рівня соціальних послуг на одного одержувача, врахування специфіки функціонування
соціально-культурної сфери у містах, селах селищах, зокрема, щільності населення,
унормованої кількості штатних одиниць для закладів соціально-культурного призначення,
кількості сільських, селищних та міських рад тощо;
4. Чітке визначення на законодавчому рівні переліку делегованих та
самоврядних повноважень, що належать до відання місцевого самоврядування;
5. Створення дієвої стабільної системи фінансової підтримки інвестиційної
діяльності органів місцевого самоврядування, що діятиме на довготерміновий період (5
років) та на основі затверджених програм;
6. Запровадження ефективної стабільної системи стимулювання органів
місцевого самоврядування за нарощення ресурсного потенціалу місцевих бюджетів за
доходними джерелами, що закріплюються за цими бюджетами;
7. Прискорення прийняття проекту Закону про внесення змін до Бюджетного
кодексу України (№ 3760-3 від 10.02.2006 р.) в частині визначення обсягу міжбюджетних
трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів та інших питань реального
забезпечення фінансової підтримки делегованих місцевому самоврядуванню
повноважень, тощо;
8. Розширення кола бюджетів місцевого самоврядування, що мають прямі
міжбюджетні трансфертні відносини з державним бюджетом за рахунок бюджетів міст
районного значення та селищ-районних центрів;
9. Відміна пільг по платі за землю. У разі збереження пільг передбачити в
повному обсязі їх компенсацію з Державного бюджету України відповідно до статті 103
Бюджетного Кодексу України;
10. Збільшення розмірів штрафів за забруднення навколишнього природного
середовища. Перерахування їх до місцевих бюджетів у пропорціях 25% - до обласного
бюджету, 75% - бюджетів міст обласного значення, 60% - бюджетів міст районного
значення, сіл, селищ, 15% - до районних бюджетів;
11. Приведення примірних штатів органів місцевого самоврядування у
відповідність до обсягу делегованих їм державою повноважень та врахування необхідних
для цього коштів при розрахунку трансфертів вирівнювання;
12. Надання фінансової допомоги місцевим бюджетам (у вигляді субвенцій) на
покриття витрат, що виникають у процесі передачі у комунальну власність об’єктів
соціальної сфери та житлового фонду державних підприємств;
13. Збільшення обсягу субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету на
компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та на інші види
соціального захисту;
14. Посилення відповідальності органів Державної податкової адміністрації за
адміністрування всіх податків та зборів, які зараховуються до місцевих бюджетів.
15. Відновлення практики перерахування до місцевих бюджетів половини від
перевиконання прогнозованих показників доходів державного бюджету, що є базою для
перерахування дотацій (третій кошик). Розрахунок прогнозованих показників цих доходів
здійснювати за міжрегіональними індексами податкоспроможності. Розподіл цих коштів
здійснювати між обласним, бюджетами районів та міст обласного значення у
співвідношенні 25:75, між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення,
селищ, сіл у співвідношенні 50:25.
Про підготовку та проведення
Українського муніципального форуму
Заслухавши інформацію Першого заступника виконавчого директора АМУ
Кравченка В. В. про підготовку та проведення Українського муніципального форуму,
Правління Асоціації вирішило:

1. Взяти до відома інформацію про стан підготовки до проведення Українського
муніципального форуму.
2. Провести Український муніципальний форум 6-8 вересня в м. Алушті
(Автономна Республіка Крим) за такою тематикою:
1) проблеми енергозбереження в міському господарстві;
2) проблеми вдосконалення тарифної політики у сфері житлово-комунального
господарства;
3) проблеми зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.
3. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад і виконавчій
дирекції Кримського РВ АМУ провести необхідні організаційні заходи щодо проведення
Українського муніципального форуму.
4. Просити Алуштинську міську раду сприяти в організації та проведенні
Українського муніципального форуму.
Про призначення постійного представника
Асоціації міст України та громад у Верховній Раді України
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації Пітцика М. В.
та з метою покращення співпраці Асоціації міст України та громад з Верховною Радою
України в питаннях лобіювання законопроектів, що зачіпають інтереси місцевого
самоврядування і для захисту його законних прав та свобод, Правління Асоціації
вирішило:
1. Призначити народного депутата України Суслова Євгена Івановича на посаду
постійного представника Асоціації міст України та громад у Верховній Раді України.
ЗВЕРНЕННЯ
Правління Асоціації міст України та громад
до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
щодо ситуації, яка склалася в містах
у зв’язку з підвищенням цін на природний газ
На засіданні Правління Асоціації міст України та громад 19 травня 2006 року було
розглянуто питання щодо необхідності змін тарифів на комунальні послуги, яке
обумовлено суттєвим підвищенням ціни на природний газ. Відповідно до інформації, яка
була оприлюднена, ціна газу для підприємств комунальної теплоенергетики з 1 липня
2006 року має збільшитись більш ніж в 3 рази. Так, Постановою НКРЕ від 30. 12. 2005 р.
№ 1272 ціна природного газу була встановлена на рівні 267,5 грн. за 1 тис. куб. м., а
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 04. 2006 р. № 605 ціна збільшена до 686,0
грн. за тис. куб. м. Відповідно повинні збільшитись тарифи на комунальні послуги,
зокрема теплопостачання, складова газу у собівартості яких становить 40%. При цьому,
додаткові видатки, які виникли на утримання бюджетної сфери, в Державному бюджеті на
2006 рік не передбачені.
На сьогоднішній день укладення договорів ДК „Газ України” з комунальними
підприємствами призупинено. Як наслідок, в ряді міст відбувається відключення від
постачання енергоносіїв, при чому відключаються навіть такі соціально-важливі об’єкти
як інфекційні лікарні, пологові будинки тощо, функціонування яких взагалі неможливо
без гарячої води та тепла.
Відповідно до пп. 7 та 8 ст. 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”
центральні органи виконавчої влади несуть відповідальність за насідки встановлення або
регулювання цін/тарифів, що змінюються ними відповідно до їхніх повноважень, та у разі
зміни ними цін/тарифів на послуги/товари центральні органи влади зобов’язані
відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені такими змінами. Згідно з п.10 ст.78
Бюджетного кодексу України після введення в дію Закону України „Про Державний

бюджет України на 2006 рік” органам державної влади та їх посадовим особам
забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних
зобов’язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, без
визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов’язань.
На виконання норм цих законів ряд місцевих рад після розгляду зазначених питань
на сесіях, розпочали судові процеси, направлені на відшкодування збитків, завданих
непослідовною державною політикою у сфері регулювання цін на енергоносії.
Усвідомлюючи відповідальність за збереження соціального спокою в містах, будучи
єдиними гарантами суспільної стабільності в територіальних громадах, місцеві ради та
міські голови звертаються до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з
рядом пропозицій щодо вирішення цих нагальних питань.
Зокрема, Правління Асоціації міст України та громад вважає за необхідне:
1. Оприлюднити чесну та об’єктивну позицію Уряду щодо цінової політики
держави у сфері енергоресурсів.
2. Внести зміни до Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік”,
якими передбачити фінансування додаткових витрат місцевих бюджетів,
пов’язаних з підвищенням цін на природний газ та відповідно тарифів на
комунальні послуги, а також додаткові субвенції, спрямовані на соціальний
захист незабезпечених верств населення.
3. Вирішити питання списання заборгованості місцевих бюджетів та комунальних
підприємств за спожиті енергоносії, яка виникла внаслідок прийняття рішень
органами державної влади про підвищення цін на природний газ та про мораторій
на підвищення тарифів для населення.
4. Визначати один раз на рік перед початком формування місцевих бюджетів
граничний рівень цін на енергоносії на наступний рік, не застосовувати до
підприємств житлово-комунального господарства положення щодо 100%
передоплати за енергоносії.
5. Зобов’язати центральні органи виконавчої влади розробити спрощену процедуру
індексації тарифів на комунальні послуги з урахуванням зміни цін на енергоносії
та інфляційних процесів. При цьому тарифи на енергоносії встановлювати на
рівні мінімальної рентабельності підприємств-постачальників.
6. Встановити державну монополію щодо ціни на збут природного газу, який
видобувається в Україні та гарантувати його постачання населенню та
комунальним підприємствам.
7. Встановити єдині тарифи на енергоносії для населення та комунальних
підприємств.
8. Встановити нульову ставку податку на додану вартість на природний газ та
гарантувати використання всього природного газу, що видобувається в Україні,
виключно для потреб населення та комунальних підприємств за ціною,
встановленою державою.
Правління Асоціації міст України та громад вважає, що економічна та соціальнополітична ситуація, яка склалася внаслідок не виваженої цінової політики на природний
газ, є надзвичайно гострою, і відноситься до категорії питань національної безпеки. Її
можна вирішити тільки за участі представників місцевого самоврядування, які є
найближчими до громадян та найбільш відповідальними перед територіальними
громадами сіл, селищ, міст України.
Правління Асоціації міст України та громад ініціює розгляд цих питань на зустрічі за
участю керівництва Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України, керівництва
державних підприємств-постачальників газу, представників провідних політичних партій
для вироблення єдиної державницької позиції щодо вирішення цих питань.
Звернення прийнято на засіданні Правління
Асоціації міст України та громад

19 травня 2006 року, м. Київ
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 5 вересня 2006 року
Про прийом в члени та переведення
з асоційованих в дійсні члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту АМУ та на підставі рішень
Бериславської міської ради Херсонської обл., Лутугинської міської ради Луганської обл.,
Олевської міської ради Житомирської обл., Білицької селищної ради Полтавської обл.,
Великописарівської селищної ради Сумської обл., Новогалещнинської селищної ради
Полтавської обл., Опішнянської селищної ради Полтавської обл., Чорнухинської селищної
ради Полтавської обл. про вступ до Асоціації міст України та громад, а також згідно зі
статтею 6 Положення про переведення дійсних членів в асоційовані члени Асоціації міст
України та громад беручи до уваги погашення асоційованим членом АМУ –
Балаклійською міською радою Харківської обл. заборгованості по сплаті членських
внесків в АМУ, Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти Бериславську міську раду Херсонської обл., Лутугинську міську раду
Луганської обл., Олевську міську раду Житомирської обл., Білицьку селищну раду
Полтавської обл., Великописарівську селищну раду Сумської обл., Новогалещнинську
селищну раду Полтавської обл., Опішнянську селищну раду Полтавської обл.,
Чорнухинську селищну раду Полтавської обл. дійсними членами Асоціації міст України
та громад.
2. Бериславській міській раді Херсонської обл., Лутугинській міській раді
Луганської обл., Олевській міській раді Житомирської обл., Білицькій селищній раді
Полтавської обл., Великописарівській селищній раді Сумської обл., Новогалещнинській
селищній раді Полтавської обл., Опішнянській селищній раді Полтавської обл.,
Чорнухинській селищній раді Полтавської обл. відповідно до порядку, встановленого
Загальними зборами Асоціації, перерахувати до чергових Загальних зборів АМУ вступні
(членські) внески на розрахунковий рахунок Асоціації міст України та громад (р/р
№26005031073881 у Старокиївському відділенні Київської міської філії АКБ
“Укрсоцбанк”, м. Київ, МФО 322012, код ЗКПО 20069689).
3. Поновити згідно з Положенням про переведення дійсних членів в асоційовані
члени Асоціації міст України та громад асоційованого члена АМУ Балаклійську міську
раду Харківської обл. у складі дійсних членів Асоціації міст України та громад.
Про виключення з асоційованих членів
Асоціації міст України та громад
Відповідно до пункту 3.2 та пункту 3. 5. 2. статті 3 Статуту Асоціації міст України
та громад , Правління Асоціації вирішило:
І. За систематичну несплату членських внесків, невиконання статутних обов’язків
та не прийняття участі у виконанні статутних завдань Асоціації виключити зі складу
асоційованих членів АМУ:
1. Український енергетичний консорціум;
2. Фірму „Діагностичні системи”;
3. ЗАТ „Українська Агенція Інвестиційного Розвитку”;
4. АТЗТ „Артвеа Едвертайзінг”;
5. АТ „Ганза”;
6. Представництво фірми „KORADO” в Україні;
7. Компанію „Укренергогаз”;
8. ТОВ „Фірма Аспект”;
9. АТ „Украгропромкомплекс”;

10. Спілку кабельного телебачення України;
11. ТОВ „Ринок - 1”;
12. ТОВ „Елоіс”;
13. Всеукраїнську Асоціацію кабельного телебачення і телеінформаційних мереж;
14. Творчо-виробничу агенцію „Герольдмайстер”;
15. АТВТ „Макіївський універмаг”;
16. ЗАТ „Дніпрожилбуд”;
17. Український громадсько-політичний фонд народної підтримки президентства,
парламентаризму та демократичних виборів „Суспільний прогрес ХХІ сторіччя”.
Про формування соціальних стандартів і нормативів
соціальної забезпеченості та стан правового
регулювання тарифної політики в галузі ЖКГ
Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії правління АМУ з
питань житлово-комунального господарства, Запорізького міського голови Карташова Є.
Г. та консультанта АМУ з питань сталого розвитку територіальних громад Ганущака Ю. І.
щодо формування соціальних стандартів і нормативів соціальної забезпеченості та стан
правового регулювання тарифної політики в галузі ЖКГ та враховуючи актуальність і
нагальність піднятого питання, Правління Асоціації вирішило:
1.
Взяти до відома інформацію голови постійної комісії правління АМУ з
питань житлово-комунального господарства, Запорізького міського голови Карташова
Є. Г. та консультанта АМУ з питань сталого розвитку територіальних громад Ганущака
Ю. І. щодо формування соціальних стандартів і нормативів соціальної забезпеченості та
стан правового регулювання тарифної політики в галузі ЖКГ.
2.
Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад підготувати та подати
до наступного засідання Правління АМУ пропозиції щодо участі Асоціації у формуванні
соціальних стандартів і нормативів соціальної забезпеченості.
3.
Виконавчій дирекції АМУ продовжити роботу у сфері правового
регулювання тарифної політики в галузі ЖКГ відповідно до звернення Правління
Асоціації до Кабінету Міністрів України від19.05. 2006 р. щодо виходу із соціальноекономічної кризи, яка складається в містах та громадах внаслідок стрімкого підвищення
цін на енергоносії.
Про створення Секції
енергоефективних міст України
Визначивши необхідність рішучих кроків у напрямі підвищення ефективності
використання енергоресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій та
ефективного управління енергоресурсами в міському господарстві, Правління Асоціації
вирішило:
1.
Утворити Секцію енергоефективних міст України.
2.
Затвердити Положення про Секцію енергоефективних міст України.
3.
Виконавчій дирекції підготувати пропозиції щодо керівного складу та дати і
часу проведення організаційного засідання Секції енергоефктивних міст України.
4.
На період до проведення організаційного засідання Секції енергоефктивних
міст України виконання обов’язків Голови Секції покласти на Бердянського міського
голову - Баранова Валерія Олексійовича.
Про створення Комісії Асоціації міст України та громад
з питань енергоефективності
Заслухавши та обговоривши інформацію В. о. Президента АМУ,
Дніпропетровського міського голови Куліченка І. І. щодо створення Комісії Асоціації міст
України та громад з питань енергоефективності та відповідно до пункту 4. 10. статті 4
Статуту АМУ, Правління Асоціації вирішило:

1.
Створити Комісію Асоціації міст України та громад з питань
енергоефективності.
2.
Затвердити Положення про Комісію Асоціації міст України та громад з
питань енергоефективності.
3.
Затвердити персональний склад Комісії Асоціації міст України та громад з
питань енергоефективності.
Про стан підготовки до
ІІ-го Українського муніципального форуму
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої роботи
Пітцика М. В. про стан підготовки до ІІ-го Українського муніципального форуму,
Правління Асоціації вирішило:
5.
Взяти до відома інформацію про стан підготовки до проведення ІІ-го
Українського муніципального форуму.
6.
Рекомендувати учасникам ІІ-го Українського муніципального форуму
затвердити розроблені Оргкомітетом проекти підсумкових документів Форуму.
Про скликання чергових
Загальних звітно-виборних зборів Асоціації
Заслухавши інформацію в. о. Президента АМУ Куліченка І. І. та відповідно до
статті 4.1. Статуту Асоціації міст України та громад, Правління Асоціації вирішило:
1.
Скликати чергові Загальні звітно-виборні збори Асоціації 8 грудня 2006
року в місті Києві.
2.
Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад окремо погодити з
членами Правління Асоціації порядок денний Загальних звітно-виборних зборів АМУ та
забезпечити розробку і виконання заходів з їх підготовки.
Про лист голови Севастопольської міської ради
В. В. Саратова щодо можливості прямої взаємодії
Севастопольської міської ради з Виконавчою дирекцією АМУ
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Севастопольської міської ради
Саратова В. В. щодо можливості прямої взаємодії члена Асоціації міст України та громад
Севастопольскої міської ради з Виконавчою дирекцією АМУ та недоцільності включення
Севастопольської міської ради до складу Кримського РВ АМУ, Правління Асоціації
вирішило:
1.
Задовольнити прохання голови Севастопольської міської ради Саратова В.В.
і дозволити Севастопольській міській раді підтримувати зв’язок з Асоціацією міст
України та громад безпосередньо через Виконавчу дирекцію АМУ та зважаючи на
окремий статус м. Севастополя визначити недоцільність включення Севастопольської
міської ради до складу Кримського РВ АМУ.
Про виключення зі списку боржників зі сплати
членських внесків Веселівської селищної ради Запорізької області
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора АМУ
Кравченка В. В. про лист виконавчої дирекції Запорізького регіонального відділення
Асоціації міст України та громад щодо погашення боргу перед АМУ Веселівською
селищною радою Запорізької області, Правління Асоціації вирішило:
1.
Виключити зі списку боржників зі сплати членських внесків Веселівську
селищну раду запорізької області.
2.
Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад довести в
установленому порядку дане рішення до відома Запорізького РВ АМУ та Веселівської
селищної ради Запорізької області.

Про матеріальну базу Всеукраїнського
Інституту підвищення кваліфікації
працівників місцевого самоврядування
Заслухавши інформацію Голови секції малих міст АМУ, Українського міського
голови Козирєва П. Г. та враховуючи нагальність підготовки висококваліфікованих кадрів
для потреб місцевого самоврядування, Правління Асоціації вирішило:
1.
Порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо надання
допомоги Асоціації міст України та громад з розміщення навчальної бази Асоціації в місті
Українці Київської області.
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 8 грудня 2006 року
Про прийом у члени та про переведення
в асоційовані члени Асоціації міст України та громад
Згідно з пунктом 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішень відповідних
рад про вступ до Асоціації міст України та громад, Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти міські ради міст Чоп Закарпатської обл., Білогірськ АР Крим, селищну
раду селища Лазурне Херсонської обл., сільські ради сіл Павлівське Запорізької обл.,
Сенча Полтавської обл., Амур-Нижньодніпровську та Ленінську районні у м.
Дніпропетровську ради, Голосіївську та Шевченківську районні у м. Києві ради,
Першотравневу, Шевченківську та Садгірську районні у м. Чернівцях ради дійсними
членами Асоціації міст України та громад.

2. Прийняти Товариство з обмеженою відповідальністю „Міжнародний
виставковий центр” асоційованим членом Асоціації міст України та громад.
3. Рекомендувати міським радам міст Чоп Закарпатської обл.,
Білогірськ АР Крим, селищній раді селища Лазурне Херсонської обл.,
сільським радам сіл Павлівське Запорізької обл., Сенча Полтавської обл.,
Амур-Нижньодніпровській та Ленінській районним у м. Дніпропетровську
радам, Голосіївській та Шевченківській районним у м. Києві радам,
Першотравневій, Шевченківській та Садгірській районним у м. Чернівцях
радам, Товариству з обмеженою відповідальністю „Міжнародний
виставковий центр” відповідно до порядку, встановленого Загальними
зборами Асоціації, перерахувати до 31 грудня 2006 року вступні та членські
внески на розрахунковий рахунок Асоціації міст України та громад (р/р
№26005031073881 у Старокиївському відділенні Київської міської філії АКБ
“Укрсоцбанк”, м. Київ, МФО 322012, код ЗКПО 20069689).
4. Регіональним відділенням провести засідання правлінь, на яких
розглянути питання щодо переведення в асоційовані члени сільських,
селищних, міських рад – дійсних членів Асоціації міст України та громад за
систематичну несплату членських внесків, та подати відповідні пропозиції
Правлінню Асоціації міст України та громад.
5. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження
Загальними звітно-виборними зборами Асоціації.

Про створення Секції
районних у містах рад
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора АМУ
Кравченка В. В. щодо необхідності створення Секції районних у містах рад, Правління
Асоціації вирішило:
1. Створити Секцію районних у містах рад.
2. Рекомендувати провести організаційне засідання Секції районних у містах рад до
1 лютого 2007 року.
Про створення Секції
монопрофільних міст
Заслухавши пропозиції Голови координаційної ради Асоціації міст-супутників
атомної енергетики України, Славутицького міського голови В.П. Удовиченка та
визнаючи необхідність здійснення рішучих кроків у напрямі вирішення проблем
монопрофільних міст, Правління Асоціації вирішило:
1. Створити Секцію монопрофільних міст.
2. Рекомендувати на посаду Голови Секції монопрофільних міст Удовиченка
Володимира Петровича – Славутицького міського голову Київської області.
3. Рекомендувати провести організаційне засідання Секції монопрофільних міст до
1 січня 2007 року.
Про стан підготовки до Загальних звітно-виборних зборів
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої роботи
М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
7. Взяти до відома інформацію про стан підготовки до Загальних звітно-виборних
зборів Асоціації міст України та громад.
8. Рекомендувати Загальним звітно-виборним зборам Асоціації затвердити регламент,
робочу президію, секретаріат, лічильну та редакційну комісії зборів у складі,
запропонованому у відповідних проектах рішень (див. Інформаційний лист щодо
рішень Загальних звітно-виборних зборів).
9. Рекомендувати Загальним звітно-виборним зборам Асоціації прийняти Заяву
Асоціації міст України та громад стосовно захисту бюджетних прав місцевого
самоврядування (див. Інформаційний лист щодо рішень Загальних звітно-виборних
зборів).
Щодо участі органів місцевого самоврядування
у фінансуванні діяльності з підвищення кваліфікації
працівників місцевого самоврядування
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої роботи
М.В. Пітцика щодо участі органів місцевого самоврядування у фінансуванні діяльності з
підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування Правління Асоціації,
вирішило:
1. Рекомендувати місцевим радам – членам АМУ передбачити при затвердженні
місцевого бюджету кошти на підвищення кваліфікації працівників органів
місцевого самоврядування в розмірі 1% від фонду заробітної плати.
2. Про затвердження відповідної статті в бюджеті інформувати Асоціацію міст
України та громад в установленому порядку.

3. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальними
звітно-виборними зборами Асоціації.
Про внесення змін до Положення про почесні нагороди АМУ
та Опису нагрудних знаків до почесних нагород АМУ
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи М. В. Пітцика щодо внесення змін до Положення про почесні нагороди
АМУ та Опису нагрудних знаків до почесних нагород АМУ, Правління Асоціації
вирішило:
1. Встановити почесну нагороду Асоціації міст України та громад – „Почесна грамота
Правління Асоціації міст України та громад”
2. Затвердити відповідні зміни до Положення про почесні нагороди Асоціації міст
України та громад та Опису нагрудних знаків до почесних нагород Асоціації міст
України та громад (з документами можна ознайомитися на веб- сторінці АМУ).
3. Виконавчій дирекції Асоціації забезпечити виготовлення нагрудних знаків і
посвідчень до почесної нагороди – „Почесна грамота Правління Асоціації міст
України та громад”.
Про нагородження почесними нагородами
Асоціації міст України та громад
Правління Асоціації вирішило:
за вагомий внесок у становлення та розвиток місцевого самоврядування і активну
участь у роботі Асоціації міст України та громад нагородити „Почесною грамотою
Правління Асоціації міст України та громад”:
Коліушка Ігоря Борисовича – Секретаря Національної ради з питань державного
управління та місцевого самоврядування при Президентові України;
Скопненка Григорія Петровича – заступника Начальника Управління Верховної
Ради України з питань взаємодії з місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування;
Пархоменка Володимира Григоровича – головного консультанта Головної служби
регіональної політики Секретаріату Президента України;
Андронова Олександра Миколайовича – заступника керівника Головної служби
регіональної політики Секретаріату Президента України;
Негоду В’ячеслава Андроновича – Завідуючого секретаріатом Комітету Верховної
Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування;
Ветлинську Оксану Василівну – головного спеціаліста відділу з питань
територіальної організації влади та місцевого самоврядування Управління регіональної
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Лебединську Ольгу Юріївну - головного спеціаліста відділу з питань
територіальної організації влади та місцевого самоврядування Управління регіональної
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Про підведення підсумків 2006 року та проведення у 2007 році
Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ на краще
висвітлення проблем місцевого самоврядування в Україні
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс серед ЗМІ на краще
висвітлення проблем місцевого самоврядування в Україні та на виконання рішення
Правління АМУ від 24 березня 2005 року, Правління Асоціації вирішило:

І. Визнати переможцями та нагородити цінними подарунками:

У номінації ”За пропаганду і відданість ідеї місцевого самоврядування” - журналіста
радіо „Ера” Віталія Дикого, м. Київ.
У номінації ”За послідовне відстоювання інтересів Асоціації міст України та громад” газету „Вечерний Николаев”, м. Миколаїв.
У номінації ”За послідовне відстоювання інтересів територіальних громад” - телевізійну
програму „Город и горожане” телеканалу ТВ-5, м. Запоріжжя.
За послідовне відстоювання інтересів територіальних громад нагородити Подякою
Президента Асоціації міст України та громад:
1. Броварську студію телебачення „Наше місто”.
2. Ужгородську обласну газету „РІО”.
3. Редакцію Комсомольського міського радіомовлення.
ІІ. Оголосити у 2007 році Всеукраїнський конкурс серед ЗМІ на краще висвітлення
теми місцевого самоврядування.
ІІІ. Створити організаційний комітет з проведення конкурсу у складі:
1. Пітцик Мирослав Васильович – віце-президент АМУ з виконавчої роботи (голова
комітету).
2. Кравченко Віктор Віталійович – перший заступник виконавчого директора АМУ.
3. Кабаренкова Євгенія Григорівна – керівник прес-служби АМУ.
4. Кохан Ольга Олегівна – голова департаменту по роботі з РВ і містами АМУ.
5. Гора Світлана Миколаївна – головний бухгалтер АМУ.
IV. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня місцевого
самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих АМУ.
Про підведення підсумків 2006 року та оголошення конкурсу
„Краще регіональне відділення АМУ” на 2007 рік
Відповідно до Положення про конкурс „Краще регіональне відділення АМУ” та на
виконання рішення Правління АМУ від 2 грудня 2005 року, Правління Асоціації
вирішило:
І. Визнати переможцями і нагородити Почесними грамотами Правління Асоціації
міст України та громад та грошовими преміями:
І місце – Миколаївське регіональне відділення АМУ.
ІІ місце - Запорізьке регіональне відділення АМУ.
ІІІ місце – Вінницьке та Полтавське регіональні відділення АМУ.
ІІ. Оголосити у 2006 році конкурс „Краще регіональне відділення АМУ”.
ІІІ. Затвердити склад журі конкурсу:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та громад голова журі.
2. Кравченко Віктор Віталійович, перший заступник виконавчого директора АМУ –
член журі.
3. Барикіна Тетяна Володимирівна, голова департаменту АМУ планування та контролю
виконання рішень – член журі.
4. Гора Світлана Миколаївна, голова департаменту АМУ фінансового забезпечення –
член журі.
5. Кабаренкова Євгенія Григорівна, керівник прес-служби АМУ – член журі.
6. Кохан Ольга Олегівна, голова департаменту по роботі з регіональними відділеннями
та містами АМУ – член журі.
7. Пономаренко Олександр Петрович, голова департаменту інформаційно-технічної
політики АМУ – член журі.
8. Томнюк Олена Євгенівна, голова департаменту з міжнародної політики – член журі.
9. Мартиненко Костянтин Андрійович, голова департаменту АМУ сталого розвитку –
член журі.

ІV. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня місцевого
самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих АМУ.
Про підведення підсумків 2006 року Всеукраїнського
конкурсу творчих проектів „Місто-очима молодих”,
внесення змін до Положення про конкурс та оголошення
Всеукраїнського конкурсу творчих проектів „Якби мером був я” на 2007 рік
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс творчих проектів „Місто очима
молодих” та на виконання рішення Правління АМУ від 2 грудня 2006 року, Правління
Асоціації вирішило:

І. Визнати переможцями та нагородити цінними подарунками:

1. Коверка В’ячеслава, м. Миколаїв – І місце;
2. Шевельова Дмитра, м. Кременчук – ІІ місце;
3. Співакіну Ольгу, м. Херсон – ІІІ місце.
ІІ . Внести зміни до Положення про Всеукраїнський конкурс творчих проектів „Місто очима молодих” (з Положенням можна ознайомитися на веб-сторінці АМУ).
ІІІ. Оголосити у 2007 році Всеукраїнський конкурс творчих проектів „Якби мером був
я”.
IV. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу творчих проектів „Якби мером був
я”:
- Пітцик Мирослав Васильович, виконавчий директор Асоціації міст України та громад,
голова журі;
- Ганущак Надія Володимирівна, заступник голови департаменту по роботі з регіональними
відділеннями та містами АМУ, член журі;
- Жукович Варвара Петрівна, заступник голови департаменту сталого розвитку АМУ, член
журі;
- Іванова Тамара Вікторівна, проректор Академії муніципального управління з науковопедагогічної роботи, член журі;
- Кисіль Любов Вікторівна, заступник голови Координаційної ради секції з питань
молодіжної політики АМУ, начальник управління у справах сім’ї та молоді Хмельницької
міської ради, член журі;
- Козубняк Володимир Романович, голова Координаційної ради секції з питань освіти АМУ,
начальник управління освіти Хмельницької міської ради, член журі.
V. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня місцевого
самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих АМУ.
Про підведення підсумків 2006 року та оголошення
конкурсу малюнку „Моє рідне місто” на 2007 рік
Відповідно до Положення про конкурс дитячого малюнку „Моє рідне місто” та на
виконання рішення Правління АМУ від 02.12.2005 року, Правління Асоціації вирішило:
І. Визнати переможцями та нагородити цінними подарунками:
1. Скроробогатову Наталію, м. Запоріжжя – І місце.
2. Рожкован Олену, м. Южноукраїнськ – ІІ місце.
3. Носенко Тетяну, м. Ніжин – ІІ місце.
4. Коваля Валентина, м. Вінниця – ІІІ місце.
5. Марченкова Василя, м. Макіївка - ІІІ місце.
ІІ. Оголосити у 2007 році Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку: „Моє рідне
місто ”.
ІІІ. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку:

1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи - голова журі.
2. Барикіна Тетяна Володимирівна, голова департаменту планування та контролю
виконання рішень АМУ, член журі.
3. Кабаренкова Євгенія Григорівна, керівник прес-служби АМУ, член журі.
4. Кохан Ольга Олегівна, голова департаменту по роботі з РВ АМУ та містами, член
журі.
5. Сидоренко Вікторія Василівна, голова департаменту правової політики АМУ, член
журі.
6. Томнюк Олена Євгенівна, голова департаменту міжнародної політики АМУ, член
журі.
7. Юрченко Маргарита Михайлівна, заступник голови департаменту інформаційнотехнічної політики, член журі.
VІ. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня місцевого
самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих АМУ.

