РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 22 лютого 2007 року
Про затвердження
Плану роботи Правління
та Виконавчої дирекції АМУ на 2007 рік
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора АМУ В. В.
Кравченка про План роботи Правління та Виконавчої дирекції АМУ на 2007 рік, Правління
Асоціації вирішило:
1. Затвердити План роботи Правління та Виконавчої дирекції АМУ на 2007 рік (План
розміщено у відповідному розділі на інтернет - сторінці АМУ – auc.org.ua).
Про пропозиції Правління АМУ щодо відзначення
15 річниці з дня заснування АМУ і 10 річниці з дня
ратифікації Верховною Радою України Європейської
хартії місцевого самоврядування
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника виконавчого директора
АМУ В.В. Кравченка щодо відзначення 15 річниці з дня заснування Асоціації міст України та
громад і 10 річниці з дня ратифікації Верховною Радою України Європейської хартії місцевого
самоврядування, Правління Асоціації вирішило:
1. Затвердити Пропозиції Правління АМУ щодо відзначення 15 річниці з дня заснування
Асоціації міст України та громад і 10 річниці з дня ратифікації Верховною Радою
України Європейської хартії місцевого самоврядування (додаються).
2. Доручити виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад провести всі необхідні
заходи для виконання заходів передбачених у вищезазначених пропозиціях.
Пропозиції Правління АМУ
щодо відзначення 15 річниці з дня заснування Асоціації міст України та громад і 10
річниці з дня ратифікації Верховною Радою України Європейської хартії місцевого
самоврядування
Влітку 2007 року в Україні буде відзначатися дві важливі в контексті становлення та
розвитку місцевого самоврядування події – 15-та річниця Асоціації міст України та громад і 10
річниця ратифікації Верховною Радою України Європейської хартії місцевого самоврядування.
З метою відзначення цих пам’ятних подій, що матиме суттєве значення для пропагування самої
ідеї місцевого самоврядування як в колах широкої муніципальної громадськості, так і серед
владних структур, пропонується здійснити такі заходи:
№
п/п
1.

2.

Назва заходу

Відповідальний за
проведення

Лобіювання
прийняття
Правління АМУ
Законів України щодо
заснування
почесного
звання
„Заслужений
працівник
місцевого
самоврядування України”
та про асоціації органів
місцевого самоврядування
Організація та проведення
Правління АМУ,
урочистих зборів членів Виконавча дирекція
АМУ, присвячених 15-ти
АМУ
річчю АМУ, в рамках ІІІ

Орієнтовний
кошторис
витрат (грн.)

100 000

Дата
проведення
до
липня 2007 р.

Червень 2007
р.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Українського
муніципального
форуму
(м. Іллічівськ)
Організація та проведення
Правління АМУ,
парламентських
слухань Апарат Верховної
(варіант: Всеукраїнських
Ради України,
зборів
представників
Секретаріат
органів
місцевого
Президента
самоврядування України),
України,
присвячених 10-ти річчю
Секретаріат
ратифікації Європейської Кабінету Міністрів
хартії
місцевого
України, Фонд
самоврядування
сприяння місцевому
самоврядуванню
України
Організація та проведення Виконавча дирекція
міжнародної
науковоАМУ, Науковотеоретичної
конференції
методична рада
„Актуальні
проблеми
АМУ за участі
становлення та розвитку Інституту держави
місцевого самоврядування
та права НАН
в Україні”
України,
Університету
економіки та права
„КРОК”, Академії
муніципального
управління
Підготовка та видання Науково-методична
наукової
колективної рада АМУ спільно з
монографії
„Науково- Інститутом держави
практичні
проблеми
та права НАН
становлення та розвитку
України
місцевого самоврядування
в Україні”
Підготовка та видання Виконавча дирекція
ілюстрованого проспекту
АМУ
„АМУ: 15 років на захисті
прав громад”
Організація
серії Виконавча дирекція
ювілейних
презентацій
АМУ
АМУ в ЗМІ
Виготовлення відеофільму Виконавча дирекція
„АМУ: 15 років на захисті
АМУ
прав громад”
Заснування
та
Правління АМУ,
виготовлення нагрудного Виконавча дирекція
знаку „15 років АМУ”
АМУ
Організація фотовиставок в Делегація України в
міжнародних організація,
КМРВЄ
присвячених 15 річчю
АМУ
та
10
річчю
ратифікації Європейської

Липень 2007 р.
(Річниця –
15.07.2007р.)

70 000

Вересень 2007
р.

50 000

Червень 2007
р.

40 000

Липень 2007 р.

20 000

Лютий –
серпень 2007 р.

70 000

Червень 2007
р.

20 000

Червень 2007
р.

10 000

Липень 2007 р.

хартії
місцевого
самоврядування
11. Проведення на базі РВ
РВ АМУ
90 000
Червень 2007
семінарів (круглих столів)
р.
присвячених 15 річчю
АМУ
та
10
річчю
ратифікації Європейської
хартії
місцевого
самоврядування
В зв’язку з тим, що проведення запланованих заходів передбачає значні витрати
(орієнтовно до 500 тис. грн.), які непередбачені кошторисом АМУ на 2007 рік і які неможливо
покрити за рахунок членських внесків, пропонується на засіданні Правління АМУ 22 лютого
2007 р. розглянути питання про створення відповідного цільового фонду за рахунок
добровільних додаткових внесків членів АМУ.
Про прийом в члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту АМУ та на підставі рішень Шполянської
міської ради Черкаської обл., Гірницької селищної ради Львівської обл., Літинської селищної
ради Вінницької обл., Лисянської селищної ради Черкаської обл., Михайлівської селищної ради
Запорізької обл., Панютинської селищної ради Харківської обл., Підкаміньської селищної ради
Львівської обл., Теплицької селищної ради Вінницької обл., Червонодонецької селищної ради
Харківської обл., Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл., Мліївської сільської ради
Черкаської обл., Русько-Полянської сільської ради Черкаської обл., про вступ до Асоціації міст
України та громад, Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти Шполянську міську раду Черкаської обл., Гірницьку селищну раду
Львівської обл., Літинську селищну раду Вінницької обл., Лисянську селищну раду Черкаської
обл., Михайлівську селищну раду Запорізької обл., Панютинську селищну раду Харківської
обл., Підкаміньську селищну раду Львівської обл., Теплицьку селищну раду Вінницької обл.,
Червонодонецьку селищну раду Харківської обл., Чорнобаївську селищну раду Черкаської обл.,
Мліївську сільську раду Черкаської обл., Русько-Полянську сільську раду Черкаської обл.,
дійсними членами Асоціації міст України та громад.
2. Шполянській міській
раді Черкаської обл., Гірницькій селищній раді Львівської
обл., Літинській селищній раді Вінницької обл., Лисянській селищній раді Черкаської обл.,
Михайлівській селищній раді Запорізької обл., Панютинській селищній раді Харківської обл.,
Підкаміньській селищній раді Львівської обл., Теплицькій селищній раді Вінницької обл.,
Червонодонецькій селищній раді Харківської обл., Чорнобаївській селищній раді Черкаської
обл., Мліївській сільській раді Черкаської обл., Русько-Полянській сільській раді Черкаської
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. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальних зборів
Асоціації.
Про переведення в асоційовані та
виключення з членів
Асоціації міст України та громад
У відповідності п. 2 Положення про переведення дійсних членів в асоційовані члени
АМУ та на підставі п. 3. 2. та 3.7 ст.3 Статуту АМУ, Правління Асоціації вирішило:
1. Перевести до асоційованих членів АМУ наступних дійсних членів АМУ: Батуринську
селищну раду Чернігівської обл., В’язенську, Зіновенську, Мінаковську, Линовецьку,

Мачулищанську, Октябрську, Рев’якінську, Руднівську, Сафонівську, Чорнобривківську,
Юр’ївську сільські ради Сумської обл., Волоську, Грицівську, Староушицьку сільські ради
Хмельницької обл., Рубанівську сільську раду Херсонської обл.
2. Виключити з дійсних членів Асоціації Драбівську селищну раду Черкаської обл.
3. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальних зборів
Асоціації.
Про нагородження
почесними нагородами
Асоціації міст України та громад
Правління Асоціації вирішило:
За активну участь у законопроектній діяльності Асоціації та роботі Науково-методичної
ради АМУ нагородити „Почесною грамотою Правління Асоціації міст України та громад”:
Терехова Віктора Івановича – завідувача кафедри менеджменту зовнішньокономічної
діяльності та логістики Університету економіки та права „КРОК”, члена Науково-методичної
ради Асоціації міст України та громад.
Про позицію Асоціації міст України та громад
щодо встановлення Кабінетом Міністрів України
граничної чисельності та штатів апарату і
виконавчих органів місцевих рад у 2007 році
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора АМУ В. В.
Кравченка про позицію Асоціації міст України та громад щодо встановлення Кабінетом
Міністрів України граничної чисельності та штатів апарату і виконавчих органів місцевих рад у
2007 році та враховуючи чисельні звернення органів місцевого самоврядування, Правління
Асоціації вирішило:
1. Інформацію першого заступника виконавчого директора АМУ В. В. Кравченка щодо дій
виконавчої дирекції Асоціації, спрямованих на зупинення дії Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження типових штатів працівників органів місцевого самоврядування» від
7 лютого 2006 р. № 174, взяти до відома.
2. Підтримати проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про
Державний бюджет України на 2007 рік” (щодо відновлення повноважень органів місцевого
самоврядування) № 3076, автор народний депутат України Тихонов В. М., прийняття якого
унеможливить регулювання питань граничної чисельності та штатів апарату і виконавчих
органів місцевих рад органами виконавчої влади.
Проект
вноситься народним депутатом України
Тихоновим В. М. (реєстр. № 3076)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2007 рік”
(щодо відновлення повноважень органів місцевого самоврядування)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” від 19 грудня
2006 року №489-V такі зміни:
1. Пункт 47 частини першої статті 71 виключити.

– 59.

В зв’язку із цим пункти 48 - 60 частини першої статті 71 вважати відповідно пунктами 47
2. Абзац третій частини першої статті 86 виключити.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Голова Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет
України на 2007 рік” (щодо відновлення повноважень органів місцевого самоврядування)
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Проект Закону потребує негайного прийняття у зв’язку із тим, що окремими положеннями
чинного Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” призупинено протягом 2007
року дію низки ключових норм Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, які
безпосередньо забезпечують саму можливість існування місцевого самоврядування в Україні як
визнаної і гарантованої державою самостійної ланки народовладдя (статті 5, 7 Конституції України).
Зокрема пунктом 47 частини першої статті 71 Закону України “Про Державний бюджет
України на 2007 рік” сільські, селищні, міські ради позбавлено повноважень утворювати і
розпускати свої виконавчі комітети, затверджувати їхній персональний склад, вносити зміни до
нього (п. 3 частини першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”). Майже
за аналогією до вказаного районні і обласні ради позбавлено можливості утворювати виконавчі
апарати цих рад, встановлювати структуру, чисельність, витрати на утримання (п. 4 частини першої
статті 43 та частина третя ст. 58 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”). Окрім
цього сільських, селищних, міських голів та голів районних і обласних рад позбавлено права на
внесення пропозицій із вищевказаних питань. Що стосується статті 86 Закону України “Про
Державний бюджет України на 2007рік”, то третій абзац частини першої встановлює жорсткі
обмеження на рішення органів місцевого самоврядування щодо визначення штатів власних
виконавчих органів і виконавчих апаратів, що звужує обсяг і зміст існуючих повноважень.
Запроваджені окремими положеннями Закону України “Про Державний бюджет України на
2007 рік” зміни системи правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування
порушують основоположні конституційні принципи їхньої організаційної та правової самостійності,
суперечать приписам ратифікованої Україною Європейської хартії про місцеве самоврядування.
Вони породжують серйозні проблеми на рівні повсякденної діяльності органів місцевого
самоврядування та їхніх виконавчих структур, про що свідчить інформація, яка постійно надходить
з різних регіонів України.
Додатковою аргументацією на користь прийняття проекту Закону України “Про внесення змін
до Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” (щодо відновлення повноважень
органів місцевого самоврядування) можуть служити обставини розгляду проекту Закону України
“Про Кабінет Міністрів України”. Верховна Рада України, з огляду на місце і роль місцевого
самоврядування як окремої незалежної ланки в системі здійснення влади в Україні, вилучила із цього
законопроекту норми, які надавали право Уряду затверджувати типові штати органів місцевого
самоврядування. Аналогічно слід вчинити і щодо Закону України “Про Державний бюджет України
на 2007 рік”, вилучивши з нього норми, які обмежують установчі і організаційні повноваження
органів місцевого самоврядування.
2. Цілі і завдання прийняття законопроекту
Прийняття законопроекту дозволить відновити конституційні повноваження органів місцевого
самоврядування щодо утворення та внесення змін до складу своїх виконавчих органів та виконавчих
апаратів, визначення їхньої структури, чисельності та видатків на утримання.

3. Основні положення законопроекту та його місце в системі законодавства
Законопроектом пропонується вилучити із Закону України “Про Державний бюджет України на
2007 рік” пункт 47 частини першої статті 71 та абзац третій частини першої статті 86. Внаслідок
цього буде змінено Закон України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, а в Законі України
“Про місцеве самоврядування в Україні” буде поновлено дію окремих норм, призупинених на 2007
рік (відновлення попереднього статусу).
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових видатків коштів державного
бюджету, оскільки кількісні показники міжбюджетних трансфертів між Державним бюджетом
України та місцевими бюджетами на 2007 рік уже затверджено.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків
Відновлення повноважень органів місцевого самоврядування в частині можливостей утворення
та внесення змін до складу своїх виконавчих органів і виконавчих апаратів, визначення їхньої
структури, чисельності та видатків на утримання сприятиме належному вирішенню органами
місцевого самоврядування широкого кола питань, віднесених до їх відання. Окрім цього, підтримка
законопроекту продемонструє суспільству міру готовності парламенту до продовження
реформування законодавства в інтересах місцевого самоврядування, розширення його прав і
можливостей, посилення ролі та значення в системі інституцій здійснюється народовладдя.
Народний депутат України

Тихонов В. М.

№ 5-32
від 14 лютого 2007 р.
Голові Верховної Ради України
Морозу О.О.
Вельмишановний Олександре Олександровичу!
Асоціація міст України та громад звертається до Вас з проханням вжити заходи для
поновлення порушених прав місцевого самоврядування.
Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” (ст.71) було
зупинено дію п.п. 3 та 5 ч. 1 ст. 26, п.п. 5 та 6 ч. 3 ст. 42, п. 4 ч. 1 ст. 43, ч. 3 ст. 58 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні” стосовно встановлення чисельності та
штатів апарату і виконавчих органів відповідних рад.
Тим самим, при прийнятті Закону про Державний бюджет України на 2007 рік не
було дотримано основних прав та гарантій органів місцевого самоврядування, визначених
Конституцією України (ст.ст. 5,7,140-146) та законодавчими актами України з питань
місцевого самоврядування.
Не було також дотримано вимог міжнародних норм, зокрема, Європейської хартії
місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною Радою України, в ч. 1 ст. 6 якої чітко
визначено, що органи місцевого самоврядування мають можливість визначати свої власні
адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб та необхідності забезпечення
ефективного управління.

Таким чином, створені правові передумови для звернення до Конституційного Суду
України з проханням встановити відповідність ст. 71 Закону України „Про Державний
бюджет України на 2007 рік” Конституції України та Європейській хартії місцевого
самоврядування.
Враховуючи вищенаведене, Асоціація міст України та громад просить Вас,
вельмишановний Олександре Олександровичу, сприяти поновленню порушених прав
місцевого самоврядування, прискоривши розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради
України проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний
бюджет України на 2007 рік”, реєстраційний номер 3076.
Прийняття цього Закону дозволить скасувати обмеження повноважень органів
місцевого самоврядування щодо встановлення чисельності апарату та виконавчих органів
рад і приведе законодавство України у відповідність до принципів Європейської хартії
місцевого самоврядування.
№ 5-33
від14 лютого 2007 року
Прем‘єр-міністру України
Януковичу В.Ф.
Вельмишановний Вікторе Федоровичу!
Асоціація міст України та громад звертається до Вас у зв‘язку з прийняттям Постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2006 р. № 174 «Про затвердження типових штатів
працівників органів місцевого самоврядування».
Зазначена Постанова прийнята відповідно до статті 86 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2007 рік», яка порушує основні права та гарантії органів
місцевого самоврядування, визначені Конституцією України (ст.ст. 5,7,140-146), законодавчими
актами України з питань місцевого самоврядування та Європейською хартією місцевого
самоврядування.
Передбачені Постановою типові штати працівників органів місцевого самоврядування
не відповідають реальній ситуації, що склалася на місцях. На жаль, в них враховано потребу в
чисельності працівників станом на 1990 рік, коли органи місцевого самоврядування виконували
набагато менше функцій та повноважень через існуючу тоді централізацію владних відносин.
З того часу змінилася майже вся система територіальної організації влади, на місцеві
органи покладені як власні, так і значний обсяг делегованих повноважень. При цьому, майже 50
відсотків працівників органів місцевого самоврядування виконують функції, пов’язані саме з
реалізацією делегованих державою повноважень.
Для переважної більшості міст гранична чисельність працівників органів місцевого
самоврядування, встановлена цією Постановою Уряду, є удвічі меншою від затвердженої
місцевими радами на поточний рік. Таке обмеження можливостей міських рад та їх виконавчих
органів виконувати покладені та них повноваження зумовить значне погіршення рівня якості
надаваних громадянам життєвонеобхідних послуг.
Вельмишановний Вікторе Федоровичу! Асоціація міст України та громад
звертається до Вас з проханням переглянути зазначену Постанову з метою уникнення
можливих негативних соціальних проявів та забезпечення ефективного управління на
місцевому рівні.
Користуючись нагодою, Асоціація висловлює готовність до співпраці у питаннях,
пов’язаних з діяльністю місцевого самоврядування та його органів.

Виконавчий директор Асоціації

М. В. Пітцик

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 23 травня 2007 року
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
Згідно з пунктом 4.7 статті 4 Статуту Асоціації міст України та громад, Правління
Асоціації вирішило:
1. Прийняти Переможенську сільську раду Львівської обл., Радсадівську сільську раду
Миколаївської обл., Валявську сільську раду Черкаської обл., Криничуватську сільську раду
Кіровоградської обл., Ратівецьку сільську раду Закарпатської обл. дійсними членами Асоціації
міст України та громад.
2. Прийняти Будівельну компанію ТОВ „ПІВДЕНЬМІСЬКБУД ДБК - 1”, ЗАТ „ЛАЗ”
асоційованими членами Асоціації міст України та громад
3. Визначити ЗАТ „ЛАЗ” офіційним перевізником Асоціації міст України та громад.
4. Переможненській сільській раді Львівської обл., Радсадівській сільській раді
Миколаївської обл., Валявській сільській раді Черкаської обл., Криничуватській сільській раді
Кіровоградської обл., Ратівецькій сільській раді Закарпатської обл., Будівельній компанії ТОВ
„ПІВДЕНЬМІСЬКБУД ДБК - 1”, ЗАТ „ЛАЗ” відповідно до порядку, встановленого Загальними
зборами Асоціації, перерахувати до чергових Загальних зборів 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).
5. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальними зборами
Асоціації.
Про виключення з дійсних та асоційованих членів
Асоціації міст України та громад
Відповідно до пунктів 3.5.1, 3.5.2 та 3.7 статті 3 Статуту Асоціації міст України та
громад, Правління Асоціації вирішило:
І. На підставі рішення Керченської міської ради виключити Керченську міську раду (АР
Крим) зі складу дійсних членів Асоціації міст України та громад.
ІІ. За систематичну несплату членських внесків, невиконання статутних обов’язків та
неприйняття участі у виконанні статутних завдань Асоціації виключити зі складу асоційованих
членів АМУ:
1) ПП „Департамент юридичних послуг „Імперіал”;
2) ВАТ „Славутський руберойдовий завод”.
ІІІ. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальними зборами
Асоціації міст України та громад.
Про проект Декларації про засади державної
політики України щодо розвитку місцевого самоврядування
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та
громад з виконавчої роботи М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
1.
Схвалити проект Декларації про засади державної політики України щодо розвитку
місцевого самоврядування з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.
2.
Комісії з правової політики Правління та Виконавчій дирекції Асоціації міст
України та громад доопрацювати проект Декларації про засади державної політики України
щодо розвитку місцевого самоврядування протягом двох тижнів.

3.
Головам РВ АМУ провести обговорення проекту Декларації про засади державної
політики України щодо розвитку місцевого самоврядування в регіональних відділеннях та
подати напрацьовані пропозиції до Виконавчої дирекції Асоціації.
Про позицію Асоціації міст України та громад
з питань реформування бюджетної системи в частині
місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та
громад з виконавчої роботи М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
1.
Схвалити позицію Асоціації міст України та громад з питань реформування
бюджетної системи в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин з урахуванням
напрацьованих зауважень і пропозицій.
2.
Комісії з питань бюджету Правління та РВ АМУ доопрацювати позицію Асоціації
міст України та громад з питань реформування бюджетної системи в частині місцевих
бюджетів та міжбюджетних відносин протягом місяця.
3.
Доручити Президенту Асоціації міст України та громад І.І. Куліченку провести
переговори з керівництвом Міністерства фінансів України та Комітету Верховної Ради України
з питань бюджету з метою організації зустрічі з членами Правління АМУ щодо врахування
позиції Асоціації при підготовці програмних документів, нормативно-правових актів з питань
реформування бюджетної системи.
4.
Правлінню та Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад забезпечити
відповідність зазначеній Позиції документів, проектів нормативно-правових актів з бюджетних
питань, що розробляються Асоціацією, та її лобіювання в органах державної влади України.
Про проект Закону України „Про державне регулювання
у сфері житлово-комунального господарства”
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад Пітцика М.В.
щодо проекту Закону України „Про держане регулювання у сфері житлово-комунального
господарства”, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад Пітцика М.В. щодо
проекту Закону України „Про держане регулювання у сфері житлово-комунального
господарства” взяти до відома.
2. Комісії з питань житлово-комунального господарства Правління та Виконавчій
дирекції Асоціації міст України та громад доопрацювати проект Закону України „Про державне
регулювання у сфері житлово-комунальних послуг” з урахуванням напрацьованих зауважень і
пропозицій протягом місяця та внести на наступне засідання Правління АМУ.
Про створення Ради
підприємців при АМУ
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та
громад з виконавчої роботи М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
1.
Створити Раду підприємців при АМУ.
2.
Рекомендувати на посаду Голови Ради підприємців при АМУ уповноваженого
представника асоційованого члена АМУ ТОВ „Епіцентр К” - заступника голови правління з
питань розвитку ТОВ „Епіцентр К” Шумського Анатолія Георгійовича.
3.
Рекомендувати провести організаційне засідання Ради підприємців при АМУ до 1
липня 2007 року.
Про хід реалізації ІІ-го етапу
конституційної реформи в Україні
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад Пітцика
М.В. щодо проекту Закону України „Про внесення змін до Конституції України”, винесеного на

розгляд Консультативно-дорадчої ради при Голові Верховної Ради України, Правління
Асоціації вирішило:
1. Визнати проект Закону України „Про внесення змін до Конституції України”,
винесений на розгляд Консультативно-дорадчої ради при Голові Верховної Ради України 16
травня 2007 року, таким, що не відповідає інтересам місцевого самоврядування в Україні та
Європейській хартії місцевого самоврядування.
2.
Правлінню та Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад здійснити всі
необхідні заходи щодо лобіювання позиції Правління АМУ щодо зазначеного законопроекту у
Верховній Раді України.
3.
Правлінню та Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад здійснити всі
необхідні заходи щодо лобіювання внесення на розгляд та прийняття Верховною Радою
України Декларації про засади державної політики України щодо місцевого самоврядування,
розробленої експертами Асоціації, що має лягти в основу проектів законів про внесення змін до
Конституції та чинного законодавства України в частині реформування місцевого
самоврядування.
Про реалізацію
інвестиційно-інноваційних проектів
відновлення історичних центрів міст
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та
громад з виконавчої роботи М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої роботи
М.В. Пітцика щодо реалізації інвестиційно-інноваційних проектів відновлення історичних
центрів міст взяти до відома.
2. Визнати пропозицію Державного агентства України з інвестицій та інновацій щодо
реалізації інвестиційно-інноваційних проектів відновлення історичних центрів міст
недоцільною, оскільки згідно з Конституцією та чинним законодавством України виключне
право управління, розпорядження комунальною власністю міста належить територіальній
громаді і здійснюється через утворені нею органи місцевого самоврядування.
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 26 червня 2007 року
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
Згідно з пунктом 4.7 статті 4 Статуту Асоціації міст України та громад, Правління
Асоціації вирішило:
1. Прийняти Градизьку селищну раду Полтавської обл. дійсним членом Асоціації міст
України та громад.
2. Прийняти Приватне підприємство „ШАГ”, Групу компаній „ЕЛКА” асоційованими
членами Асоціації міст України та громад.
3. Градизькій селищній раді Полтавської обл., Приватному підприємству „ШАГ”, Групі
компаній „ЕЛКА” відповідно до порядку, встановленого Загальними зборами Асоціації,
перерахувати до чергових Загальних зборів 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).
4. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальними зборами
Асоціації.
Про нагородження
почесними нагородами

Асоціації міст України та громад
Правління Асоціації вирішило:
І. За вагомий внесок у становлення та розвиток місцевого самоврядування і активну
участь у роботі Асоціації міст України та громад нагородити „Відзнакою Асоціації міст
України та громад”:
Балогу Віктора Івановича – Главу Секретаріату Президента України;
Рибака Володимира Васильовича – Віце-прем’єр-міністра України;
Попова Олександра Павловича – Міністра з питань житлово-комунального
господарства України;
Яцюка Володимира Андрійовича – Начальника Управління регіональної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Ерла Гаста – Директора місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні,
Молдові, Білорусі;
Еріха Прамбьока – Генерального секретаря Австрійської асоціації міст (1987 – 2006
рр.).
ІІ. За вагомий внесок в розбудову та становлення місцевої демократії в Україні,
допомогу українським містам і Асоціації міст України та громад та з нагоди 15-річчя діяльності
в Україні нагородити Почесною грамотою Асоціації міст України та громад Агентство
Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку.
Про стан підготовки до Конференції,
присвяченої 15-річчю діяльності
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію щодо стану підготовки до Конференції, присвяченої 15-річчю діяльності
Асоціації міст України та громад взяти до відома.
2. Рекомендувати учасникам Конференції прийняти Резолюцію Конференції Асоціації
міст України та громад, присвяченої 15-річчю з дня її утворення (додається).
РЕЗОЛЮЦІЯ
конференції Асоціації міст України та громад,
присвяченої 15-річчю з дня її утворення
Ми, учасники конференції, констатуємо, що протягом останніх 15 років в Україні
утвердилась нова форма реалізації влади народом - місцеве самоврядування. За цей час
прийнято конституційні засади місцевого самоврядування та частково сформовано його
законодавчу базу; закладено підвалини для реформи бюджетної системи в Україні, збереження
житлово-комунальної інфраструктури та розпочато її модернізацію на інноваційній основі;
підготовлено інформаційну базу для організації системної роботи з підвищення професійного
рівня працівників місцевого самоврядування на основі запровадження у практику управління
містом новітніх технологій муніципального менеджменту; органи місцевого самоврядування та
їх об’єднання стали надійними партнерами міжнародних організацій та асоціацій місцевого
самоврядування Європи та світу.
Разом з тим слід зазначити ряд негативних тенденцій у розвитку місцевого
самоврядування:

надмірна політизація органів місцевої влади, спровокована системою виборів на
пропорційній основі, породжує конфронтацію між політизованою радою і обраним







громадою міським головою, та є несумісною з Конституцією України в частині виборів
до обласної та районної рад;
при формуванні проекту державного бюджету Міністерство фінансів України приймає
рішення без консультацій та належного врахування інтересів місцевого самоврядування;
обмеженість податкової бази власних доходів місцевих бюджетів та відсутність
можливості впливу на її нарощування;
інвестиційна політика держави щодо розвитку комунальної інфраструктури залишається
не збалансованою, не послідовною та не прогнозованою;
спостерігаються тенденції до централізації управління та повернення до „ручного”
керування органами місцевого самоврядування;
діюче тендерне законодавство підриває основи організації управління бюджетними
коштами.

Політична криза, яка спостерігається в Україні вже не перший рік, багато в чому
спричинена відсутністю політичної волі до проведення повномасштабної децентралізації влади
за прикладом реформ, проведених в Європейських країнах наприкінці двадцятого сторіччя.
Відсутність стратегії і тактики в діях органів державної влади, хронічна боротьба з наслідками,
конфлікт між збереженою з радянських часів командно-адміністративною системою управління
та місцевим самоврядуванням і ринковою економікою гальмують подальший розвиток
держави.
Виходом із ситуації, в яку потрапила сьогодні Україна, може бути прийняття
консолідуючого плану дій з розбудови держави, в тому числі і з розвитку місцевого
самоврядування.
Зокрема, для зміцнення засад місцевого самоврядування в Україні необхідно здійснити
наступні кроки.
1.
Прийняти зміни до Конституції України, в яких:
чітко розподілити функції та повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування;
надати право об’єднанням органів місцевого самоврядування впливати на законодавчий
процес в питаннях, що стосуються місцевого самоврядування;
обмежити повноваження місцевих державних адміністрацій виключно контрольнонаглядовими функціями.
2.
Внести зміни до законодавства України про місцеві вибори:
- скасувати пропорційну та повернутися до мажоритарної виборчої системи на виборах
депутатів міських рад.
3.
Продовжити бюджетну та фіскальну реформи:
виробити чітку та прозору трансфертну політику, орієнтовану на забезпечення органами
самоврядування виконання делегованих державою повноважень на рівні соціальних
стандартів;
зміцнити матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування, в першу чергу, за
рахунок розширення бази оподаткування землі та місцевих податків і зборів;
створити умови для стимулювання нарощення фінансових ресурсів місцевого
самоврядування, розширити можливості управління фінансовими ресурсами, зокрема,
позичковими;
удосконалити бюджетний процес, забезпечити рівномірність, гарантованість та
своєчасність надходжень трансфертів, зменшити залежність місцевих бюджетів від
рішень центральних органів влади;
удосконалити систему та процедуру управління бюджетами, чітко регламентувати
повноваження та відповідальність всіх учасників бюджетного процесу – розпорядників
коштів, фінансових, контролюючих, податкових органів та казначейства;
привести тендерне законодавство в конституційні рамки, очистити тендерні процедури
від паразитування комерційних структур;

4.
5.
6.
-

перейти на багаторічне планування місцевих бюджетів, в першу чергу, в частині
бюджету розвитку.
Провести адміністративно-територіальну реформу:
максимально наблизити надання послуг до споживачів на основі розподілу повноважень
між різними рівнями публічної влади за принципом субсидіарності;
визнати територіальну громаду як первинного суб’єкта місцевого самоврядування,
основного носія його функцій і повноважень;
визнати повсюдність місцевого самоврядування;
забезпечити відкриту державну політику в сфері інвестиційного розвитку.
Здійснити реформи житлово-комунального господарства:
удосконалити тарифну політику держави, корелювати її з тарифами на комунальні
послуги;
запровадити фінансовий механізм стимулювання економії енергоресурсів;
запровадити інвестиційно-орієнтовану систему організації управління житловокомунальним господарством;
створити умови для проведення гармонійної політики урбанізму, орієнтованої на
створення сприятливого середовища для життя мешканців сіл, селищ, міст;
Забезпечити ефективну систему судового захисту місцевого самоврядування:
надати право органам місцевого самоврядування та їх об’єднанням на звернення до
Конституційного суду;
створити повноцінні адміністративні суди.
Прийнято учасниками конференції Асоціації міст України та громад,
присвяченої 15-річчю з дня її утворення,
26 червня 2007 року м. Київ

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 10 жовтня 2007 року
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
Згідно з пунктом 4.7 статті 4 Статуту Асоціації міст України та громад, Правління
Асоціації вирішило:
1. Прийняти ТОВ „Західна українська бізнес група”, ТОВ „Арт Гарден”, ВАТ
„Нерухомість столиці”, Державне підприємство „Український державний центр мистецтв”,
АТЗТ „Квазар-Мікро Техно” асоційованими членами Асоціації міст України та громад
2. ТОВ „Західна українська бізнес група”, ТОВ „Арт Гарден”, ВАТ „Нерухомість
столиці”, Державне підприємство „Український державний центр мистецтв”, АТЗТ „КвазарМікро Техно” відповідно до порядку, встановленого Загальними зборами Асоціації,
перерахувати до чергових Загальних зборів 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 Загальними зборами
Асоціації.
Про позицію Асоціації міст України та громад
щодо врахування інтересів місцевого самоврядування
в проекті Державного бюджету України на 2008 рік
Заслухавши інформацію консультанта Асоціації міст України та громад з питань
бюджету Ю.І. Ганущака та заступника Міністра фінансів України А.В. Козименка, Правління
Асоціації вирішило:

1. Прийняти Звернення Асоціації міст України та громад щодо врахування інтересів
місцевого самоврядування в проекті Державного бюджету України на 2008 рік за основу (див.
сайт „АМУ – Діалог”) та доопрацювати його протягом тижня.
2. Погодитись з пропозицією Міністерства фінансів України щодо необхідності
співпраці при доопрацюванні проекту Державного бюджету на 2008 рік та з метою врахування
інтересів місцевого самоврядування створити спільну робочу групу, делегувавши до неї від
Правління АМУ:
1) О.О. Лук’янченка – голову Комісії Правління АМУ з питань бюджетної політики,
Донецького міського голову;
2) С.І. Мельника – заступника голови Комісії Правління АМУ з питань бюджетної
політики, Хмельницького міського голову;
3) В.О. Антоненка - заступника голови Комісії Правління АМУ з питань бюджетної
політики, Броварського міського голову;
4) А.А. Максюту – експерта АМУ;
5) Ю.І. Ганущака - консультанта АМУ з питань бюджету.
3. Підтримати пропозицію Віце-президента Асоціації, Бердянського міського голови
В.О. Баранова щодо необхідності лобіювання у Верховній Раді України змін до бюджетного та
податкового законодавства України, які захистять інтереси місцевого самоврядування.
Про проект Стратегії інноваційного та
Ефективного управління на місцевому рівні
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої роботи
М.В. Пітцика взяти до відома.
2. Схвалити проект Стратегії інноваційного та ефективного управління на місцевому
рівні.
3. Звернутися до Урядової делегації України з проханням підтримати Стратегію
інноваційного та ефективного управління на місцевому рівні, яку винесено на розгляд
П’ятнадцятої сесії Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцевий та
регіональний розвиток, Конгресу Ради Європи 15 – 16 жовтня 2007 року в м. Валенсії (Іспанія).
Про підготовку пропозицій до проекту Закону України
„Про внесення змін до Закону України „Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти”
Заслухавши інформацію голови департаменту з правової політики Асоціації міст
України та громад В.В. Сидоренко та консультанта АМУ з питань бюджету Ю.І. Ганущака,
Правління Асоціації вирішило:
1. Визнати проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, схвалений Кабінетом Міністрів України,
як такий, що не вирішує проблем, існуючих у сфері закупівель за державні кошти.
2. Для оперативного подолання найболючіших проблем пропонувати суб’єктам
законодавчої ініціативи відновити дію Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти” в редакції, що діяла до внесення змін законами України № 2664-IV від
16.06.05, № 3205-IV від 15.12.2005 та №424-V від 01.12.2006.
3. Звернутись до суб’єктів законодавчої ініціативи з пропозицією створити спільну
робочу групу для підготовки нової редакції закону про публічні закупівлі, яка б враховувала
міжнародний досвід тендерного законодавства, за участю представників Асоціації міст України
та громад.
Про внесення змін до Плану роботи Правління та
Виконавчої дирекції Асоціації міст України та громад на 2007 рік

Заслухавши інформацію Першого заступника виконавчого директора Асоціації міст
України та громад В.В. Кравченка щодо необхідності внесення змін до Плану роботи Правління
та Виконавчої дирекції Асоціації міст України та громад, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Першого заступника виконавчого директора Асоціації міст України та
громад В.В. Кравченка взяти до відома.
2. Затвердити зміни до Плану роботи Правління та Виконавчої дирекції Асоціації міст
України та громад на 2007 рік (див. сайт „АМУ – Діалог”).
Про формування депутатської групи для лобіювання
інтересів місцевого самоврядування при прийнятті
законів та інших загальнодержавних програмних документів
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої роботи
М.В. Пітцика взяти до відома.
2. Призначити народного депутата України О.О. Омельченка постійним представником
Асоціації міст України та громад у Верховній Раді України.
3. Просити керівництво фракції Блоку „НАША УКРАЇНА – НАРОДНА
САМООБОРОНА” рекомендувати народного депутата України О.О. Омельченка на посаду
Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування.
4. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад здійснити необхідні
заходи щодо формування депутатської групи для лобіювання інтересів місцевого
самоврядування при прийнятті законів та інших загальнодержавних програмних документів у
складі народних депутатів України VI скликання, які працювали в системі місцевого
самоврядування.
Про проведення ІІІ Українського муніципального форуму
(Школи для міських голів) та Загальних зборів Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Першого заступника виконавчого директора Асоціації міст
України та громад В.В. Кравченка та враховуючи Рішення Правління АМУ „Про перенесення
Школи для міських голів” від 17 липня 2007 року, Правління Асоціації вирішило:
1. Провести ІІІ Український муніципальний форум (Школу для міських голів)
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листопада – 1 грудня 2007 року в м. Києві.
2. В рамках проведення ІІІ Українського муніципального форуму (Школи для міських
голів) провести Науково-практичну конференцію „Актуальні проблеми розвитку місцевого
самоврядування в умовах конституційної реформи в Україні” 30 листопада 2007 року та
Загальні збори Асоціації міст України та громад 1 грудня 2007 року (див. сайт „АМУ –
Діалог”).
Про стан виконання службових обов’язків виконавчими дирекціями
регіональних відділень Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Першого заступника виконавчого директора Асоціації міст
України та громад В.В. Кравченка, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Першого заступника виконавчого директора Асоціації міст України та
громад В.В. Кравченка взяти до відома.
2. Доручити Віце-президенту Асоціації міст України та громад з виконавчої роботи у
разі неналежного виконання працівниками виконавчих дирекцій регіональних відділень своїх
функціональних обов’язків здійснити зменшення кошторису витрат відповідних РВ АМУ на
5%.
3. Звернути увагу Чернівецькому, Дніпропетровському, Донецькому, Львівському, ІваноФранківському, Волинському РВ АМУ на необхідність підвищення ефективності роботи їх

виконавчих дирекцій та рекомендувати їм розглянути питання про відповідність займаним
посадам керівників цих виконавчих дирекцій.
Про відзначення Європейського тижня місцевої демократії в Україні
Заслухавши інформацію Першого заступника виконавчого директора Асоціації міст
України та громад В.В. Кравченка, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Першого заступника виконавчого директора Асоціації міст України та
громад В.В. Кравченка щодо відзначення Європейського тижня місцевої демократії в Україні
взяти до відома.
2. Схвалити створення Оргкомітету з відзначення Європейського тижня місцевої
демократії в Україні.
3. Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад, Регіональним відділенням
АМУ, органам місцевого самоврядування здійснити всі необхідні заходи на виконання Плану
заходів з відзначення Європейського тижня місцевої демократії в Україні, затвердженого
Оргкомітетом 28 вересня 2007 року (див. сайт „АМУ – Діалог”).
4. Звернутися до Дніпропетровської міської ради з проханням сприяти в організації та
проведенні Науково-практичної конференції „Актуальні проблеми розвитку місцевої демократії
в Україні” 15 – 16 жовтня 2007 року в м. Дніпропетровську.
Про стан сплати членських внесків
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої роботи
М.В. Пітцика взяти до відома.
2. Рекомендувати Загальним зборам Асоціації міст України та громад відмінити
практику розрахунку щорічних членських внесків в розмірі 0,01% дохідної частини
відповідного місцевого бюджету за попередній рік для всіх дійсних членів та встановити їх
розмір в розрахунку на одного жителя села, селища, міста.
3. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад підготувати і винести
на затвердження Загальними зборами АМУ відповідне рішення про зміну Методики
обрахування щорічних членських внесків для дійсних членів Асоціації міст України та громад.
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 1 грудня 2007 року
Про прийом у члени та виключення
з членів Асоціації міст України та громад
Згідно з пунктом 4.7 статті 4 Статуту Асоціації міст України та громад, Правління
Асоціації вирішило:
1. Прийняти Кролевецьку міську раду Сумської обл. Ірдинську селищну раду Черкаської
обл., дійсними членами Асоціації міст України та громад.
2. Прийняти ТОВ „Астеліт” асоційованим членом Асоціації міст України та громад.
3. Кролевецькій міській раді Сумської обл., Ординській селищній раді Черкаської обл.,
ТОВ „Астеліт” відповідно до порядку, встановленого Загальними зборами Асоціації,
перерахувати до чергових Загальних зборів 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).
4. За несплату членських внесків, невиконання статутних обов’язків та неприйняття
участі у виконанні статутних завдань Асоціації виключити зі складу асоційованих членів АМУ
Рекламне агентство „АЛТЕР-В”.

5. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальними зборами
Асоціації міст України та громад.
Про формування бюджетів
місцевого самоврядування на 2008 рік
Заслухавши виступи Президента Асоціації фінансистів України Т.Д. Таукешевої,
експерта Асоціації міст України та громад Ю.І. Ганущака та у зв’язку з ігноруванням Кабінетом
Міністрів України законних вимог АМУ щодо формування Державного бюджету на 2008 рік в
частині міжбюджетних відносин, Правління Асоціації вирішило:
1.
Схвалити Звернення Асоціації міст України та громад щодо проекту Закону
України “Про Державний бюджет України 2008 рік” (додається).
2. Рекомендувати містам не затверджувати бюджети місцевого самоврядування на 2008
рік до врахування у Державному бюджеті на 2008 рік положень Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та вимог АМУ, викладених у додатку до Звернення
Звернення
Загальних зборів Асоціації міст України та громад
до Президента України та Верховної Ради України
Щодо проекту Закону України
„Про Державний бюджет України на 2008 рік”
Асоціація міст України та громад за наслідками аналізу доопрацьованого проекту Закону
України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”, поданого Кабінетом Міністрів України
до Верховної Ради України 21 листопада 2007, знову констатує його не повну відповідність
вимогам статей 95, 142, 143 Конституції України, статей 62, 66, 67 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 81, 82, 85, 98 Бюджетного кодексу України щодо
формування міжбюджетних відносин, зокрема, у частині, пов’язаній із виконанням делегованих
місцевому самоврядуванню повноважень.
В доопрацьованому проекті бюджету передбачається збільшення прогнозних
показників доходів місцевих бюджетів, що беруться до розрахунку трансфертів на 4,2 млрд., що
викликає сумніви в реальності цього показника.
Додаткові видатки збільшені лише на 3,3 млрд. грн., тобто зменшується дотація
вирівнювання та збільшується обсяг коштів, що передаються до державного бюджету. При
цьому уряд пропонує передати на утримання з місцевих бюджетів професійно-технічної освіти
без належної передачі коштів, що суперечить статті 142 Конституції України і приведе до
розвалу системи профтехосвіти. Також за рахунок цих коштів пропонується здійснити третій
етап тарифної сітки по заробітній платі працівників бюджетних установ, що тягне за собою
значно більші додаткові витрати.
Не обґрунтовані розрахунки видатків місцевих бюджетів, що беруться до розрахунку
трансфертів, які здійснювались Міністерством фінансів кулуарно, волюнтариським методом,
без залучення спеціалістів з органів місцевого самоврядування. Звертання АМУ пояснити
методику розрахунку нормативів бюджетної забезпеченості та змоделювати їх застосування на
прикладі бюджету будь-якого міста, залишились без відповіді. Таким чином проігнорована
вимога Президента про зміну підходів у трансфертній політиці, направленій на децентралізацію
влади. За попередніми розрахунками АМУ на виконання делегованих повноважень на рівні,
передбаченому законодавством, не вистачає 8,4 млрд. грн. Реальною є загроза
незбалансованості у наступному році місцевих бюджетів навіть за видатками з фінансування
захищених статей.
Проектом Закону посилюється централізація управління. Так, всупереч вимогам
Бюджетного кодексу України головними розпорядниками коштів субвенцій визначені
профільні міністерства, а не місцеві бюджети – кінцеві отримувачі субвенцій. Про згубність цієї

практики свідчить той факт, що станом на 1 жовтня 2007 освоєно менше 30% коштів
інвестиційних субвенцій на 2007 рік. Проведення ж робіт, передбачених програмами,
наприклад, з енергозбереження, в кінці року, коли надходить більша частина коштів,
призводить до їх здорожчання і низької якості.
Проігноровані неодноразові пропозиції органів місцевого самоврядування передати
фінансування програм соціального захисту на державний бюджет, оскільки місцева влада не
має ніякого впливу на виконання цих програм. Більше того, Кабінет Міністрів самостійно, без
ніякого погодження з місцевим самоврядування може в процесі виконання бюджету
перерозподіляти обсяги цих субвенцій, що суперечить принципу самостійності місцевих
бюджетів, визначеному статтею 7 Бюджетного кодексу України. Такі кроки уряду
розцінюються як штучне збільшення частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України
виключно для пропагандистських цілей і не має нічого спільного з процесом децентралізації
влади, а лише компрометує цю ідею.
Знову Законом України „Про Державний бюджет на 2008 рік” пропонується внести
зміни до інших законів. Зокрема, пропонується відсторонити місцеві органи влади від
прийняття рішень по управлінню землею, що тільки збільшить рівень корупції, а не прискорить
проведення земельної реформи.
Як і в попередній редакції надання ряду інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам на
загальну суму 1,5 млрд. грн. пов’язується з надходженнями до спеціального фонду державного
бюджету, що суперечить статті 29 самого проекту ЗУ „Про Державний бюджет на 2008 рік”,
якою трансферти місцевим бюджетам є захищеною статтею бюджету.
Асоціація міст України та громад звертається з проханням у процесі подальшої роботи
над проектом Державного бюджету на наступний рік врахувати вимоги, викладені в додатку. У
випадку ігнорування цієї позиції, АМУ рекомендуватиме міським радам не затверджувати
місцеві бюджети на 2008 рік.
Прийнято на Загальних зборах
Асоціації міст України та громад
1 грудня 2007 року, м. Київ (Пуща-Водиця).
Додаток

Вимоги Асоціації міст України та громад
до проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”

1. При розрахунку загального обсягу дотації вирівнювання для місцевих бюджетів та
коштів, що перераховуються до державного бюджету брати до розрахунку всі соціальні
програми, передбачені законами та підзаконними нормативними актами в частині видатків, що
беруться до розрахунку трансфертів.
2. Виключити статтю 48 стосовно врахування у місцевих бюджетах у повному обсязі
потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення
розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, оскільки видатки
на ці цілі не враховані у повному обсязі при визначенні міжбюджетних трансфертів
вирівнювання.
3. Фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення здійснювати з
державного бюджету України.
4. Забезпечити надання субвенцій інвестиційного характеру окремо до обласних, районних
бюджетів та бюджетів міст обласного значення. Для гарантування повного, своєчасного
отримання вказаних субвенцій запровадити механізм щоденних відрахувань від
загальнодержавних податків та зборів. Нормативи щоденних відрахувань затвердити в додатку
до державного бюджету.

5. При затвердженні положень про порядок використання інвестиційних субвенцій
визначати загальні напрямки використання коштів субвенцій. Перелік обєктів затверджувати
рішенням міських рад – кінцевих отримувачів субвенцій.
6. Дозволити місцевим органам влади здійснювати процедури закупівель після
встановлення бюджетних призначень по субвенціях інвестиційного характеру рішеннями
місцевих рад – кінцевих отримувачів субвенцій.
7. Головним розпорядникам коштів субвенцій визначити лише Міністерство фінансів.
8. Встановити, що всі субвенції надаються за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету.
9. Передбачити в державному бюджеті кошти на субвенції місцевим бюджетам на
повернення середньострокових позичок, наданих в 2007 році.
10. Встановити, що плата за землю справляється в повному розмірі, пільги з плати за землю
компенсуються з державного бюджету за зверненням платників. Відмінити прийняті на
державному рівні рішення про надання пільг з плати за землю, або забезпечити їх
компенсацію у повному обсязі з Державного бюджету України відповідно до статті 103
Бюджетного Кодексу України.
11. Додатком до бюджету встановити програми капітального характеру в розрізі трьох-п’яти
років. В текстовій частині Закону України зафіксувати, що розпорядники коштів можуть брати
довгострокові бюджетні зобов’язання в межах, що не перевищують встановлені в додатку
призначення на наступні роки без повторного проведення процедур закупівель. Це повинно
також стосуватись субвенцій інвестиційного спрямування для місцевих бюджетів.
12. Відновити практику перерахунку до місцевих бюджетів половини коштів від обсягу
перевиконання прогнозованих показників доходів державного бюджету, що є базою для
перерахування дотацій вирівнювання (третій кошик). Затвердити показники третього кошику в
розрізі областей в додатку до Закону України „Про Державний бюджет на 2008 рік”. Розподіл
коштів здійснювати між обласними, бюджетами районів та міст обласного значення у
співвідношенні 25:75.
13. Субвенцію на пільговий проїзд пасажирів в комунальному транспорті замінити на
адресну допомогу пільговикам.
14. Встановити, що прогнозні показники надходжень, встановлених проектом Державного
бюджету України, супроводжуючих розрахункових матеріалів та рішень органів місцевого
самоврядування щодо доходів, що не беруться до розрахунку трансфертів, є плановими
показниками для Державної податкової адміністрації України. Посилити відповідальність
органів Державної податкової адміністрації України за адміністрування всіх видів податків та
зборів, які зараховуються до місцевих бюджетів, в тому числі тих, що зараховуються до другого
кошика доходів.
15. Передбачити компенсацію з державного бюджету втрат доходів місцевих бюджетів
внаслідок наданих державою податкових пільг з податку власників транспортних засобів.
16. Встановити, що грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
зараховуються до місцевих бюджетів”.
17. В зв‘язку з необхідністю забезпечення якісної підготовки і проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу пропонуємо доповнити проект Закону
України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” статтею наступного змісту:
„З метою акумулювання на рахунках місцевих бюджетів коштів на забезпечення якісної
підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу
визначити, що в 2008 році до доходів, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, бюджетів міст, в яких забезпечується підготовка і проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, зараховується 50 відсотків
відрахувань від податку на прибуток підприємств не комунальної власності”.

Дія абзацу першого цієї статті розповсюджується на міста Львів, Дніпропетровськ, Харків,
Донецьк, Одеса. Формування доходів бюджету міста Києва здійснюється у раніш
встановленому порядку.
При цьому за рахунок бюджетів вказаних міст здійснюються видатки, визначені в
затвердженому Кабінетом Міністрів України розподілі джерел фінансування заходів щодо
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу”.
Про стан підготовки до Загальних зборів
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Першого заступника виконавчого директора Асоціації міст
України та громад В.В. Кравченка щодо стану підготовки до Загальних зборів АМУ, Правління
Асоціації вирішило:
1.
Взяти до відома інформацію про стан підготовки до Загальних зборів Асоціації
міст України та громад.
2.
Рекомендувати Загальним зборам Асоціації затвердити регламент, робочу
Президію, Секретаріат, Лічильну та Редакційну комісії зборів згідно з пропозиціями Правління
АМУ (додаються).
3.
Рекомендувати Загальним зборам Асоціації прийняти підсумкові документи
(додаються):
- Заяву Загальних зборів Асоціації міст України та громад;
- Звернення Загальних зборів Асоціації міст України та громад щодо проекту Закону
України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”; (див. вище)
- Звернення Загальних зборів Асоціації міст України та громад до Президента України
з приводу систематичних порушень прав та законних інтересів місцевого
самоврядування в сфері земельних відносин;
- Звернення Загальних зборів Асоціації міст України та громад до народних депутатів
України з приводу встановлення конституційних засад територіальної організації
влади в Україні.
Пропозиції Правління Асоціації міст України та громад
щодо кількісного та персонального складу
робочих органів Загальних зборів АМУ
І. Робоча Президія Загальних зборів АМУ:
1. Куліченко Іван Іванович – Президент АМУ, Дніпропетровський міський голова;
2. Пітцик Мирослав Васильович - віце-президент АМУ з виконавчої роботи;
3. Антоненко Віктор Олександрович – віце-президент АМУ, Броварський міський голова;
4. Козирєв Павло Генріхович – віце-президент АМУ, Український міський голова;
5. Федорук Микола Трохимович - віце-президент АМУ, Чернівецький міський голова;
6. Чайка Володимир Дмитрович - віце-президент АМУ, Миколаївський міський голова;
7. Мазурчак Олександр Володимирович – віце-президент АМУ, Кам’янець-Подільський
міський голова;
8. Хотлубей Юрій Юрійович – член Правління АМУ, Маріупольський міський голова;
9. Бойченко Микола Іванович – Голова Ревізійної комісії АМУ, Кагарлицький міський голова;
ІІ. Секретаріат Загальних зборів АМУ:
1. Сидоренко Вікторія Василівна - голова департаменту з правової політики АМУ, Секретар
зборів;
2. Литвин Людмила Григорівна – заступник голови департаменту виконання та контролю
рішень АМУ;

3. Кохан Ольга Олегівна - голова департаменту по роботі з регіональними відділеннями та
містами АМУ;
4. Сясько Олексій Іванович - заступник голови департаменту з правової політики АМУ;
5. Юшкевич Тетяна Анатолівна - заступник голови департаменту сталого розвитку АМУ.
ІІІ. Лічильна комісія Загальних зборів АМУ:
1. Сапожніков Віктор Борисович - Нововолинський міський голова;
2. Приходько Михайло Васильович - Ніжинський міський голова;
3. Пікало Олексій Іванович - Березанський міський голова;
4. Добрівський Тарас Григорович - Боярський міський голова.
IV. Редакційна комісія Загальних зборів АМУ:
1. Глухов Микола Володимирович - Кременчуцький міський голова, Голова Полтавського РВ
АМУ;
2. Удовиченко Володимир Петрович - Славутицький міський голова;
3. Кравченко Віктор Віталійович - Перший заступник виконавчого директора АМУ;
4. Кабаренкова Євгенія Григорівна - керівник прес-служби АМУ.
Пропозиції Правління Асоціації міст України та громад
щодо регламенту Загальних зборів АМУ
Регламент Загальних зборів Асоціації міст України та громад:
Роботу Загальних зборів АМУ розпочати о 10.00 та закінчити о 13.00.
Для інформації Президента Асоціації про роботу Правління та Виконавчої дирекції Асоціації
міст України та громад у 2007 році відвести до 15 хвилин.
Для доповідей з питань порядку денного відвести до 10 хвилин.
Для виступів в обговоренні доповідей відвести до 5 хвилин.
Для внесення пропозицій та зауважень, оголошення звернень та об’яв відвести до 3 хвилин.
Запис на виступ, оголошення звернень та об’яв подавати до робочої Президії Загальних зборів
АМУ через Секретаріат зборів в письмовій формі.
ЗАЯВА
Загальних зборів Асоціації міст України та громад
01 грудня 2007 року

м. Київ (Пуща – Водиця)

Ми, представники органів місцевого самоврядування-учасники Загальних зборів Асоціації
міст України та громад, - обговоривши нагальні питання розвитку територіальних громад та
висловлюючи занепокоєння жителів сіл, селищ та міст України якістю громадських послуг,
надання яких гарантується державою і забезпечується органами місцевого самоврядування,
констатуємо:
практично всі ініціативи Асоціації, спрямовані на формування належної законодавчої
основи місцевого самоврядування, покращання ресурсного забезпечення територіальних
громад, протягом останніх 8-10 років систематично ігноруються органами державної влади
незалежно від партійної належності парламентської більшості. Так:
1. Ресурсне забезпечення територіальних громад не дозволяло в минулому і не дозволяє
сьогодні виконати конституційні завдання та функції місцевого самоврядування. З року в рік
відбувається недофінансування виконання делегованих повноважень в розмірі 9 – 10 млд. грн.
(в тому числі така ситуація передбачена і в проекті Закону України „Про Державний бюджет
України на 2008 рік”), практично відсутні кошти для соціально-економічного та культурного

розвитку територіальних громад, не вкладаються необхідні інвестиції в розвиток житловокомунальної інфраструктури міст тощо.
2. Незважаючи на рішучі заперечення Асоціації та представників муніципальної
громадськості, була запроваджена пропорційна виборча система на місцевих виборах, яка
перетворила місцеві ради в корпоративні бізнес-групи по лобіюванню власних інтересів.
3. Держкомзем України, незважаючи на позицію Асоціації, заблокував прийняття Закону
України „Про державний земельний кадастр” та змін до земельного законодавства, які б
забезпечили ефективне управління земельними ресурсами та гарантували запровадження
прозорих механізмів продажу земельних ділянок та передачу їх в оренду.
4. Міністерство внутрішніх справ восьмий рік блокує прийняття Закону України „Про
міліцію місцевого самоврядування”, який би міг забезпечити безпеку жителів наших міст і сіл,
виконання рішень органів місцевого самоврядування та дотримання законності в
територіальних громадах.
5. Третій рік саботується прийняття Закону України „Про асоціації та інші об’єднання
органів місцевого самоврядування” та Постанови Кабінету Міністрів України про регламент
взаємовідносин органів місцевого самоврядування і їх асоціацій з органами державної влади з
усіх проблемних питань місцевого самоврядування.
6. Протягом десяти років, всупереч вимогам Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні” так і не визначено на законодавчому рівні правовий режим об’єктів комунальної
власності, не створено ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації посадовців місцевого самоврядування тощо.
7. Загальне обурення викликає чинне законодавство про тендерну процедуру закупівель за
бюджетні кошти, прийняте всупереч рішучим запереченням Асоціації та органів місцевого
самоврядування, а всі наші ініціативи щодо його вдосконалення, незважаючи на неодноразові
обіцянки керівників держави, не були враховані.
***
Така ситуація не може існувати в подальшому, вона паралізує діяльність органів місцевого
самоврядування та вже призвела до ряду катастроф у міському господарстві. Враховуючи
зазначені обставини, Асоціація міст України та громад заявляє, що в разі продовження
практики ігнорування вищими органами державної влади України наших ініціатив,
спрямованих на формування належної законодавчої бази місцевого самоврядування, розвиток
його ресурсної основи, органи місцевого самоврядування будуть змушені вжити адекватних
заходів для захисту конституційних прав та законних інтересів територіальних громад.
В першу чергу, це стосується формування Державного бюджету України на 2008 рік. Так,
якщо в ньому не буде передбачено повне фінансування делегованих повноважень та кошти на
проведення реальної житлово-комунальної реформи, не буде передбачено децентралізації
управління бюджетними коштами, сільські, селищні, міські ради не затверджуватимуть
бюджети місцевого самоврядування на 2008 рік.
Асоціація міст України та громад також вимагає:
1. Від Верховної Ради України:
а) терміново приступити до обговорення та прийняття Законів України „Про Кабінет
Міністрів України (нова редакція)” та „Про об’єднання органів місцевого самоврядування”, в
яких слід визначити цивілізовану процедуру взаємовідносин парламенту і уряду України та
органів місцевого самоврядування, їх асоціацій в бюджетному і законотворчому процесах з
метою збалансування загальнодержавних і місцевих інтересів та встановлення відповідальності
за порушення прав територіальних громад;
б) прискорити розробку та прийняття Житлового кодексу (нова редакція), Бюджетного
кодексу (нова редакція), Податкового кодексу та інших законів, спрямованих на зміцнення
гарантій місцевого самоврядування.
2. Від Президента України – терміново скликати Раду з питань підготовки проекту
Конституції України (Конституційну раду) та розпочати розробку Народної Конституції
України, в якій передбачити двопалатну структуру парламенту України, або такі принципи його

формування, які б забезпечили реальне представництво інтересів територіальних громад в
законодавчій гілці влади.
Звернення
Загальних зборів Асоціації міст України та громад
до Президента України
з приводу систематичних порушень прав та законних інтересів місцевого
самоврядування в сфері земельних відносин
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!
Ми, представники органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України та
громад, висловлюємо стурбованість у зв’язку із ситуацією, що складається стосовно
розбазарювання земель, які мають важливе значення для забезпечення нормальної
життєдіяльності територіальних громад сіл, селищ та міст України, а також щодо
цілеспрямованого перманентного обмеження повноважень місцевого самоврядування в сфері
земельних відносин.
Так, по-перше, останнім часом набуває безпрецедентних масштабів, особливо у
приміських зонах та Карпатському регіоні, практика масової та фактично безоплатної передачі
у приватну власність земель загального користування – лісових масивів із одночасною зміною
їх цільового призначення – для ведення особистого селянського господарства та інших потреб.
Як свідчать факти, лише по Київській області найближчим часом передбачається передати у
власність окремим громадянам біля 5 тис. га лісів державної власності для ведення особистого
селянського господарства, що унеможливить доступ до них громадянам, які проживають чи
постійно відпочивали та оздоровлювалися на даних територіях. Тим самим ставиться під
загрозу функціонування відповідних курортно-туристичних, рекреаційних, оздоровчих та
природоохоронних комплексів, навіки втрачаються загальнодоступні природно-рекреаційні
зони, що в недалекому майбутньому може призвести до суттєвого загострення соціальних
проблем, а відповідні рішення місцевих державних адміністрацій навіть не погоджуються з
органами місцевого самоврядування, юрисдикція яких поширюється на ці території.
По-друге, земельне законодавство України постійно „вдосконалюється” шляхом
поступового обмеження повноважень органів місцевого самоврядування в сфері земельних
відносин. Цей процес наглядно ілюструється долею Закону України „Про державний земельний
кадастр”, прийнятого Верховною Радою України 20 березня 2007 року та ветованого
Президентом України. А замість нього в Секретаріаті Президента України підготовлений новий
законопроект, в якому з незрозумілих причин ведення кадастру знову пропонується
монополізувати державними земельними органами, вилучивши відповідні повноваження з
компетенції органів місцевого самоврядування. Прийняття Закону в такій редакції позбавить
місцеві ради можливості своєчасно виконувати свої конституційні повноваження щодо
розпорядження землями комунальної власності, і органи місцевого самоврядування втратять
самостійність у вирішення питань регулювання земельних відносин, що слід вважати грубим
порушенням положень Європейської хартії місцевого самоврядування та ст.ст. 13, 19, 140, 142
Конституції України щодо прав територіальних громад.
З огляду на зазначене, ми звертаємося до Вас, вельмишановний Вікторе Андрійовичу, як
до гаранта конституційних прав місцевого самоврядування з вимогою вжити термінових
заходів щодо припинення практики розбазарювання земель, що забезпечують нормальну
життєдіяльність територіальних громад, та практики обмеження повноважень місцевого
самоврядування в сфері земельних відносин.
Прийнято на Загальних зборах
Асоціації міст України та громад
1 грудня 2007 року, м. Київ (Пуща-Водиця).

Звернення
Загальних зборів Асоціації міст України та громад
до народних депутатів України
з приводу встановлення конституційних засад територіальної
організації влади в Україні
Шановні народні депутати!
Закріплена Конституцією України 1996 року система територіальної організації влади за
десять років функціонування продемонструвала свою низьку ефективність, і немає реальних
перспектив щодо косметичного вдосконалення. Це обумовило намагання різних гілок влади,
створених ними чисельних робочих груп запропонувати нові моделі влади на місцях,
добиватися їх конституційного закріплення.
В той же час, всі спроби подібних реформ, як і реформи системи влади в цілому, що
неодноразово здійснювалися після прийняття Конституції 1996 року, носили або декоративний
характер (наприклад, Адміністративна реформа 1998 року, Концепція державної регіональної
політики та Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування - 2001 р. тощо),
або ж призвели до її разбалансування (наприклад, так званий перший етап конституційної
реформи - грудень 2004 р.), що в значній мірі було обумовлено неспроможністю політичних
еліт сформулювати консолідоване, загальнодержавне бачення основних концептуальних засад
нової моделі влади та ігноруванням наукових прогнозів можливих негативних наслідків її
запровадження.
Враховуючи ситуацію, що склалася з реформуванням територіальної системи організації
влади в Україні та зважаючи на готовність основних політичних сил взяти активну участь в
цьому процесі (про що свідчать передвиборні програми всіх політичних партій, представники
яких обрані народними депутатами України) учасники Загальних зборів звертаються до
народних депутатів України з пропозицією:
а) вже на перших пленарних засіданнях новообраної Верховної Ради України ініціювати
проведення Загальнонаціонального круглого столу, метою якого стало б узгодження позиції
парламентських партій щодо ідеології, принципів, напрямів та пріоритетів формування нової
демократичної і ефективної моделі влади на місцевому та регіональному рівнях;
б) юридичною формою закріплення цієї позиції могла б стати Декларація Верховної Ради
України „Про засади державної політики України щодо розвитку місцевого самоврядування”,
яка відіграла роль своєрідної „дорожньої карти реформ”, і стане базою для оновлення
відповідних розділів Конституції України або для розробки нової редакції Конституції України
на основі єдиної ідеології, що передбачає децентралізацію управління та розвиток місцевого
самоврядування;
в) для розробки Декларації можна було б використати проект, підготовлений експертами
Асоціації міст України та громад (додається);
г) до прийняття Декларації запровадити мораторій на зміни законодавства України в
частині визначення системи територіальної організації влади, оскільки це може призвести до
подальшого її розбалансування.
Прийнято на Загальних зборах
Асоціації міст України та громад
1 грудня 2007 року, м. Київ (Пуща-Водиця).
Декларація
про засади державної політики України
щодо розвитку місцевого самоврядування
Преамбула

Верховна Рада України, усвідомлюючи, що принцип місцевого самоврядування є
основою будь-якого демократичного ладу,
вважаючи, що демократія найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на
місцевому рівні, а розвиток місцевого самоврядування, наділення його реальними функціями та
повноваженнями, може забезпечити ефективний і близький до людини владний вплив,
визнаючи необхідність досягнення оптимального балансу між державною владою і
владою місцевого самоврядування та їхнього максимального наближення до населення,
дбаючи про забезпечення достатнього життєвого рівня для кожного та досягнення
міжнародних стандартів під час надання адміністративних і громадських послуг,
враховуючи вікові історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції
місцевого самоврядування в українських землях та соціальне замовлення сьогодення,
керуючись положеннями Конституції України та Європейської Хартії місцевого
самоврядування
та з метою сприяння розвитку місцевого самоврядування і розбудови територіальних
громад
приймає цю Декларацію.
1. Визначення державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування
1.1. Державна політика щодо розвитку місцевого самоврядування – це система
організаційно-правових заходів та дій органів і посадових осіб державної влади щодо
визначення та зміцнення основ, забезпечення оптимального функціонування, гарантування та
захисту місцевого самоврядування в Україні
1.2. Державна політика щодо розвитку місцевого самоврядування базується на Конституції та
законах України, а також на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, чинних
міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2. Принципи державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування
2.1. Державна політика щодо розвитку місцевого самоврядування здійснюється на основі
таких принципів:
- визнання та гарантування державою місцевого самоврядування;
- забезпечення цілісності державної території;
- верховенства права та законності;
- максимального наближення надання адміністративних та громадських послуг до рівня їх
доступного споживання на основі розподілу повноважень між державною владою та владою
місцевого самоврядування згідно з принципом субсидіарності;
- пріоритету прав і свобод людини і громадянина у процесі здійснення державної політики
у сфері розвитку місцевого самоврядування;
- визнання територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування,
основного носія його функцій і повноважень;
- непорушності прав територіальних громад на участь у місцевому самоврядуванні;
- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності суб’єктів місцевого
самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення;
- повсюдності місцевого самоврядування;
- взаємодії і співробітництва органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
- поєднання процесів централізації, деконцентрації та децентралізації влади, гармонізації
місцевих, регіональних та загальнодержавних інтересів;
- регулювання основ державної політики у сфері місцевого самоврядування виключно
законом;
- судового захисту прав місцевого самоврядування.
2.2. Право на місцеве самоврядування не може бути скасоване. Це право є виключно
правом територіальної громади та її членів. Право на місцеве самоврядування може бути

обмежене лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану у межах та порядку, передбаченому
Конституцією та законодавством України.
Будь-які посягання на права територіальної громади та місцеве самоврядування, спроби
скасування чи обмеження права територіальної громади на місцеве самоврядування мають
розглядатися як посягання на конституційний лад України.
Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно
реалізують власні функції та повноваження. Територіальні громади, їх органи та посадові особи
мають право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучено із сфери їхньої компетенції і
вирішення якого не доручено жодному органу та посадовій особі державної влади, а також
іншій територіальній громаді, іншому органу або іншій посадовій особі місцевого
самоврядування.
2.3. З приводу питань місцевого значення територіальна громада, органи та посадові
особи місцевого самоврядування територіальної громади повинні мати усі функції та
повноваження, за виключенням тих, які покладені на органи державної влади Конституцією та
законами України. Перелік окремих функцій і повноважень територіальної громади, її органів
та посадових осіб, який встановлюється у законах України не може тлумачитися як обмеження
функцій і прав місцевого самоврядування.
3. Мета та завдання державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування
3.1. Основною метою державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування є
розбудова дієздатних територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.
3.2. Головними завданнями державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування
є:
- чітке розмежування відповідальності інститутів державної влади і влади місцевого
самоврядування, удосконалення їх правового статусу;
- зміна (переорієнтація) вектору державотворення, розбудова влади в державі знизу до
гори відповідно до принципу субсидіарності;
- трансформація державної влади та місцевого самоврядування на
засадах
децентралізації, деконцентрації, субсидіарності;
- створення дієвої системи надання адміністративних та громадських послуг населенню за
територіальними та організаційними рівнями реалізації виконавчої влади та місцевого
самоврядування – від базового рівня місцевого самоврядування (громада) до Кабінету Міністрів
України;
- перерозподіл повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування;
- формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого
самоврядування;
- забезпечення прозорості, відповідальності та ефективності державної влади та місцевого
самоврядування;
- зміна системи адміністративно-територіального устрою України з метою формування
територіальної основи місцевого самоврядування;
- чітке визначення організаційної моделі взаємодії сільського, селищного та місцевого
голови з органами місцевого самоврядування та його правового статусу;
- синхронізація процесу здійснення розбудови дієздатних територіальних громад з
проведенням
інших
системних
реформ,
зокрема:
адміністративно-територіальної,
адміністративної, бюджетної, податкової, земельної, житлово-комунального господарства,
пенсійної, освітньої, охорони здоров’я, судово-правової тощо.
4. Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку місцевого
самоврядування
4.1. Державна політика у сфері місцевого самоврядування в Україні здійснюється у таких
напрямах:

формування ефективного механізму державної влади та влади місцевого самоврядування
на регіональному та місцевому рівнях, спроможного забезпечити сталий розвиток територій,
надання адміністративних та громадських послуг населенню на рівні, який відповідав би
європейським стандартам;
запровадження в практику діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, утвердження у свідомості державних службовців та службовців органів
місцевого самоврядування таких базових принципів формування та функціонування інститутів
публічної влади, як – гуманізм, справедливість, верховенство права та законність, служіння
суспільству та територіальній громаді, відкритість та доступність для громадян,
відповідальність перед суспільством та територіальною громадою за стан виконання своїх
повноважень, партнерство державної влади і місцевого самоврядування, позапартійність;
закріплення в якості територіальної основи місцевого самоврядування – громади, як
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої територіальна громада
здійснює місцеве самоврядування, сприяння формуванню дієздатних територіальних громад,
спроможних відповідально здійснювати функції та повноваження, віднесені законодавством до
сфери компетенції місцевого самоврядування;
визнання за територіальною громадою статусу юридичної особи;
сприяння матеріально-фінансовому, інформаційному, кадровому та іншому ресурсному
забезпеченню виконання функцій місцевого самоврядування на рівні територіальної громади та
на регіональному рівні;
розширення податкової бази місцевого самоврядування;
забезпечення справедливого розподілу коштів між Державним та місцевими бюджетами;
стимулювання сталого розвитку територіальних громад;
удосконалення законодавства України про місцеве самоврядування з урахуванням
положень Європейської хартії про місцеве самоврядування;
запровадження в практику територіальних громад сучасних схем муніципального
менеджменту, створення організаційно-правових умов для ефективної взаємодії органів
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, координації діяльності органів
місцевого самоврядування різних територіальних рівнів та різних територіальних громад;
створення ефективного механізму представництва на загальнонаціональному і
регіональному рівнях та захисту прав і законних інтересів територіальних громад, органів
місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб;
формування корпусу службовців органів місцевого самоврядування спроможних
ефективно застосовувати сучасні форми та методи здійснення місцевого самоврядування,
запроваджувати в практику територіальних громад новітні технології муніципального
менеджменту;
створення гнучкої системи підвищення кваліфікації службовців органів місцевого
самоврядування.
4.2. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку місцевого
самоврядування є:
4.2.1. Формування територіальної основи місцевого самоврядування – базових
адміністративно-територіальних одиниць (округ, громад тощо), в межах яких територіальні
громади – жителі цих адміністративно-територіальних одиниць – самостійно вирішують всі
питання місцевого значення. При цьому мають бути дотримані такі вимоги:
1) рішення про утворення базової адміністративно-територіальної одиниці та
встановлення її просторових меж приймається Верховною Радою України з урахуванням
волевиявлення населення відповідної території та на підставі встановлених законом критеріїв
дієздатності (самодостатності) громади, обумовлених географічними, демографічними,
економічними, національними, історичними чинниками.
2) на території кожної базової адміністративно-територіальної одиниці мають перебувати
об'єкти соціальної та комунальної інфраструктури, необхідні для виконання передбачених

законом завдань та повноважень місцевого самоврядування щодо надання адміністративних та
громадських послуг населенню;
3) на території однієї базової адміністративно-територіальної одиниці не може існувати
кілька територіальних громад із статусом самостійного суб’єкта місцевого самоврядування;
4) базові адміністративно-територіальні одиниці мають межувати між собою – в Україні
не може бути територій, на які не поширюється юрисдикція органів місцевого самоврядування
територіальних громад;
5) при визначенні меж базової адміністративно-територіальної одиниці має бути
врахований принцип територіальної доступності адміністративних та громадських послуг, що
надаються населенню в системі місцевого самоврядування.
4.2.2. Вдосконалення організації та функціонування системи місцевого самоврядування,
що передбачає:
1) законодавче визначення статусу територіальної громади, її внутрішньої організації
(статусу внутрішніх підрозділів територіальної громади, наприклад, територіальних громад
районів у місті, сіл, селищ, міст, що входять до базової адміністративно-територіальної
одиниці), принципів розподілу повноважень в системі місцевого самоврядування
територіальної громади;
2) вдосконалення порядку формування представницьких органів місцевого
самоврядування та обрання виборних посадових осіб місцевого самоврядування;
3) законодавче визначення місця та ролі територіальної громади в системі місцевого
самоврядування, її виключних повноважень, активне запровадження в практику територіальних
громад форм прямої демократії, безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого
самоврядування, підвищення ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань,
пов’язаних з наданням громадських послуг населенню;
4) створення в системі місцевого самоврядування спеціальних правоохоронних формувань
– міліції місцевого самоврядування, основним завданням якої має стати виконання рішень
органів місцевого самоврядування та здійснення повноважень місцевого самоврядування у
галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян;
5) запровадження в системі місцевого самоврядування посади уповноваженого з прав
територіальної громади.
4.2.3. Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на регіональному та
місцевому рівнях, а саме:
1) трансформація організаційного рівня здійснення виконавчої влади на місцях;
2) зміна статусу обласних державних адміністрацій шляхом:
- передачі їх повноважень у сфері соціально-економічного та культурного розвитку
територій відповідним обласним радам (їх виконавчим комітетам);
- наділення їх виключно контрольно-наглядовими повноваженнями (повноваженнями у
сфері державного контролю) та повноваженнями щодо координації управлінської діяльності з
реалізації функцій виконавчої влади, що не можуть бути децентралізовані (тобто передані в
систему місцевого самоврядування);
- заборони делегування їм повноважень органів місцевого самоврядування крім випадків
запровадження режиму надзвичайного або військового стану;
- встановлення відповідальності голів обласних державних адміністрацій виключно перед
Президентом України;
3) утворення виконавчих органів обласних, районних рад, враховуючи реформування
місцевих державних адміністрацій;
4) запровадження адміністративних округів для формування відповідних територіальних
органів центральних органів виконавчої влади (наприклад, місцевих органів МВС України,
ДПА України, Міністерства освіти та науки України, СБУ – міліцейські, податкові, освітні
округи, округи СБУ тощо) з урахуванням чітко визначених критеріїв доступності для населення
адміністративних послуг, що надаються цими органами.

4.2.4. Чіткий розподіл сфери компетенції та повноважень між органами місцевого
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого
самоврядування різного територіального рівня шляхом:
1) законодавчого розмежування понять “повноваження виконавчої влади (органу
виконавчої влади)”, “повноваження місцевого самоврядування (органу місцевого
самоврядування)”. При цьому до повноважень виконавчої влади мають бути віднесені
повноваження, наслідки виконання яких (в першу чергу – правові, організаційні та соціальноекономічні) пов’язані з інтересами народу України в цілому, в той час, як наслідки виконання
повноважень місцевого самоврядування спрямовані на безпосереднє забезпечення
життєдіяльності територіальної громади та пов’язані з наданням адміністративних і
громадських послуг жителям села, селища, міста;
2) неухильного дотримання принципів децентралізації державної влади та субсидіарності,
що передбачає формування компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування знизу догори, тобто починаючи з низового рівня (громада) – до відання
територіальної громади та її органів місцевого самоврядування слід віднести всі публічні
справи, які вони спроможні вирішувати. Відповідно, до компетенції органів місцевого
самоврядування більш високого територіального рівня (район, область) мають бути віднесені
лише ті питання, які зачіпають інтереси населення району, області в цілому або не можуть бути
вирішені на низовому рівні, а до компетенції місцевих органів виконавчої влади відносяться
повноваження, які вимагають централізованого керівництва, виходять за межі можливостей
органів місцевого самоврядування або не відповідають їх завданням та функціям, зокрема,
повноваження щодо контролю та нагляду за додержанням Конституції і законів України, прав і
свобод громадян, управління об’єктами державної власності, координації виконання
повноважень виконавчої влади, що не можуть бути децентралізовані – передані до компетенції
місцевого самоврядування;
3) суттєвої зміни співвідношення “самоврядних” і “делегованих” повноважень місцевого
самоврядування на користь перших на основі вилучення значної частина «делегованих»
повноважень з компетенції місцевих органів виконавчої влади (з відповідним організаційним і
ресурсним забезпеченням) та передачі їх до компетенції місцевого самоврядування;
4) організації фінансового, матеріального та іншого ресурсного забезпечення виконання
органами місцевого самоврядування делегованих їм окремих повноважень органів виконавчої
влади (тобто повноважень, що зберігатимуть статус «делегованих»).
4.2.5. Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування, вдосконалення механізмів
захисту прав та інтересів територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого
самоврядування шляхом:
1) удосконалення законодавчого урегулювання процедури судового захисту прав та
законних інтересів місцевого самоврядування;
2) встановлення чітких підстав та процедури ініціювання дострокового припинення
повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
3) розробки та запровадження постійно діючих механізмів громадського контролю в
системі місцевого самоврядування;
4) чітке закріплення демократичних та прозорих процедур перевірок органів місцевого
самоврядування з боку суб’єктів державного контролю.
5. Суб’єкти державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування
Суб’єктами державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування є:
Верховна Рада України - з питань законодавчого визначення і закріплення основних засад
державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування;
Президент України – з питань забезпечення конституційних засад здійснення державної
політики щодо розвитку місцевого самоврядування, гарантування прав територіальних громад
на місцеве самоврядування;

Кабінет Міністрів України – з питань реалізації державної політики щодо розвитку
місцевого самоврядування;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади – з питань реалізації та сприяння
реалізації державної політики щодо розвитку окремих сфер та галузей місцевого
самоврядування.
6. Прикінцеві положення
Положення цієї Декларації є обов’язковими при здійсненні законодавчого регулювання
питань місцевого самоврядування.
Внесення змін до законодавства про місцеве самоврядування повинно відбуватися разом із
закріпленням законодавчих засад для визначення базового рівня місцевого самоврядування та
реформування системи органів виконавчої влади.
Державна політика України щодо розвитку місцевого самоврядування повинна
здійснюватися разом із розробкою і прийняттям законодавства України про мінімальні
соціальні стандарти.
Про затвердження Кошторису
видатків Асоціації міст України та громад
на 2008 рік
Заслухавши інформацію Віце-президента з виконавчої роботи М.В. Пітцика про
Кошторис видатків Асоціації міст України та громад на 2008 рік, Правління Асоціації
вирішило:
Затвердити Кошторис видатків Асоціації міст України та громад на 2008 рік (додається).
Затверджено
Рішенням Правління
Асоціації міст України та громад
від ________________ 2007 року
_______________Президент Асоціації
Кошторис видатків
Асоціації міст України та громад
на 2008 рік
1

Статті витрат
На виконання статутних завдань
в тому числі
на утримання виконавчих дирекцій РВ АМУ

грн.
АМУ
2 720 000
2 050 000

на утримання інституту підвищення кваліфікації

100 000

навчально-консультативні семінари, “круглі столи”

90 000

засідання координаційних рад, секцій, спілок АМУ
законотворча діяльність
міжнародна діяльність вт.ч. членські внески в Раду

80 000
100 000
300 000
250000

2

3

4

Європи (CEMR)

Фонд споживання з нарахуваннями
в тому числі

1 696 634

Фонд зарплати

1 241 500

Нарахування 36,66%

455 134

На адміністративно-господарчі потреби
в тому числі

580 000

оренда приміщення,комунальні послуги

100 000

послуги зв”язку

60 000

відрядження

55 000

господарчі

193 000

транспортні витрати (утримання службових
автомобілів)

110 000

поточний ремонт приміщення

30 000

придбання основних засобів (знос)

30 000

санаторно-курортне лікування працівників

2 000

Непередбачені видатки за рішенням правління
Всього видатків
в тому числі
за рахунок членських внесків

3 366

5 000 000
5 000 000

Віце-президент з виконавчої роботи

М.В.Пітцик

Головний бухгалтер

С.М.Гора

Про внесення змін до керівного складу
постійних комісій Правління
Асоціації міст України та громад
У зв’язку зі складенням повноважень Бердянським міським головою, Віце-президентом
Асоціації міст України та громад з питань енергоефективності, Головою Комісії Правління
АМУ з питань енергоефективності, Головою Секції енергоефективних міст України
В.О. Барановим та згідно з п.п. 4.12.4, 4.15 Статуту АМУ, Правління Асоціації вирішило:

1. Затвердити на посаді Голови Комісії Правління Асоціації міст України та громад з
питань енергоефективності Кам’янець-Подільського міського голову - Олександра
Володимировича Мазурчака.
2. Рекомендувати Загальним зборам Асоціації міст України та громад обрати Кам’янецьПодільського міського голову, Олександра Володимировича Мазурчака, Віце-президентом
АМУ з питань енергоефективності.
Про підведення підсумків 2007 року
та проведення у 2008 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 8
грудня 2006 року про проведення конкурсу у 2008 році, Правління Асоціації вирішило:
І. Визнати переможцями та нагородити дипломами і цінними подарунками:
У номінації ”За пропаганду і відданість ідеї місцевого самоврядування” –
газету „Дзеркало тижня”.
У номінації ”За послідовне відстоювання інтересів Асоціації міст України та громад” –
регіональну газету ”Салон+”, м. Івано-Франківськ.
У номінації ”За послідовне відстоювання інтересів територіальних громад” –
Марину Драган (Беседину), журналістку газети „Жизнь Луганська”.
За послідовне відстоювання інтересів територіальних громад нагородити Дипломом учасника
Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ на краще висвітлення проблем місцевого самоврядування
в Україні:
1. Інформаційний бюлетень „До ладу”, м. Житомир.
2. Кременчуцьку радіокомпанію.
ІІ. Оголосити у 2008 році Всеукраїнський конкурс серед ЗМІ на краще висвітлення
проблем місцевого самоврядування.
ІІІ. Затвердити склад журі конкурсу Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ на краще
висвітлення проблем місцевого самоврядування:
Пітцик Мирослав Васильович – віце-президент АМУ з виконавчої роботи, голова журі.
Кравченко Віктор Віталійович – перший заступник виконавчого директора АМУ, член журі.
Кабаренкова Євгенія Григорівна – керівник прес-служби АМУ, член журі.
Кохан Ольга Олегівна – голова департаменту по роботі з РВ і містами АМУ, член журі.
Гора Світлана Миколаївна – головний бухгалтер АМУ, член журі.
IV. Офіційну церемонію нагородження переможців провести в рамках Загальних зборів
АМУ 1 грудня 2007 року.
Про підведення підсумків 2007 року
та оголошення конкурсу
„Краще регіональне відділення АМУ”
на 2008 рік
Відповідно до Положення про конкурс „Краще регіональне відділення АМУ” та на
виконання Рішення Правління АМУ від 8 грудня 2006 року про проведення конкурсу у 2008
році, Правління Асоціації вирішило:
І. Визнати переможцями і нагородити Почесними грамотами Правління Асоціації міст
України та громад та грошовими преміями:
І місце – Вінницьке регіональне відділення АМУ;
ІІ місце - Запорізьке регіональне відділення АМУ;

ІІІ місце – Полтавське регіональне відділення АМУ.
ІІ. Оголосити у 2008 році конкурс „Краще регіональне відділення АМУ”.
ІІІ. Затвердити склад журі конкурсу „Краще регіональне відділення АМУ”:
Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та громад - голова
журі.
Кравченко Віктор Віталійович, перший заступник виконавчого директора АМУ – член
журі.
Гора Світлана Миколаївна, голова департаменту АМУ фінансового забезпечення – член
журі.
Кабаренкова Євгенія Григорівна, керівник прес-служби АМУ – член журі.
Кохан Ольга Олегівна, голова департаменту по роботі з регіональними відділеннями та
містами АМУ – член журі.
Пономаренко Олександр Петрович, голова департаменту інформаційно-технічної політики
АМУ – член журі.
Томнюк Олена Євгенівна, голова департаменту з міжнародної політики – член журі.
IV. Офіційну церемонію нагородження переможців провести в рамках Загальних зборів
АМУ 1 грудня 2007 року.
Про підведення підсумків 2007 року
та оголошення Всеукраїнського конкурсу
творчих проектів „Якби мером був я” на 2008 рік
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс творчих проектів „Якби мером був
я” та на виконання Рішення Правління АМУ від 8 грудня 2006 року про проведення конкурсу у
2008 році, Правління Асоціації вирішило:
І. Визнати переможцями Всеукраїнського конкурсу творчих проектів „Якби мером був я”
та нагородити цінними подарунками наступні роботи:
І місце „Практичні аспекти запровадження альтернативних (позасудових) способів розв’язання
спорів у громадах (на прикладі територіальної громади м. Тростянець Сумської обл.)”, Заяц
Максим Євгенійович, студент 4 курсу Харківської Академії ВВ МВС України, м. Тростянець
(Сумська обл.).
ІІ місце „Механізм вирішення проблеми капітальних ремонтів житлового фонду”, Галкін
Андрій Сергійович, студент 4 курсу Харківської національної академії міського господарства,
м. Харків.
ІІІ місце „Благоустрій міста: шляхи вирішення проблеми”, Волик Ганна Сергіївна, студентка 5
курсу Інституту історії та права Миколаївського державного університету імені В.О.
Сухомлинського, м. Миколаїв.
ІІ. Оголосити у 2008 році Всеукраїнський конкурс творчих проектів „Якби мером був я”.
IІІ. 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.

IV. Офіційну церемонію нагородження переможців провести в рамках Загальних зборів
АМУ 1 грудня 2007 року.
Про підведення підсумків 2007 року
та оголошення Всеукраїнського
конкурсу дитячого малюнку
„Моє рідне місто” на 2008 рік
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку „Моє рідне
місто” та на виконання Рішення Правління АМУ від 8 грудня 2006 року про проведення
конкурсу у 2008 році, Правління Асоціації вирішило:
І. Визнати переможцями та нагородити цінними подарунками:
Скоробагатову Наталію Ігорівну, „Розквітай, моє місто”, 15 років м. Запоріжжя - І місце.
Стецюк Олену Олександрівну, „Мій рідний Бердичів”, 14 років, м. Бердичів, Житомирська обл.
– ІІ місце.
Філєєву Анну Юріївну, „Місто мрій”, 14 років, м. Ніжин, Чернігівська обл. – ІІІ місце.
Вовченка Данила Сергійовича, „Алчевськ – місто металургів”, 13 років, м. Алчевськ, Луганська
обл. – III місце.
Криська Андрія Ярославовича, „Рідне місто моє”, 13 років, м. Львів – ІІІ місце.
ІІ. Оголосити у 2008 році Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку „Моє рідне місто”.
ІІІ. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Моє рідне
місто”:
Пітцик Мирослав Васильович, виконавчий директор Асоціації міст України та громад, голова
журі;
Кабаренкова Євгенія Григорівна, керівник прес-служби АМУ, член журі;
Кохан Ольга Олегівна, голова департаменту по роботі з регіональними відділеннями та містами
АМУ, член журі;
Сидоренко Вікторія Василівна, голова департаменту правової політики АМУ, член журі;
Томнюк Олена Євгенівна, голова департаменту міжнародної політики АМУ, член журі;
Юрченко Маргарита Михайлівна, заступник голови департаменту інформаційно-технічної
політики, член журі.
IV. Офіційну церемонію нагородження переможців провести в рамках Загальних зборів
АМУ 1 грудня 2007 року.

