РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 14 січня 2008 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 Рубіжанську міську раду Луганської обл., Ровеньківську міську раду
Луганської обл., Артемівську районну у м. Луганську раду, Софіївську селищну раду
Луганської обл., дійсними членами Асоціації міст України та громад.
2. Рубіжанській міській раді Луганської обл., Ровеньківській міській раді
Луганської обл., Артемівській районній у м. Луганську раді, Софіївській селищній раді
Луганської обл. 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 законодавче забезпечення
розвитку місцевого самоврядування
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора Асоціації міст
України та громад В.В. Кравченка щодо законодавчого забезпечення розвитку місцевого
самоврядування, Правління Асоціації вирішило:
1.
Інформацію першого заступника виконавчого директора Асоціації міст
України та громад В.В. Кравченка щодо законодавчого забезпечення розвитку місцевого
самоврядування взяти до відома.
2.
Схвалити графік законодавчих ініціатив Асоціації міст України та громад
щодо розвитку законодавства про місцеве самоврядування на 2008 рік (додається).
Визнати першочерговими кроками для розвитку місцевого самоврядування в Україні
прийняття проектів законів України „Про внесення змін до Закону України „Про
Державний бюджет України на 2008 рік”, „Про асоціації, інші добровільні об’єднання
органів місцевого самоврядування”, „Про внесення змін до Закону України „Про
закупівлю товарі, робіт і послуг за державні кошти”.
3.
Правлінню та Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад здійснити
всі необхідні заходи щодо лобіювання внесення законопроектів, розроблених експертами
АМУ, на розгляд Верховної Ради України та їх прийняття.
Графік законодавчих ініціатив
Асоціації міст України та громад щодо розвитку законодавства
про місцеве самоврядування на 2008 рік
Перша черга (грудень 2007 р. – І квартал 2008 р.)
1. Проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” (в частині
формування доходів та видатків бюджетів місцевого самоврядування).
2. Проект Закону України „Про асоціації, інші добровільні об’єднання органів
місцевого самоврядування”.
3. Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти (в частині відновлення дії Закону в редакції
станом на 31 грудня 2004 року)”.

Друга черга (І півріччя 2008 р.)
4. Проект Декларації Верховної Ради України про засади державної політики України
щодо розвитку місцевого самоврядування.
5. Проект Закону України „Про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою України”.
6. Проект Закону України „Про місцеві податки та збори”.
7. Проект Закону України „Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України”.
8. Проект Закону України „Про внесення змін до Земельного кодексу України” (в
частині порядку відчуження землі для суспільних потреб).
9. Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” (в частині
оподаткування землі).
10. Проект Закону України „Про комунальну власність”.
11. Проект Закону України „Про особливості передачі в оренду та концесію об'єктів
централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення”.
12. Проект Закону України „Про державне регулювання у сфері житловокомунальних послуг”.
13. Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний
бюджет України на 2008 рік” в частині, що стосується бюджетів місцевого
самоврядування.
14. Проект Житлового кодексу України (нова редакція).
15. Проект Закону України „Про земельний кадастр України”.
Третя черга (ІІ півріччя 2008 р.)
16. Проект Закону України „Про внесення змін до Конституції України” в частині
визначення засад місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою
України (Варіант: Проект нової редакції Конституції України”.
17. Проект Закону України „Про порядок делегування повноважень органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування”.
18. Проект Закону України „Про самоврядування територіальної громади”.
19. Проект Закону України „Про міліцію місцевого самоврядування”.
20. Проект Закону України „Про загальні засади та принципи територіальної
організації виконавчої влади та місцевого самоврядування”.
21. Проект Закону України „Про самоврядний контроль за використанням та
охороною земель”.
22. Проект Закону України „Про місцеві вибори” (нова редакція).
23. Проект Закону України „Про статус депутата місцевої ради та сільського,
селищного, міського голови”.
Про затвердження
Плану роботи Правління
та Виконавчої дирекції АМУ на 2008 рік
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора Асоціації міст
України та громад В.В. Кравченка щодо Плану роботи Правління та Виконавчої дирекції
АМУ на 2008 рік, Правління Асоціації вирішило:
1. Затвердити План роботи Правління та Виконавчої дирекції Асоціації міст
України та громад на 2008 рік (див. розділ сайту „План”).
Про внесення змін до Закону України
„Про Державний бюджет України на 2008 рік”

Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи М.В. Пітцика щодо необхідності внесення змін до Закону України „Про
Державний бюджет України на 2008 рік”, Правління Асоціації вирішило:
1.
Інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи М.В. Пітцика щодо необхідності внесення змін до Закону України „Про Державний
бюджет України на 2008 рік” взяти до відома.
2.
Схвалити пропозиції Асоціації міст України та громад щодо внесення змін до
Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” (додаються).
3.
Звернутися до Прем’єр-міністра України з проханням підтримати пропозиції
Асоціації міст України та громад щодо внесення змін до Закону України „Про Державний
бюджет України на 2008 рік” та врахувати їх при підготовці відповідного законопроекту.
Пропозиції
Асоціації міст України та громад щодо внесення змін до Закону України „Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України”
1. Внести зміни до Додатку 6 Закону України „Про Державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” в частині збільшення
обсягу загального фонду місцевих бюджетів та, відповідно, зменшення обсягу коштів, що
передаються до Державного бюджету України на 8,4 млрд. грн.
При розрахунку обсягу загального фонду місцевих бюджетів та, відповідно,
коштів, що перераховуються до Державного бюджету України, повинні
враховуватися всі соціальні програми, передбачені законами та підзаконними
нормативними актами в частині видатків, що беруться до розрахунку
трансфертів, в т.ч. зміни в цінах на енергоносії та кошти, необхідні для оплати
різниці в цінах.
2. Внести зміни до додатків 3, 7 Закону України „Про Державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” в частині переводу на
фінансування з Державного бюджету України програм соціального захисту. Вилучити
статті 41, 42 Закону.
В статті 51 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України” слова „за рахунок субвенції з
Державного бюджету України місцевим бюджетам на” замінити на „видатки з Державного
бюджету України на забезпечення”.
Вилучити ч. ч. 2, 3, 4 статті 51 Закону України „Про Державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
Фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення доцільно
здійснювати з Державного бюджету України.
3. Вилучити статтю 43 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
В Законі України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” і в додатках до нього не виділені
окремо обсяги цільових коштів на 2008 рік, тому стаття позбавлена правового
змісту.
4. Статтю 33 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України” викласти в такій редакції:
„Установити, що погашення зобов’язань держави по знецінених грошових
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних
цінних паперів колишнього СРСР здійснюється при умові відсутності заборгованості
громадян за надані комунальні послуги.”

Вилучити пункт 23 статті 52 Закону України „Про Державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
Збільшити розмір прямих виплат по програмі 3501160 на суму 2 млрд. грн. за рахунок
субвенції передбаченої місцевим бюджетам.
Вилучити відповідну субвенцію з Додатку 7.
Чинна редакція статті 33 Закону України „Про Державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” при її
реалізації призведе до суттєвого погіршення фінансового стану підприємств
житлово-комунального господарства.
Пропозиція АМУ дозволить зв’язати погашення зобов’язань держави з виплатами
за комунальні послуги, стримати зростання тарифів на житлово-комунальні
послуги.
5. В п. 12 статті 52 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та
про внесення змін до деяких законодавчих актів України” вилучити слова „будівництво
газопроводів і газифікацію населених пунктів”.
Додати п. 12-1 до статті 52 такого змісту
„12-1) субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на будівництво
і газифікацію населених пунктів”.
В Додатку 7 передбачити субвенцію на будівництво і газифікацію населених пунктів
в розмірі 200 млн. грн.
Проекти, пов’язані з газифікацією, доцільно фінансувати окремо від проектів з
енергозбереження.
6. Статтю 54 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України” доповнити частиною 2 такого змісту:
„Погашення заборгованості в різниці в тарифах, перерахованих в частині першій цієї
статті, проводити з урахуванням заборгованості, яка склалась станом на 01.01.08”.
В чинній редакції Закону не вказані конкретні терміни фіксації заборгованості.
Доповнити Закон України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України” статтею 40-1 такого змісту:
„Стаття 40-1. Затвердити розподіл субвенції з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток територій у сумі 1 150 000 тис.
грн. між бюджетом Автономної Республіки Крим, Київським Севастопольським міськими,
обласними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами
відповідно до Додатку 8.
Встановити, що перелік об’єктів та програм, на які спрямовуються кошти субвенції
на соціально-економічний розвиток території, затверджується органами місцевого
самоврядування в рішенні про місцевий бюджет відповідно до напрямів використання
субвенції, визначених відповідною Постановою Кабінету Міністрів України.
Дозволити обласним, міським, районним радам передбачати передачу коштів
субвенції місцевим бюджетам іншого рівня за взаємним погодженням. Порядок надання
такої субвенції визначається рішенням органу, що надає цю субвенцію.
Встановити, що процедури закупівель щодо програм та об’єктів, виконавці яких
визначені в попередні роки, не здійснюються.”
Додати Додаток 8, в якому визначити розподіл субвенцій в розрізі 700 місцевих
бюджетів.
Покращуються процедури надання та використання субвенції та підвищується
відповідальність місцевих органів влади за прийняті рішення.
7. Доповнити Закон України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України” статтею 40-2 такого змісту:
„Стаття 40-2. Затвердити розподіл субвенції з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, в т.ч. оснащення інженерних вводів

багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії,
ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, у сумі 600 000 тис. грн. між
бюджетами
міст
обласного
значення,
районними
бюджетами,
Київським,
Севастопольським міськими бюджетами відповідно до Додатку 8.
Встановити, що перелік об’єктів та програм, на які спрямовуються кошти субвенції
на соціально-економічний розвиток території, затверджуються органами місцевого
самоврядування в рішенні про місцевий бюджет.
Встановити, що процедури закупівель щодо програм та об’єктів, виконавці яких
визначені в попередні роки, не здійснюються.”.
Вилучити відповідну субвенцію з Додатку 7.
Покращуються процедури надання та використання субвенції та відповідальність
місцевих органів влади за прийняті рішення.
8. Внести зміни в Додаток 3 в частині визначення головним розпорядникам коштів
субвенцій лише Міністерство фінансів України.
9. Доповнити Закон України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України” статтею такого змісту:
„Стаття ___. 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 та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу,
зараховується 50 відсотків відрахувань від податку на прибуток підприємств не
комунальної власності.
Дія частини першої цієї статті розповсюджується на міста Львів, Дніпропетровськ,
Харків, Донецьк, Одесу. Формування доходів бюджету міста Києва здійснюється у
встановленому чинним законодавством 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”.
11. Внести зміни в статтю 52 Закону України „Про Державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”:
- до пункту 2: установити 100% відрахувань до бюджетів міст-учасників Євро-2012
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- до пункту 5: установити 100% відрахувань до бюджетів міст-учасників Євро-2012
збору за забруднення навколишнього природного середовища;
- до пункту 20: установити 100% відрахувань грошових стягнень за шкоду заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності.
Запропоновані в п.п. 10, 11 зміни необхідні для забезпечення якісної підготовки і
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, а це
комплекс робіт щодо розширення, реконструкції та ремонту об’єктів
благоустрою, тепло- та водопостачання, закладів охорони здоров’я, доріг,
спортивних споруд тощо.
12. Вилучити підпункт а) пункту 6) частини 2 розділу ІІ Закону України „Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України”.
13. Вилучити підпункт в) пункту 7) частини 2 розділу ІІ Закону України „Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України”.
14. Частину 59 Розділу ІІ Закону України „Про Державний бюджет України на 2008
рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” викласти у такій редакції:

„Частину 3 статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого
самоврядування” викласти в такій редакції „Умови оплати праці посадових осіб місцевого
самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати
праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад”.
15. До Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України” додати Додаток 9, в якому визначити
пооб’єктний перелік видатків, із визначенням їх обсягів в розрізі бюджетів місцевого
самоврядування та районів, на виконання заходів з попередження аварій і запобігання
техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних
об’єктах комунальної власності.
16. Доповнити Закон України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України” статтею такого змісту:
„Стаття ___. Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання
місцевих бюджетів надає середньострокових безвідсоткових позичок на умовах
повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених
Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на
2008 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у
додатку до цього Закону.
З цією метою Міністерство фінансів України затверджує на 2008 рік помісячний
розпис зазначених доходів та доводить його до відповідних місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами
річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.
Дозволить захистити місцеві бюджети при розрахунку міжбюджетних
трансфертів.
17. Доповнити Закон України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких законодавчих актів України” статтею такого змісту:
„Стаття ___. Встановити, що прогнозні показники доходів місцевих бюджетів,
включаючи доходи що не враховуються при розрахунку трансфертів, затверджені
рішеннями місцевих рад про бюджет є плановими показниками для органів Державної
податкової адміністрації.”
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 11 квітня 2008 року
Про представництво інтересів місцевого самоврядування
на засіданнях Кабінету Міністрів України
Заслухавши члена Правління Асоціації міст України та громад, Вінницького
міського голову В.Б. Гройсмана, Правління Асоціації вирішило:
Доручити Виконавчій дирекції підготувати звернення до Прем’єр-міністра України
Ю.В. Тимошенко з проханням забезпечити можливість участі у засідання Кабінету
Міністрів України представників Правління Асоціації міст Україна та громад з правом
дорадчого голосу.
Про виконання обов’язків постійного представника
Асоціації міст України та громад у Верховній Раді України
Заслухавши витупи членів Правління Асоціації міст України та громад Луцького
міського голови Б.П. Шиби, Харківського міського голови М.М. Добкіна, Вінницького
міського голови В.Б. Гройсмана, першого заступника виконавчого директора АМУ В.В.
Кравченка, Правління Асоціації вирішило:

1.
Скасувати п.2 рішення Правління Асоціації міст України та громад від 10
жовтня 2008 року „Про формування депутатської групи для лобіювання інтересів
місцевого самоврядування при прийнятті законів та інших загальнодержавних програмних
документів” в частині призначення народного депутата України О.О. Омельченка
постійним представником Асоціації міст України та громад у Верховній Раді України.
2.
Доручити Президенту АМУ І.І. Куліченку та Віце-президенту АМУ з
виконавчої роботи М.В. Пітцику у місячний строк подати на розгляд Правління АМУ нову
кандидатуру постійного представника АМУ у Верховній Раді України.
Про участь команди міських голів України
у Чемпіонаті Європи з футболу серед команд мерів
28 травня – 1 червня 2008 року в Австрії
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора В.В.
Кравченка щодо участі команди міських голів України у Чемпіонаті Європи з футболу
серед команд мерів 28 травня – 1 червня 2008 року в Австрії, Правління Асоціації
вирішило:
1.
Схвалити участь команди міських голів України у Чемпіонаті Європи з
футболу серед команд мерів 28 травня – 1 червня 2008 року в Зальцбурзі (Австрія).
2.
Головному бухгалтеру С.М. Горі сплатити внесок за участь команди
міських голів України у Чемпіонаті Європи з футболу серед команд мерів.
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 25 березня 2008 року
Про прийом в дійсні та переведення в асоційовані
члени Асоціації міст України та громад
Згідно з пунктом 3.2, статті 3 та пунктом 4.7 статті 4 Статуту Асоціації міст України
та громад, Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти Брянківську міську раду Луганської обл., Кіровську міську раду
Луганської обл., Барвінківську міську раду Харківської обл., Кам’янобрідську районну у м.
Луганську раду, Ленінську районну у м. Луганську раду, Індустріальну районну у м.
Дніпропетровську раду, Бабушкінську районну у м. Дніпропетровську раду, Жовтневу
районної у м. Дніпропетровську раду, Добровеличівську селищну раду Кіровоградської
обл., Червонослобідську сільську раду Черкаської обл. дійсними членами Асоціації міст
України та громад.
2. Перевести Чорнухинську селищну раду Полтавської обл. та Опішнянську
селищну раду Полтавської обл. в асоційовані члени Асоціації міст України та громад.
3. Брянківській міській раді Луганської обл., Кіровській міській раді Луганської
обл., Барвінківській міський раді Харківської обл., Кам’янобрідській районній у м.
Луганську раді, Ленінській районній у м. Луганську раді, Індустріальній районній у м.
Дніпропетровську раді, Бабушкінській районній у м. Дніпропетровську раді, Жовтневій
районній у м. Дніпропетровську раді, Добровеличівській селищній раді Кіровоградської
обл., Червонослобідській сільській раді Черкаської обл.
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 позицію Асоціації міст України
та громад щодо вдосконалення
законодавства у сфері закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти
Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи Пітцика М.В.
щодо позиції АМУ з питань вдосконалення законодавства у сфері закупівель товарів, робіт
і послуг за державні кошти, Правління Асоціації вирішило:
1.
Вважати, що нове законодавство у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти повинно базуватися на Угоді про державні закупівлі Світової організації
торгівлі та практиці європейських країн.
2.
Рекомендувати до складу робочої групи, утвореної Кабінетом Міністрів
України для розробки нового законодавства у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти, включити таких експертів АМУ:
-Карася Павла Миколайовича;
-Марусова Андрія Юрійовича.
Про створення Секції міст-господарів
ЄВРО – 2012 при Асоціації міст України та громад
Заслухавши пропозиції віце-президента Асоціації міст України та громад,
Львівського міського голови Садового А.І. щодо створення Секції міст-господарів ЄВРО –
2012 при Асоціації міст України та громад, Правління Асоціації вирішило:
1.
Створити Секцію міст-господарів ЄВРО – 2012 при Асоціації міст України та
громад у складі Київської, Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Одеської,
Харківської міських рад.
2.
Затвердити Положення про Секцію міст-господарів ЄВРО – 2012 при
Асоціації міст України та громад (додається).
3.
Обрати Головою Секції віце-президента АМУ, Львівського міського голову –
Андрія Івановича Садового.
4.
Доручити Голові Секції здійснити всі необхідні організаційні заходи щодо
проведення Форуму українсько-польських міст, які беруть участь у підготовці та
проведенні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 11 - 12 квітня 2008
року у м. Львові.
Про врахування інтересів місцевого
самоврядування при проходженні
у Верховній Раді України законопроектів
про внесення змін до законів України
„Про місцеве самоврядування в Україні”
та „Про місцеві державні адміністрації”
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи Пітцика М.В. щодо врахування інтересів місцевого самоврядування при
проходженні у Верховній Раді України законопроектів про внесення змін до законів
України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про місцеві державні адміністрації”,
Правління Асоціації вирішило:
1.
Інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи Пітцика М.В. взяти до відома.
2.
Вважати неприпустимим прийняття вищезазначених законопроектів у
редакціях, схвалених у першому читанні.
3.
Схвалити Звернення Асоціації міст України та громад до Верховної Ради
України з приводу врахування інтересів місцевого самоврядування при проходженні у
Верховній Раді України законопроектів про внесення змін до законів України „Про
місцеве самоврядування в Україні” та „Про місцеві державні адміністрації”.

Звернення
Асоціації міст України та громад до Верховної Ради України
з приводу врахування інтересів місцевого самоврядування при проходженні у
Верховній Раді України законопроектів про внесення змін до законів України „Про
місцеве самоврядування в Україні” та
„Про місцеві державні адміністрації”
Не зважаючи на те, що керівники держави неодноразово висловлювалися щодо
підтримки децентралізації державного управління, розширення прав місцевого
самоврядування та перетворення України на країну самоврядних громад, сьогодні, на
жаль, спостерігається протилежна ситуація. Зокрема, йдеться про ухвалення 19 березня
2008 року в першому читанні законопроектів про внесення змін до законів України „Про
місцеве самоврядування в Україні” (реєстр. №1313) та „Про місцеві державні
адміністрації” (реєстр. №1319) всупереч категоричному несприйняттю органами місцевого
самоврядування та принциповій позиції Асоціації міст України та громад.
Асоціація вважає неприпустимим прийняття зазначених законопроектів у
запропонованих редакціях, оскільки їх окремі положення звужують зміст і обсяг
конституційного права територіальної громади на місцеве самоврядування та суперечать
принципу правової і організаційної самостійності місцевого самоврядування.
По-перше, пропонується запровадити державну реєстрацію всіх нормативноправових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування органами Міністерства
юстиції України та надати право державним місцевим державним адміністраціям
перевіряти їх на відповідність Конституції та законам України (ст.ст. 59, 591). Зокрема,
передбачається, у разі виявлення такої невідповідності, можливість зупинення акту та
оскарження його до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного
судочинства України. В той же час, акт не реєструється органами юстиції до прийняття
рішення суду з цього приводу, а, отже, не може бути офіційно оприлюдненим та не
набирає чинності. Загалом Асоціація погоджується з необхідністю запровадження
державної реєстрації нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, оскільки це є загальновживаною міжнародною практикою.
Звернення прийнято на засіданні Правління
Асоціації міст України та громад,
25 березня 2008 року, смт. Лівадія (АРК).
Про ситуацію, що складається у
взаємовідносинах органів державної влади
з органами місцевого самоврядування
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи Пітцика М.В. щодо ситуації, яка складається у взаємовідносинах
органів державної влади з органами місцевого самоврядування, Правління Асоціації
вирішило:
1.
Взяти до відома інформацію Віце-президента Асоціації міст України та
громад з виконавчої роботи Пітцика М.В. щодо ситуації, яка складається у
взаємовідносинах органів державної влади з органами місцевого самоврядування.
2.
Вважати неприпустимими будь-які дії, спрямовані на зміну партійної
конфігурації місцевої влади незаконними методами та нехтують волевиявленням
територіальних громад.
3.
Схвалити заходи виконавчої дирекції АМУ щодо інформування європейської
громадськості про спроби усунення від влади законнообраних органів та посадових осіб
місцевого самоврядування.

4.
Виконавчій дирекції АМУ і надалі забезпечувати моніторинг дотримання
принципу організаційної самостійності місцевого самоврядування та оперативно вживати
необхідних заходів для поновлення порушених прав місцевого самоврядування.
Про аукціонну форму
проведення земельних торгів
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та
громад з виконавчої роботи М.В. Пітцика про ситуацію, що склалася у питанні аукціонної
форми земельних торгів, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи М.В. Пітцика, що склалася
у питанні аукціонної форми земельних торгів. після прийняття Постанови Кабінету
Міністрів України № 90 „Деякі питання проведення земельних аукціонів” від 22
лютого 2008 року, взяти до відома.
2. Доручити виконавчій дирекції АМУ звернутися до Президента України з приводу
прийняття Постанови Кабінету Міністрів України № 90 „Деякі питання проведення
земельних аукціонів” від 22 лютого 2008 року.
№ 5-68
від 4 квітня 2008 року

Звернення
Правління Асоціації міст України та громад до Президента України з приводу
прийняття Кабінетом Міністрів України постанови № 90 від 22 лютого 2008 року
„Деякі питання проведення земельних аукціонів”

Вельмишановний пане Президенте України!
Постановою Кабінету Міністрів України №90 „Деякі питання проведення земельних
аукціонів” від 22 лютого 2008 року затверджено „Порядок проведення земельних
аукціонів” (далі – „Порядок”), який визначає процедуру підготовки, організації та
проведення земельних аукціонів.
На жаль, при розробці цього Порядку не були проведені консультації з органами
місцевого самоврядування та їх асоціаціями, що не дозволило адекватно врахувати права
та законні інтереси територіальних громад при регламентації питань організації та
проведення земельних аукціонів. Більше, того, окремі положення Порядку, на думку
органів місцевого самоврядування, суперечать чинному законодавству України та можуть
спричинити до суттєвих втрат місцевих бюджетів при проведенні земельних торгів (у
формі аукціону) за запропонованою Кабінетом Міністрів процедурою.
У зв’язку із зазначеним, Правління Асоціації звертається до Вас, вельмишановний
Вікторе Андрійовичу, як до Гаранта дотримання конституційних прав місцевого
самоврядування, з проханням застосувати своє конституційне право, передбачене п.15
частини 1 статті 106 Конституції України, та зупинити дію Постанови Кабінету Міністрів
України №90 „Деякі питання проведення земельних аукціонів” від 22 лютого 2008 року з
мотивів її невідповідності законам України і звернутися до Конституційного Суду України
щодо її конституційності. Юридичними підставами для такого рішення можуть бути такі
положення Порядку:
1. Згідно з частиною 5 статті 137 Земельного кодексу України „земельні торги
проводяться у порядку встановленому законом”. Враховуючи положення частини 1
статті 135 Земельного кодексу України, згідно з якими земельний аукціон визначено як
форму проведення земельних торгів, можна зробити висновок, що Кабінет Міністрів
України значно перевищив свої повноваження, присвоївши собі право парламенту
встановлювати порядок проведення земельних торгів.
2. П.2 Порядку для земельних ділянок державної власності визначає єдиним (на всій
території України) організатором центральний орган виконавчої влади з питань
земельних ресурсів чи його територіальний орган. В умовах, коли процес розмежування

земель державної і комунальної власності далеко не завершено, і на території громад ще
значна частка земель перебуває у державній власності, застосування цього положення
прямо суперечить п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, згідно з яким
повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів здійснюють
відповідні сільські, селищні, міські ради. Саме ці органи місцевого самоврядування і
мають визначати організатора.
3. Порядок передбачає спеціальний орган земельного аукціону – виконавця –
юридичну особу, що має ліцензію на проведення земельних торгів. Вимога щодо
наявності ліцензії формально відповідає вимогам частини 3 статті 137 Земельного кодексу
України, проте її застосування сьогодні, до проведення такого ліцензування (а це може
затягнутися на невизначений строк), може призвести або до повної дезорганізації
земельних торгів, або ж до монополізації функцій виконавця в руках окремої (чи кількох
окремих) спеціально створеної структури – „Тендерної палати №2”, що, зрозуміло,
створить сприятливе середовище для розвитку корупції. До такого висновку спонукає
також ознайомлення з проектом Ліцензійних умов, підготовленим Держкомземом України,
в якому передбачено надмірно ускладнену процедуру ліцензування.
Цьому сприятиме також і те, що Порядок надає виконавцю значно більше прав ніж
замовнику чи організатору. Такий підхід нехтує конституційні положення щодо
виключного права територіальних громад, органів місцевого самоврядування управляти та
розпоряджатися комунальним майном (ст. 143 Конституції України, ст. 12 Земельного
кодексу України). На думку членів Асоціації виконавець має здійснювати лише технічні
функції з безпосереднього проведення аукціонів.
4. Окремі визначення, які містяться в Порядку дозволяють поставити під сумнів
результати будь-якого земельного аукціону, що призведе до руйнування ще не
сформованого до кінця земельного ринку. Це стосується, зокрема, ліцитатора, який згідно
з п. 2 Порядку повинен мати спеціальну підготовку. В той же час про характер такої
підготовки та її юридичне оформлення в Порядку нічого не говориться.
5. Викликає заперечення передбачений п. 45 Порядку максимальний розмір
реєстраційного внеску – 50% мінімальної заробітної плати. Досвід проведення земельних
аукціонів в окремих містах України свідчить, що така сума явно недостатня для покриття
реальних витрат на організацію та проведення аукціонів. Крім того, витрати виникають за
кілька місяців до проведення аукціону, а внески будуть надходити лише після реєстрації
учасників. Враховуючи, що до числа організаторів віднесено центральний орган
виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи його територіальний орган (які, як
правило, або не мають власних коштів, або можуть посилатися на їх відсутність) земельні
аукціони такими організаторами можуть бути просто зірвані. Крім того, прямі втрати
бюджетів лише міст – обласних центрів України при цьому можуть скласти від 100 до 200
млн. грн.
6. Визначений п. 46 Порядку розмір гарантійного внеску (5 – 10% від стартової ціни
лота) не враховує реальний попит на землю в багатьох регіонах України і може бути
суттєво збільшений. Це буде сприяти запобіганню недобросовісної конкуренції на
аукціоні, оскільки незначні фінансові ризики дозволяють застосовувати такі методи як
зрив аукціону з метою недопущення придбання лоту конкурентом.
7. Порядком передбачено, що аукціонна форма має застосовуватися у всіх випадках,
коли мова йде про продаж та передачу в оренду земельних ділянок. Звідси випливає, що і
для передачі землі в оренду для городництва також слід проводити аукціон, що саме по
собі є абсурдним.
Також абсурдним уявляється проведення аукціону у випадку продажу чи передачі в
оренду земельної ділянки релігійній організації для будівництва культової споруди – вона
що має передаватися тій концесії, яка дасть більше грошей на аукціоні?
Ще одним прикладом абсурдності застосування норм Порядку може бути випадок,
коли громадяни, які не мають правовстановлюючих документів на власні індивідуальні

будинки або вже використали право на приватизацію земельної ділянки за цим
призначенням, звертаються до місцевої ради із заявою про передачу відповідної земельної
ділянки в оренду. Що і в цьому випадку слід проводити аукціон?
Крім того виключно аукціонна форма позбавляє місцеві ради можливості виконання
короткострокових та стратегічних цільових програм щодо підтримки підприємництва
(наприклад, шляхом надання земельних ділянок для розвитку пріоритетних галузей
місцевого економічного простору).
8. Згідно з п. 5 Порядку експертна грошова оцінка лота має проводитися відповідно
до Методики, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р.
№ 1531. Проте відповідно до п. 46 цієї Методики вартість права оренди земельної ділянки
може бути від’ємною величиною, що фактично унеможливлює встановлення стартової
ціни права на оренду земельної ділянки. Крім того в Порядку так і не визначено – хто
взагалі встановлює стартову ціну, що також є однією з підстав зірвати проведення
аукціону.
9. Окремі положення Порядку є суперечливими. Так, в частині 2 п.19 Порядку
зазначено, що у разі, коли про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістив лише
один з учасників, він визнається переможцем аукціону. У той же час, в п. 35 Порядку
встановлено, що аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі коли жоден з учасників
не запропонував ціну, вищу за стартову.
Таким чином, застосування нового Порядку проведення земельних аукціонів суттєво
ускладнить їх процедуру, зробить її непрозорою, сприятиме формуванню корупційного
середовища та завдасть суттєвої шкоди інтересам територіальних громад, інтересам
Української держави в цілому.
В контексті проблеми регламентації організації та проведення земельних аукціонів
звертаємося до Вас, вельмишановний пане Президенте України, з проханням ще раз
повернутися до питання щодо доцільності та ефективності тих змін, що були внесені до
Земельного кодексу України Законом України „Про державний бюджет України на 2008
рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” з метою закріплення
земельного аукціону як єдиної форми земельних торгів. Така позиція не враховує
багатоаспектність проблематики продажу та оренди земельних ділянок та може завдати
фінансових збитків територіальним громадам загальним обсягом до 3 млрд. грн. Особливо
це стосується сільських, селищних громад та громад малих і середніх міст, для яких
надходження від земельних торгів є чи не єдиним джерелом фінансування місцевого
розвитку.
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 2 жовтня 2008 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 „Житлово-комунальний Союз України” асоційованим членом
Асоціації міст України та громад.
2. Прийняти ТОВ „Житлово-комунальний Союз України” 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 міст України та громад.

Про проведення чергових
Загальних звітно-виборних зборів
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Віце-президента з виконавчої роботи Асоціації міст
України та громад М.В. Пітцика про підготовку та проведення чергових Загальних звітновиборних зборів Асоціації міст України та громад, Правління Асоціації вирішило:
1. Провести чергові Загальні звітно-виборні збори Асоціації міст України та
громад в лютому - березні 2009 року в м. Києві.
2. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад здійснити всі
необхідні організаційні заходи щодо проведення чергових Загальних звітно-виборних
зборів АМУ.
Про внесення змін до складу журі
всеукраїнського конкурсу творчих проектів
„Якби мером був я”
Заслухавши інформацію Віце-президента з виконавчої роботи Асоціації М.В.
Пітцика щодо необхідності внесення змін до складу журі всеукраїнського конкурсу
творчих проектів „Якби мером був я”, Правління Асоціації вирішило:
Внести відповідні зміни та затвердити журі всеукраїнського конкурсу творчих
проектів „Якби мером був я” у складі:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та громад,
голова журі;
2. Іванова Тамара Вікторівна, проректор Академії муніципального управління з
науково-педагогічної роботи, член журі;
3. Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна, голова Координаційної ради Секції з
питань освіти АМУ, заступник Рівненського міського голови з гуманітарних питань, член
журі;
4. Вдовиченко Раїса Петрівна, заступник голови Координаційної ради Секції з
питань освіти АМУ, член журі;
5. Кисіль Любов Вікторівна, член Координаційної ради Секції з питань молодіжної
політики АМУ, начальник управління у справах сім’ї та молоді Хмельницької міської
ради, член журі;
6. Жукович Варвара Петрівна, заступник голови департаменту сталого розвитку
АМУ, член журі;
7. Ганущак Надія Володимирівна, заступник голови департаменту по роботі з
регіональними відділеннями та містами АМУ, член журі.
Про зміну розмірів щорічних членських
внесків для дійсних членів
Асоціації міст України та громад
Розглянувши та обговоривши пропозиції Віце-президента з виконавчої роботи
Асоціації міст України та громад М.В. Пітцика, Правління Асоціації вирішило:
1. Встановити з 2009 року наступні розміри щорічних членських внесків для
дійсних членів Асоціації в розрахунку на одного жителя територіальної громади:
- міста - обласні центри, м. Київ та м. Севастополь
0,30 грн.;
- міста республіканського та обласного значення
0,25 грн.;
- міста районного значення
0,20 грн.;
- селища, села
0,15 грн.
2. Встановити з 2009 року розмір щорічних членських внесків для інших асоціацій,
союзів в сумі 20000,00 грн.
3. Щорічні внески перераховуються членами Асоціації на поточний рахунок
Асоціації міст України та громад на підставі угод, що укладаються між представником

члена Асоціації та виконавчою дирекцією Асоціації не пізніше початку року сплати
внесків з урахуванням заборгованості за попередні роки.
4. Суми щорічного внеску, відповідно до угоди з виконавчою дирекцією, в
обов’язковому порядку передбачаються в місцевому бюджеті (частина друга статті 142
Конституції України, стаття 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування, стаття 15
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).
Про нагородження членів збірної АМУ з футболу,
призерів Чемпіонату Європи
з футболу серед команд мерів 2008 року
Правління Асоціації вирішило:
За ІІІ місце в Чемпіонаті Європи з футболу серед команд мерів
(28.05 – 01.06.2008 р., м. Зальцбург, Австрія) та гідну презентацію Асоціації міст України
та громад в Європі нагородити „Почесною грамотою Правління Асоціації міст України та
громад” членів збірної АМУ з футболу:
Соколова Олександра Володимировича – Чернігівського міського голову (капітан
команди);
Бухтіярова Михайла Петровича – Біляївського міського голову (Одеська обл.);
Вельбівця Олександра Івановича – Лисянського селищного голову (Черкаська обл.);
Добрівського Тараса Григоровича – Боярського міського голову (Київська обл.);
Жеребнюка Віктора Миколайовича – Жмеринського міського голову (Вінницька обл.);
Кулібова Олександра Володимировича – Енергодарського міського голову (Запорізька
обл.);
Михайлова Юрія Степановича – Арцизького міського голову (Одеська обл.);
Плетюка Володимира Євгеновича – Шумського міського голову (Тернопільська обл.);
Плосконоса, Юрія Миколайовича – Шполянського міського голову (Черкаська обл.);
Ревтія Івана Івановича – Свалявського міського голову (Закарпатська обл.);
Терпила Володимира Миколайовича – Трипільського сільського голову (Київська обл.);
Шамрая Олександра Григоровича – Кам’янського міського голову (Черкаська обл.);
Щура Василя Миколайовича – Міжгірського селищного голову (Закарпатська обл.);
Свириденка Ігоря Володимировича – Хорольського міського голову (Полтавська обл.);
Мельника Володимира Олександровича – Обухівського міського голову (Київська
обл.);
Поліщука Олега Васильовича – Бахмацького міського голову (Чернігівська обл.);
Ковальця Сергія Івановича – старшого тренера збірної АМУ з футболу;
Ємельянчика Сергія Михайловича – тренера збірної АМУ з футболу;
Мозгового Віктора Остаповича - тренера збірної АМУ з футболу.
Про проведення в Україні
Чемпіонату Європи з футболу
серед команд мерів у 2012 році
Заслухавши інформацію Віце-президента з виконавчої роботи Асоціації М.В.
Пітцика щодо проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу серед команд мерів у
2012 році, Правління Асоціації вирішило:
1.
Оголосити конкурс серед міст-членів АМУ на проведення Чемпіонату
Європи з футболу серед команд мерів у 2012 році.
2.
Виконавчій дирекції АМУ звернутися до асоціацій органів місцевого
самоврядування Європи з пропозицією щодо проведення в Україні Чемпіонату Європи з
футболу серед команд мерів у 2012 році.
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 18 листопада 2008 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 Старозбур’ївську сільську раду Херсонської обл., Олексіївську
сільську раду Херсонської обл., Петрівську сільську раду Івано-Франківської обл.,
Піщанську сільську раду Полтавської обл. дійсними членами Асоціації міст України та
громад.
2. Прийняти ТОВ „ПРОМКОМРЕЗЕРВ” асоційованим членом Асоціації міст
України та громад.
3. Старозбур’ївській сільській раді Херсонської обл., Олексіївській сільській раді
Херсонської обл., Петрівській сільській раді Івано-Франківської обл., Піщанській сільській
раді Полтавської обл., ТОВ „ПРОМКОМРЕЗЕРВ” 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 проблеми у сфері
житлово-комунального господарства
та можливі механізми вирішення питань
теплозабезпечення територіальних громад
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України та громад І.І.
Куліченка, Першого заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства
України О.В. Мазурчака, Віце-президента АМУ з питань житлово-комунального
господарства Є.Г. Карташова, експерта АМУ з питань житлово-комунального
господарства О.М. Білянського щодо проблем у сфері житлово-комунального господарства
та можливих механізмів вирішення питань теплозабезпечення територіальних громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Президента Асоціації міст України та громад І.І. Куліченка, Першого
заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства України О.В.
Мазурчака, Віце-президента АМУ з питань житлово-комунального господарства Є.Г.
Карташова, експерта АМУ з питань житлово-комунального господарства О.М. Білянського
щодо проблем у сфері житлово-комунального господарства та можливих механізмів
вирішення питань теплозабезпечення територіальних громад взяти до відома.
2. Схвалити Першочергові вимоги Асоціації міст України та громад до Кабінету
Міністрів України щодо подолання кризи у забезпеченні населення теплом в
опалювальний період (додається).
Першочергові вимоги
Асоціації міст України та громад до Кабінету Міністрів України щодо подолання
кризи у забезпеченні населення теплом в опалювальний період
Щороку в українських містах виникають проблеми при входженні в опалювальний
сезон, що спричиняє до зростання соціальної напруги, дезорганізує роботу лікарень,
шкільних та дошкільних закладів, унеможливлює надання якісних комунальних послуг
населенню.
Органи місцевого самоврядування не уникають відповідальності за виконання
покладеного на них завдання – організації надійного теплопостачання в своїх

територіальних громадах. Однак, основні важелі подолання подібних кризових явищ
перебувають за межами компетенції органів місцевого самоврядування, останнім, як
завжди, відводиться роль громовідводу, на них спрямовуються критика органів державної
влади та ЗМІ, справедливе обурення населення.
Тому Асоціація звертається до Кабінету Міністрів України з вимогою забезпечити
створення необхідних організаційно-правових та матеріально-фінансових передумов для
вирішення проблем кризи теплопостачання раз і назавжди. Для цього необхідно:
1. Створити стабілізаційний фонд обсягом 2 млрд. грн. на покриття різниці в
тарифах (газ, електроенергія) та курсової різниці на опалювальний сезон 2008 – 2009 рр.
2. Запровадити правило, згідно з яким договори на постачання енергоносіїв
підприємствам тепло-комунальної енергетики мають базуватися на Типовому договорі,
який затверджується постановою Кабінету Міністрів України після погодження з
Антимонопольним комітетом, Мінжитлокомунгоспом, Мінрегіонбудом, Асоціацією міст
України та громад, Профспілкою працівників ЖКГ, місцевої промисловості та побутового
обслуговування.
3. Негайно прийняти постанову Кабінету Міністрів України щодо автоматичного,
без регуляторної процедури, корегування тарифів на житлово-комунальні послуги у разі
зміни ціни на енергоносії, що дозволить зняти проблему різниці цін в тарифах.
4. Встановити однакову ціну на газ як для підприємств тепло-комунальної
енергетики, так і для індивідуального опалення, спрямувавши для цих цілей газ
вітчизняного видобутку в повному обсязі. Середню ціну на енергоносії на наступний рік
оприлюднювати до початку формування місцевих бюджетів.
5. Забезпечити неухильне виконання вимог, щодо стовідсоткового фінансування
делегованих органам місцевого самоврядування повноважень в 2009 та наступних роках з
державного бюджету, негайно подати до Верховної Ради України законопроект про
внесення змін до Державного бюджету України на 2008 рік, що передбачає збільшення
обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів на 2,1 млрд. грн. (зазначена сума
погоджена з Мінфіном).
6. Щорічно виділяти з державного бюджету не менше 6,5 млрд. грн. на
облаштування соціального простору: ремонт житла, заміну ліфтів, освітлення вулиць,
ремонт доріг, закупівлю нових тролейбусів та трамваїв, ремонт лікарень, шкільних класів
тощо.
7. Запровадити спеціальний порядок сплати ПДВ підприємствами житловокомунального господарства шляхом його зарахування до спеціального фонду бюджету та
спрямувати ці кошти на технічне переоснащення основних фондів підприємств галузі.
8. З метою забезпечення своєчасної сплати за спожиті підприємствами житловокомунального комплексу енергоносії передбачити можливість надання органам місцевого
самоврядування безвідсоткових позичок.
9. Встановити право громадян на отримання державних субсидій у разі, якщо
загальна сума плати за житлово-комунальні послуги перевищує 10% - 15%
середньомісячного сукупного доходу, та спростити процедуру отримання субсидій.
10. Терміново розробити та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо
формування дієвого правового механізму, який забезпечив би своєчасну сплату
населенням за спожиті житлово-комунальні послуги.
Про врахування інтересів місцевого
самоврядування при розробці проекту
Закону України „Про Державний бюджет
України на 2009 рік” та його проходженні
у Верховній Раді України
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України та громад І.І. Куліченка
щодо врахування інтересів місцевого самоврядування при розробці проекту Закону

України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” та його проходженні у Верховній
Раді України, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Президента Асоціації міст України та громад І.І. Куліченка щодо
врахування інтересів місцевого самоврядування при розробці проекту Закону України
„Про Державний бюджет України на 2009 рік” та його проходженні у Верховній Раді
України взяти до відома.
2. Схвалити Звернення Асоціації міст України та громад до Кабінету Міністрів
України щодо врахування прав та законних інтересів місцевого самоврядування при
розробці нової редакції проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2009
рік” (додається).
ЗВЕРНЕННЯ
Асоціації міст України та громад до Кабінету Міністрів України щодо врахування
прав та законних інтересів місцевого самоврядування при розробці нової редакції
проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”
З року в рік стан фінансового забезпечення власних і делегованих повноважень
органів місцевого самоврядування характеризується наявністю істотних вад, які
унеможливлюють ефективне здійснення відповідних повноважень та якісне надання
послуг. Так, протягом всього періоду, починаючи з прийняття Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, спостерігається недофінансування виконання
делегованих повноважень (наприклад, у 2008 році недофінансування делегованих
повноважень склало 8 млрд. грн., а в попередньому варіанті проекту Закону України „Про
Державний бюджет України на 2009 рік” розрив у фінансуванні передбачався в сумі 20
млрд. грн.), мізерною залишається питома вага доходів, що не враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів, систематично порушується один з найважливіших
принципів Європейської хартії місцевого самоврядування – принцип фінансової
самостійності тощо.
За таких умов та враховуючи, що нещодавно розпочалася підготовка нового варіанту
проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, Асоціація
звертається до Кабінету Міністрів України з такими пропозиціями:
1. З метою погодження загальнодержавних інтересів та інтересів територіальних
громад сформувати Робочу групу з представників Міністерства фінансів України та
Асоціації міст України та громад, а проект Закону України „Про Державний бюджет
України на 2009 рік” внести до Верховної Ради України після підписання Протоколу
погодження, співголовами Робочої групи – Міністром фінансів України та Президентом
Асоціації міст України та громад.
2. Сприяти якнайшвидшому прийняттю в другому читанні та в цілому проекту
Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України, врахувавши
пропозиції Асоціації міст України та громад, а також прийняття законів України про
податок на нерухоме майно та про місцеві податки і збори.
3. В Державному бюджеті України на 2009 рік, передбачити трансферти на
виконання делегованих повноважень в повному обсязі, згідно зі встановленими
нормативами бюджетного забезпечення.
4. З метою забезпечення своєчасної сплати за спожиті підприємствами житловокомунального комплексу енергоносії передбачити можливість надання органам місцевого
самоврядування безвідсоткових позичок.
5. При розробці проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2009
рік” передбачити механізми, що стимулюватимуть органи місцевого самоврядування до
нарощування доходів, що збираються на територіях.
Вважаємо, що врахування зазначених пропозицій дозволить здійснити реальні
кроки для реформування місцевого самоврядування, досягнення його матеріальнофінансової самостійності, розбудови дієздатних територіальних громад.

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ від 18 грудня 2008 року
Про першочергові заходи
Асоціації міст України та громад
із забезпечення життєдіяльності
територіальних громад в умовах
фінансово-економічної кризи
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України та громад
І.І. Куліченка, Віце-президента АМУ з виконавчої роботи М.В. Пітцика щодо
першочергових заходів Асоціації міст України та громад із забезпечення життєдіяльності
територіальних громад в умовах фінансово-економічної кризи, Правління Асоціації
вирішило:
1. Інформацію Президента Асоціації міст України та громад І.І. Куліченка, Віцепрезидента АМУ з виконавчої роботи М.В. Пітцика щодо першочергових заходів Асоціації
міст України та громад із забезпечення життєдіяльності територіальних громад в умовах
фінансово-економічної кризи взяти до відома.
2. Схвалити Першочергові заходи Асоціації міст України та громад, спрямовані на
послаблення наслідків фінансово-економічної кризи для територіальних громад
(додаються).
3. Схвалити звернення Правління Асоціації міст України та громад до Президента
України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо необхідності
здійснення невідкладних заходів, спрямованих на послаблення наслідків фінансовоекономічної кризи для територіальних громад (додаються).
4. Створити робочу групу з метою напрацювання пакету законодавчих актів з
питань вдосконалення організаційно-правової та матеріально-фінансової основи місцевого
самоврядування і лобіювання їх прийняття Верховною Радою України. Керівником
робочої групи призначити Вінницького міського голову В.Б. Гройсмана.
5. Членам Правління Асоціації міст України та громад надати інформацію Кабінету
Міністрів України (копію Міністерству регіонального розвитку та будівництва України)
щодо реального стану справ в містах в умовах фінансово-економічної кризи.
Першочергові заходи Асоціації міст України та громад, спрямовані на
послаблення наслідків фінансово-економічної кризи для територіальних громад
Фінансово-економічна криза в Україні, яка обтяжена довготривалою політичною
кризою, вже завдала відчутної шкоди територіальним громадам. Суттєво зменшилися
надходження до місцевих бюджетів, не фінансуються загальнодержавні та регіональні
програми соціально-економічного та культурного розвитку, під загрозою опинилися
тепло- та водопостачання в українських містах. Асоціація міст України та громад вважає,
що посилення кризових явищ призведе до руйнації інфраструктури територіальних громад.
Результати цього процесу неважко передбачити – це соціальний хаос, повна втрата
керованості суспільними процесами. Задля їх попередження Асоціація планує здійснити
такі невідкладні заходи:
І. В бюджетній сфері:
- вимагати від Верховної Ради України якнайшвидших змін бюджетного та
податкового законодавства, що мають передбачати:

а) створення правових передумов для формування таких місцевих бюджетів, які б
адекватно відповідали завданням та повноваженням, віднесеним до сфери місцевого
самоврядування. Це, зокрема, стосується запровадження податку на нерухомість
(багатство), зміни ставок податків на землю, ринкового збору тощо та справедливих
відрахувань до місцевих бюджетів від державних податків;
б) забезпечення гнучкості місцевих бюджетів тобто можливості оперативного
внесення до них змін обумовлених змінами цін та тарифів на товари, роботи і послуги,
закупівля яких повністю або частково здійснюється за рахунок бюджетних коштів,
збільшивши при цьому поріг таких закупівель до 300 тис. гривень для товарів (послуг) та
600 тис. гривень для робіт;
в) забезпечення повного фінансування виконання делегованих органам місцевого
самоврядування повноважень в межах соціальних стандартів за рахунок коштів
державного бюджету;
г) перегляд переліку соціальних пільг населенню з точки зору можливостей їх
реального фінансування з державного бюджету. Започаткування переходу від надання
соціальних пільг окремим категоріям населення до адресних виплат;
ґ) збільшення нормативу відрахувань плати за землю до бюджетів міст обласного
значення з 75% до 100%, збільшення нормативу відрахувань податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів до сільських, селищних,
міських бюджетів з 50% до70%; збільшення нормативу відрахувань збору за забруднення
навколишнього природного середовища до сільських, селищних, міських бюджетів з 10%
до 50% (м. Рівне);
д) зарахування до бюджетів розвитку територіальних громад 10% податку на
прибуток підприємств (крім податку на прибуток казенних, державних, комунальних
підприємств) (м. Рівне);
е) закріплення за бюджетами місцевого самоврядування на стабільній основі без
права вилучення через міжбюджетні трансферти доходів за переліком, встановленим
частиною 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, а на період до внесення відповідних
змін до Бюджетного кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” та з урахуванням положень, зазначених в статті 100 Бюджетного кодексу
України, удосконалити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів, а саме:
застосувати для малих моно функціональних міст коефіцієнт вирівнювання (альфа) до
обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до Державного
бюджету України, в розмірі 0,6 (м. Рівне);
ж) закріплення права органів місцевого самоврядування на отримання з
державного бюджету в разі невиконання розрахунково визначених Мінфіном річних
прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів безвідсоткової середньострокової
позички з наступним її погашенням за рахунок коштів Державного бюджету України (м.
Рівне);
з) відміну сплати ПДВ при продажі майна комунальної власності (м. Рівне);
і) відміну пільги по сплаті транспортного податку на легковий автомобіль в
чорнобильській зоні (м. Рівне).
- вимагати від Кабінету Міністрів України прискорення розробки проекту
Державного бюджету України на 2009 рік з урахуванням пропозицій органів місцевого
самоврядування та участі їх асоціацій на всіх етапах бюджетного процесу. При цьому в
проекті Державного бюджету України на 2009 рік має бути передбачене:
а) фінансування в повному обсязі інвестиційних державних програм у сфері
соціально-економічного розвитку, енергозбереження та реформування житловокомунального господарства;
б) створення стабілізаційного фонду для оплати відсотків за кредити підприємствам
житлово-комунального господарства, отримані ними для оплати енергоносіїв;

в) спрощення процедури отримання державних субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива, передбачивши при цьому, можливість їх виплати громадянам у
разі, коли загальна сума плати за житлово-комунальні послуги перевищує 10-15%
середньомісячного сукупного доходу;
г) встановлення механізму захисту місцевих бюджетів при невиконанні протягом
року розрахункового обсягу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів (м. Запоріжжя).
ІІ. В сфері житлово-комунального господарства:
- вимагати від Верховної Ради України:
1) нагального законодавчого визначення порядку забезпечення своєчасної сплати
населенням за спожиті житлово-комунальні послуги та встановлення юридичної
відповідальності (цивільно-правової) за їх несплату;
2) запровадження спеціального порядку сплати ПДВ підприємствами ЖКГ шляхом
його перерахування на інвестиційний рахунок відповідного підприємства з подальшим
спрямуванням на фінансування заходів з енергозбереження;
3) внесення змін до Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку» в частині:
а) визначення порядку закріплення за ОСББ земельних ділянок (прибудинкових
територій);
б) встановлення правового режиму службового житла, що передається ОСББ
забудовником ;
в) передачі ОСББ приміщень загального користування в будинках та споруд
загального користування на прибудинковій території;
г) можливості отримання ОСББ безвідсоткових позик для фінансування
енергозберігаючих заходів;
ґ) прийняття Житлового кодексу України;
- вимагати від Кабінету Міністрів України:
а) негайного визначення автоматичного, без регуляторної процедури, порядку
корегування тарифів на житлово-комунальні послуги у разі зміни цін на енергоносії, що
дозволить зняти проблему різниці цін в тарифах;
б) встановлення такого графіку оплати підприємствами тепло-комунальної
енергетики за енергоносії, який би враховував часовий розрив, викликаний графіком
сплати населенням за спожиті житлово-комунальні послуги (оцінюється в 50 днів);
в) затвердження типової угоди між НАК „Нафтогаз України” та підприємствам
тепло-комунальної енергетики;
г) забезпечення визначення єдиної ціни на енергоносії протягом всього періоду
опалювального сезону. При цьому, середня ціна на енергоносії на наступний рік має
оприлюднюватися до початку формування місцевих бюджетів;
д) встановлення ціни на газ для підприємств тепло-комунальної енергетики на
такому ж рівні, як і для індивідуального опалення, спрямувавши для цих цілей газ
вітчизняного видобутку в повному обсязі;
е) нагального внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.05
р. № 560 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, що підготовлені асоціацією
„Укржитлоексплуатація” (м. Запоріжжя, м. Полтава);
ж) розробки соціальних стандартів з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій (м. Полтава);

- рекомендувати органам місцевого самоврядування:
а) забезпечити своєчасне відшкодування підприємствам тепло-комунальної
енергетики різниці між встановленими тарифами на житлово-комунальні-послуги та
економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;
б) спростити порядок надання дозволів для ліквідації аварій на інженерних
мережах;
в) сприяти розвитку конкурентного середовища в сфері надання житловокомунальних послуг, зокрема, шляхом залучення до утримання та обслуговування
житлового фонду керуючих компаній.
ІІІ. В сфері економічного розвитку міст:
- пропонувати Верховній Раді України:
а) затвердити Загальнодержавну програму стимулювання соціально-економічного
та культурного розвитку територіальних громад;
б) внести зміни до частини 2 ст. 16 Бюджетного кодексу України щодо зменшення
порогу чисельності населення міст, міські ради яких мають право здійснювати зовнішні
запозичення з 800 тис. мешканців до 100 тис. мешканців;
в) спростити законодавчу процедуру здійснення запозичень місцевими радами,
прийняти Закон України „Про Фонд муніципальних запозичень”;
г) зняти обмеження на упорядкування місцевими радами мережі закладів освіти та
охорони здоров’я;
ґ) спростити законодавчу процедуру надання земельних ділянок під будівництво
житла та об’єктів соціально-культурного призначення. При цьому, в перелік земельних
ділянок, що надаються під будівництво житла без проведення аукціону включити земельні
ділянки, що надаються для будівництва об’єктів соціально-культурного призначення та
культових споруд (м. Рівне);
д) визначити законодавчу процедуру проведення земельних торгів (м. Рівне);
- вимагати від Кабінету Міністрів України:
а) безумовного виконання Загальнодержавної програми розвитку малих міст, в
першу чергу, в частині фінансування заходів, спрямованих на розвиток галузей соціальної
сфери;
б) відновлення дії підпунктів 1, 3 пункту 16 Постанови Кабінету Міністрів
України від 13.09.08 р. № 845 „Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин на
2009 р.” в частині забезпечення фінансовим ресурсом цільових видатків, передбачених
Загальнодержавною програмою розвитку малих міст (м. Рівне);
в) відмови від намагань регулювати штати та структуру виконавчих органів
місцевих рад, перейшовши, натомість, до затвердження методики їх розрахунку (м.
Рівне);
- пропонувати Кабінету Міністрів України спростити процедуру земле
відведення шляхом поєднання етапів підготовки відповідної документації;
- пропонувати Мінрегіонбуду України визначити одним з пріоритетних напрямів
своєї діяльності надання органам місцевого самоврядування консалтингових послуг із
залучення інвесторів для реалізації місцевих програм соціально-економічного розвитку та
організації співпраці з міжнародними та зарубіжними донорськими організаціями;
- рекомендувати органам місцевого самоврядування терміново переглянути
стратегічні плани розвитку міст, інвестиційні паспорти міст, місцеві програми занятості

населення, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, програми залучення
інвестицій тощо з урахуванням проявів фінансово-економічної кризи;
- доручити Виконавчій дирекції Асоціації:
а) запровадити цикл навчальних заходів з проблематики соціально-економічного
розвитку територіальних громад в умовах фінансово-економічної кризи;
б) розробити комплекс заходів із залучення міжнародних інвестицій в міста
України;
в) розробити угоди про співпрацю в сфері соціально-економічного та культурного
розвитку територіальних громад між Асоціацією та профільними міністерствами.
ІV. Організаційно-інформаційні заходи:
- проведення зустрічі членів Правління Асоціації з Прем’єр-міністром України та
Міністром фінансів України для обговорення стану врахування пропозицій органів
місцевого самоврядування в проекті Державного бюджету України на 2009 рік (м.
Харків);
- проведення зустрічі членів Правління Асоціації з Головою Верховної Ради України
з питань прийняття нового податкового законодавства та законодавчого визначення
порядку забезпечення своєчасної сплати за спожиті населенням житлово-комунальні
послуги (м. Харків);
- здійснення постійного інформаційного супроводу діяльності Асоціації та її
регіональних відділень з послаблення впливу фінансово-економічної кризи на розвиток
територіальних громад;
- створення організаційно-правової основи взаємодії Асоціації з парламентом та
Урядом України у вирішенні питань соціально-економічного розвитку громад в умовах
фінансово-економічної кризи.
ЗВЕРНЕННЯ
Правління Асоціації міст України та громад
до Голови Верховної Ради України В.М. Литвина
Фінансово-економічна криза в Україні, яка обтяжена довготривалою політичною
кризою, вже завдала відчутної шкоди територіальним громадам. Суттєво зменшилися
надходження до місцевих бюджетів, не фінансуються загальнодержавні та регіональні
програми соціально-економічного та культурного розвитку, під загрозою опинилися
тепло- та водопостачання в українських містах. Асоціація міст України та громад вважає,
що посилення кризових явищ призведе до руйнації інфраструктури територіальних громад.
Задля послаблення наслідків фінансово-економічної кризи для територіальних
громад Асоціація звертається до Вас, вельмишановний Володимире Михайловичу, з
проханням підтримати такі невідкладні ініціативи:
1. Найближчим часом прийняти Закон України „Про асоціації органів місцевого
самоврядування”, що закріплює процедуру взаємодії органів місцевого самоврядування з
органами державної влади через створені ними асоціації з метою створення організаційноправового механізму погодження загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів
при формуванні та здійсненні державної політики.
2. Якнайшвидше прийняти в другому читанні та в цілому Закон України про
внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. №2709 від 2.07.2008 р.),
спрямований на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування та підвищення
ефективності надання громадських послуг населенню.
3. Перед внесенням на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України
„Про Державний бюджет України на 2009 рік” з метою врахування в ньому інтересів

територіальних громад в умовах фінансово-економічної кризи провести зустріч
представників Асоціації міст України та громад з Головою Верховної Ради України
В.М. Литвином та Головою Комітету Верховної Ради України з питань бюджету М.І.
Деркачем.
У разі невжиття рішучих антикризових заходів та відсутності дієвої співпраці
керівництва держави з органами місцевого самоврядування, ситуація може призвести до
повної втрати керованості суспільними процесами і хвилі масових протестних акцій по
всій країні.
Асоціація міст України та громад сподівається на налагодження ефективного і
взаємовигідного діалогу з Верховною Радою України задля досягнення єдиної мети –
забезпечення нормальної життєдіяльності територіальних громад в умовах фінансовоекономічної кризи.
ЗВЕРНЕННЯ
Правління Асоціації міст України та громад
до Прем’єр-міністра України Ю.В. Тимошенко
Фінансово-економічна криза в Україні, яка обтяжена довготривалою політичною
кризою, вже завдала відчутної шкоди територіальним громадам. Суттєво зменшилися
надходження до місцевих бюджетів, не фінансуються загальнодержавні та регіональні
програми соціально-економічного та культурного розвитку, під загрозою опинилися
тепло- та водопостачання в українських містах. Асоціація міст України та громад вважає,
що посилення кризових явищ призведе до руйнації інфраструктури територіальних громад.
Задля послаблення наслідків фінансово-економічної кризи для територіальних
громад Асоціація вимагає від Уряду здійснити такі невідкладні заходи:
1. З метою дотримання прав та законних інтересів територіальних громад при
прийнятті рішень Урядом забезпечити можливість участі у засіданнях Кабінету Міністрів
України представників Правління Асоціації міст Україна та громад з правом дорадчого
голосу.
2. Зафіксувати ціну на газ до кінця опалювального сезону 2008 – 2009 р.р. та
створити стабілізаційний фонд для покриття заборгованості населення за опалення
(обсягом 2 млрд. грн.)
3. Негайно провести зустріч представників Асоціації міст України та громад з
Прем’єр-міністром України Ю.В. Тимошенко і Міністром фінансів України
В.М. Пинзеником з питань формування показників місцевих бюджетів на 2009 рік до
внесення проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” на
розгляд Верховної Ради України.
У разі невжиття рішучих антикризових заходів та відсутності дієвої співпраці
керівництва держави з органами місцевого самоврядування, ситуація може призвести до
повної втрати керованості суспільними процесами і хвилі масових протестних акцій по
всій країні.
Асоціація міст України та громад сподівається на налагодження ефективного і
взаємовигідного діалогу з Урядом задля досягнення єдиної мети – забезпечення
нормальної життєдіяльності територіальних громад в умовах фінансово-економічної
кризи.
ЗВЕРНЕННЯ
Правління Асоціації міст України та громад
до Президента України В.А. Ющенка
Фінансово-економічна криза в Україні, яка обтяжена довготривалою політичною
кризою, вже завдала відчутної шкоди територіальним громадам. Суттєво зменшилися

надходження до місцевих бюджетів, не фінансуються загальнодержавні та регіональні
програми соціально-економічного та культурного розвитку, під загрозою опинилися
тепло- та водопостачання в українських містах. Асоціація міст України та громад вважає,
що посилення кризових явищ призведе до руйнації інфраструктури територіальних громад.
Враховуючи складність ситуації, Асоціація звернулася до Голови Верховної Ради
України та Прем’єр-міністра України з вимогою здійснити ряд невідкладних заходів,
спрямованих на послаблення наслідків фінансово-економічної кризи для територіальних
громад, зокрема:
1. Зафіксувати ціну на газ до кінця опалювального сезону 2008 – 2009 р.р. та
створити стабілізаційний фонд для покриття заборгованості населення за опалення
(обсягом 2 млрд. грн.).
2. До внесення проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2009
рік” на розгляд Верховної Ради України провести зустрічі представників Асоціації міст
України та громад з Прем’єр-міністром України і Міністром фінансів України та Головою
Верховної Ради України і Головою Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з
метою врахування в Державному бюджеті інтересів територіальних громад в умовах
фінансово-економічної кризи.
3. Невідкладно внести зміни до Бюджетного кодексу України, спрямовані на
зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, та врегулювати процедуру
взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної влади через створені
ними асоціації з метою створення організаційно-правового механізму погодження
загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів при формуванні та здійсненні
державної політики, прийнявши Закон України про асоціації органів місцевого
самоврядування.
У разі невжиття рішучих антикризових заходів та відсутності дієвої співпраці
керівництва держави з органами місцевого самоврядування, ситуація може призвести до
повної втрати керованості суспільними процесами і хвилі масових протестних акцій по
всій країні.
У зв’язку з цим, Асоціація міст України та громад звертається до Вас,
вельмишановний Вікторе Андрійовичу, як до Гаранта додержання Конституції України,
з проханням захистити права та законні інтереси місцевого самоврядування та підтримати
вимоги Асоціації задля досягнення єдиної мети – забезпечення нормальної
життєдіяльності територіальних громад в умовах фінансово-економічної кризи.
Про проведення Загальних
звітно-виборних зборів
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України та громад І.І. Куліченка
щодо проведення Загальних звітно-виборних зборів Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Президента Асоціації міст України та громад І.І. Куліченка щодо
проведення Загальних звітно-виборних зборів Асоціації міст України та громад взяти до
відома.
2. Провести чергові Загальні звітно-виборні збори Асоціації міст України та громад
20 лютого 2009 року в м. Києві.
3. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад здійснити всі
необхідні заходи з організації та проведення чергових Загальних звітно-виборних зборів
АМУ.
Про затвердження
Плану роботи Правління
та Виконавчої дирекції АМУ на 2009 рік

Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи М.В. Пітцика щодо Плану роботи Правління та Виконавчої дирекції
АМУ на 2009 рік, Правління Асоціації вирішило:
Затвердити План роботи Правління та Виконавчої дирекції Асоціації міст України
та громад на 2009 рік (див. розділ „Документи” – „Плани”).
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 Іркліївську сільську раду Черкаської обл., Заповітненську сільську
раду Запорізької обл. дійсними членами Асоціації міст України та громад.
2. Іркліївській сільській раді Черкаської обл., Заповітненській сільській раді
Запорізької обл. 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 Звернення Полтавського
регіонального відділення АМУ
до Правління АМУ
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи М.В. Пітцика щодо Звернення Полтавського регіонального відділення
АМУ до Правління АМУ, Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи М.В. Пітцика щодо Звернення Полтавського регіонального відділення АМУ до
Правління АМУ взяти до відома.
2. Вважати передчасним формування критичної позиції Асоціації міст України та
громад щодо проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” до
його подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.
Про лист Голови Ревізійної комісії АМУ,
Кагарлицького міського голови М.І. Бойченка
до Президента Асоціації І.І. Куліченка
щодо стану сплати членських внесків членами АМУ
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України та громад І.І. Куліченка
про лист Голови Ревізійної комісії АМУ, Кагарлицького міського голови М.І. Бойченка до
Президента Асоціації І.І. Куліченка щодо стану сплати членських внесків членами АМУ,
Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Президента Асоціації міст України та громад І.І. Куліченка про лист
Голови Ревізійної комісії АМУ, Кагарлицького міського голови М.І. Бойченка до
Президента Асоціації І.І. Куліченка щодо стану сплати членських внесків членами АМУ
взяти до відома.
2. Регіональним відділенням АМУ посилити роботу щодо контролю за своєчасною
сплатою членських внесків дійсними членами Асоціації.
Про стан фінансування діяльності
регіональних відділень Асоціації міст
України та громад в грудні 2008 року

Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи М.В. Пітцика щодо стану фінансування діяльності регіональних
відділень Асоціації міст України та громад в грудні 2008 року, Правління Асоціації
вирішило:
1. Інформацію Віце-президента Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи М.В. Пітцика щодо стану фінансування діяльності регіональних відділень
Асоціації міст України та громад в грудні 2008 року взяти до відома.
2. Звернутися до Голів регіональних відділень АМУ з проханням знайти можливість
фінансування діяльності РВ в грудні 2008 року за рахунок внутрішніх резервів членів
регіональних відділень.

