Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
25 січня 1996 року
Про прийняття у колективні
члени Асоціації
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
загальних зборів Асоціації міст Полтавщини
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти в колективні члени Асоціації міст України Асоціації міст
Полтавщини.
2. Головам Гадячської, Пирятинської, Хорольської, Великобогачської,
Семенівської та Червонозаводської міських Рад народних депутатів
перерахувати на розрахунковий рахунок Виконавчої дирекції (р/р №11468952 в
Укрінбанку м. Києва МФО 300142, код 23168736) вступні та членські внески в
порядку, встановленому загальними зборами Асоціації.
Про прийняття в асоційовані
члени Асоціації
У відповідності ст.3.2. та 3.4.
Статуту Асоціації
і на підставі заяви
Українського Державного інституту проектування міст “Діпромісто”
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти в асоційовані члени Асоціації міст України Державний інститут
проектування міст “Діпромісто”.
Про сучасний стан державної
бюджетно - фінансової політики
в Україні
Правління Асоціації міст України оцінює існуючу державну політику як таку,
що не відповідає інтересам органів місцевого самоврядування і позбавляє
самостійності у вирішенні питань, віднесених законодавством до їх власної
компетенції. Це викликає необхідність. Зважаючи на це, Правління Асоціації міст
України вирішило:
1. Створити під егідою Асоціації міст України робочу групу з метою розробки
власної концепції бюджетно-фінансової політики в України.
2. Запропонувати В.І.Кравченку - заступнику директора науково-дослідного
фінансового Інституту при Міністерстві фінансів України очолити зазначену робочу
групу.
3. Виконавчій дирекції Асоціації міст України:
- до _______________ подати Правлінню пропозиції щодо складу робочої
групи;
- вирішити питання щодо залучення джерел фінансування роботи зазначеної
групи.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
26 березня 1996 року
(м. Львів)
Про прийняття у дійсні
члени Асоціації
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
міської Ради народних депутатів
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти в дійсні члени Асоціації міст України Судакську (м. Судак,
Республіка Крим) міську Раду народних депутатів.
2. Голові Судакської міської Ради народних депутатів перерахувати на
розрахунковий рахунок Виконавчої дирекції (р/р №11468952 в Укрінбанку м.
Києва МФО 300142, код 23168736) вступні та членські внески в порядку,
встановленому загальними зборами Асоціації.
Про створення Об’єднань фахівців
при Асоціації міст України
З метою
- узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду та його поширення серед
членів Асоціації,
- підготовки пропозицій по вдосканаленню діючого законодавства і
опрацювання проектів законів та інших нормативних актів,
- підготовки пропозицій щодо пріоритетних програм і проектів, що будуть
здійснюватися Асоціацією і Виконавчою дирекцією,
- узгодження та координації дій фахівців, керівників підрозділів міських Рад у
реалізації програм, що належать до спільних інтересів членів Асоціації,
- залучення більш широкого кола фахівців до діяльності в рамках Асоціації
Правління Асоціації вирішило:
1. Підтримати ініціативу
- представників прес-служб міськвиконкомів Харкова, Миколаєва, Житомира,
Чернівців, Донецька,
- керівників комп’ютерних служб міськвиконкомів Запоріжжя, Миколаєва,
Херсона, Луганська, Дніпропетровська, Кіровограда, Рівного, Тернополя, Макіївки,
- головних архітекторів міст Полтави, Львова, Каховки
про створення Об’єднань фахівців при Асоціації міст України.
2. Встановити, що рішення про створення таких Об’єднань приймається
Виконавчою дирекцією на підставі звернення ініціативної групи фахівців представників міст-членів Асоціації.
3. Представництво в Об’єднанні від міста - члена Асоціації здійсноє особа, що
визначена головою відповідної міської Ради.
4. Координацію діяльності таких Об’єднань здійснюють колегіальні органи координаційні Ради. Склад координаційної Ради затверджуеться Виконавчою
дирекцією на пропозицію загальних зборів (ініціативної групи) Об’єднання. До
складу координаційноЇ Ради може входити співробітник Виконавчої дирекції
5. З числа членів координаційної Ради обирається її голова і секретар.
6. Виконавча дирекція сприяє організації діяльності Об’єднань.
7. Про свою діяльність Об’єднання регулярно інформують Виконавчу
дирекцію і членів Асоціації міст України.
8. Діяльність Об’єднань регламентується Положенням, розробленим
координаційною Радою і затвердженим Виконавчою дирекцією Асоціації.

9. Діяльність членів координаційних Рад здійснюється на громадських
засадах.
10. Виконавчій дирекції продовжити роботу по створенню Об’єднань фахівців
з різних напрямків діяльності міських органів влади.
Про
ініціативу
Асоціації
народних
депутатів України попередніх скликань
Верховної Ради щодо проведення
круглого столу з проблеми нової
Конституції України
1. Підтримати пропозіцію Асоціації народних депутатів України попередніх
скликань Верховної Ради (АНДУ) щодо проведення спільно із Правлінням
Асоціації міст України та залученням представників фракцій Верховної Ради
України круглого столу “Структура влади в проекті Конституції України” 4 квітня
1996р. в м. Києві.
2. Виконавчій дирекції прийняти участь у підготовчій роботі щодо проведення
цього заходу.
Про створення Ради з питань підтримки
місцевого самоврядування при Кабінеті
Міністрів України
З метою більш тісної співпраці органів місцевого самоврядування та їх
об’єднань з центральними органами державної виконавчої влади в напрямку
становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні, Правління
Асоціації вирішило:
1. Вийти з клопотанням перед Кабінетом Міністрів України про створення Ради з
питань підтримки місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України.
2. Виконавчій дирекції розробити проект Постанови Кабінету Міністрів України з
цього питання та внести його на розгляд Кабінету Міністрів від імені
Правління Асоціації міст України.
Про розробку сценарію
телевізійної передачі
У відповідності з п.3 Програми діяльності Асоціації міст України на 1996 рік
Правління Асоціації
Вирішило:
1. В основному погодитись з представленою концепцією телепередачі на
УТ-2 “Від міста до міста”.
2. Виконавчій дирекції узагальнити висловлені до Концепції зауваження і
пропозиції та заключити угоду з Укртелефільмом на розробку сценарію
телепередачі.
Про створення клубів
інформаційних технологій
У відповідності з п.4 Програми діяльності Асоціації міст України на 1996 рік
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Погодити проект статуту клубу інформаційних технологій.
2. Рекомендувати головам міських Рад провести організаційні заходи по
заснуванню у своїх містах клубів інформаційних технологій.

3. Виконавчій дирекції забезпечити розробку програмних та комутаційних
засобів зв’язку.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
16 травня 1996 року
м. Київ
Про прийняття у дійсні
члени Асоціації
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
міської Ради народних депутатів
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти в дійсні члени Асоціації міст України Касноперекопську (м.
Красноперекопськ, Республіка Крим) та Каховську (м. Каховка, Херсонської
обл.) міські Ради народних депутатів.
2. Головам Красноперекопської та Каховської міських Рад народних
депутатів перерахувати на розрахунковий рахунок Виконавчої дирекції (р/р
№11468952 в Укрінбанку м. Києва МФО 300142, код 23168736) вступні та
членські внески в порядку, встановленому загальними зборами Асоціації.
Про проблеми організації
місцевої державної влади та
місцевого самоврядування в проекті
нової Конституції України
Заслухавши інформацію щодо опрацювання проекту нової Конституції
України у Верховній Раді України та Конституційній Комісії
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити текст змін та доповнень до проекту нової Конституції України
від Асоціації міст України (додається).
2. Виконавчій дирекції продовжувати співпрацю з органами Верховної Ради,
Адміністрацією Президента України щодо врахування зазначених пропозицій в
тексті нової Конституції.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
11 червня 1996 року
Про створення Ради з питань
становлення та розвитку місцевого
самоврядування при
Президентові України
Розглянувши питання щодо створення Ради з питань становлення та розвитку
місцевого самоврядування при Президентові України
Правління Асоціації
Вирішило:

Просити Президента України Л.Д.Кучму дати відповідні доручення про
створення Ради з питань становлення та розвитку місцевого самоврядування при
Президентові України.
Про створення міжрегіонального
лікувального центру
Заслухавши інформацію щодо створення Міжрегіонального дитячого центру
Київської обласної клінічної лікарні
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Погодитись з необхідністю створення Міжрегіонального дитячого
лікувального центру Київської обласної клінічної лікарні.
2. Виконавчій дирекції сприяти створенню Міжрегіонального дитячого
лікувального центру Київської обласної клінічної лікарні.
Про видання статистичного
збірника “Обласні центри України”
Заслухавши інформацію про видання статистичного збірника “Обласні центри
України”
Правління Асоціації
Вирішило:
Погодитись на спільне видання з Міністерством статистики статистичного
збірника “Обласні центри України”.
Про прийняття у дійсні
члени Асоціації
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення міської
Ради народних депутатів
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти в дійсні члени Асоціації міст України Южноукраїнську (м.
Южноукраїнськ, Миколаївської обл.) міську Раду народних депутатів.
2. Голові Южноукраїнської міської Ради народних депутатів перерахувати на
розрахунковий рахунок Виконавчої дирекції (р/р №11468952 в Укрінбанку м. Києва
МФО 300142, код 23168736) вступні та членські внески в порядку, встановленому
загальними зборами Асоціації.
Про підготовку Хартії
українських міст
Обговоривши інформацію Виконавчого директора М.Пітцика про підготовку
“Хартії українських міст”
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Погодитись з концептуальними засадами “Хартії українських міст”.
2. Доручити Виконавчому директору Асоціації міст України М.Пітцику та
експерту Асоціації міст України В.Онопенку підготувати “Хартію українських міст”.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
19 липня 1996 року
м. Каховка
Про земельну реформу
України
Заслухавши виступ головного архітектора м. Каховки Горбенка В.Г. про порушення
прав жителів міст України в ході земельної реформи
Правління Асоціації
Вирішило:
1.Підтримати рішення сесії Каховської міської Ради № 75/10 від 08.02.96 р.
“Про хід виконання пункту 4 Постанови Верховної Ради України “Про прискорення
земельної реформи і приватизації земель” від 13.03.92 р.” та рекомендувати
розглянути його на сесіях міських Рад.
2. Просити Верховну Раду України розглянути найближчим часом питання про
виконання Постанов Верховної Ради України “Про земельну реформу України” від
18.12.90 та “Про прискорення земельної реформи і приватизації земель” від
13.03.92, прискорити прийняття Закону України “Про планування територій” і після
його прийняття розробити Державну програму земельної реформи в Україні, та
внести поправки до Земельного Кодексу України і інших законодавчих актів з
метою відновлення конституційних прав жителів міст на рівноправне користування
землею.
Про участь української
делегації у засіданнях Конгресу
Місцевих і Регіональних Влад
Ради Європи у Страсбурзі
Розглянувши питання про зустріч з представниками Ради Європи,
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти до відома інформацію Президента Асоціації міст України
Кушнарьова Є.П. про участь української делегації у засіданнях Конгресу Місцевих і
Регіональних Влад Ради Європи у Страсбурзі.
Про проект Закону
“Про місцеві державні адміністрації”
Розглянувши питання про проект Закону “Про місцеві державні адміністрації”,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Підтримати дії Виконавчої дирекції по координації розробки проекту Закону
“Про місцеві державні адміністрації”.
2. Для подальшої роботи над проектом доручити Виконавчій дирекції
направити проект Закону кожному місту члену Асоціації до 1.08.96 р.
3. Запропонувати Головам міст до 15 серпня 1996 року розглянути проект
Закону“Про місцеві державні адміністрації” та направити свої пропозиції до
Виконавчої дирекції.
4. Виконавчій дирекції узагальнити пропозиції, які надійдуть з міст та винести
їх на розгляд наступного засідання Правління.
5. Наступне засідання Правління провести у першій половині вересня.

Про проект Закону “Про засади
місцевого самоврядування в Україні”
Розглянувши питання про проект Закону України “Про засади місцевого
самоврядування в Україні” розроблений групою експертів Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Підтримати дії Виконавчої дирекції по координації розробки проекту Закону
“Про засади місцевого самоврядування в Україні”.
2. Для подальшої роботи над проектом доручити Виконавчій дирекції
направити проект Закону кожному місту члену Асоціації до 1.08.96 р.
3. Запропонувати Головам міст до 15 серпня 1996 року розглянути проект
Закону “Про засади місцевого самоврядування в Україні”, та направити свої
пропозиції до Виконавчої дирекції.
4. Виконавчій дирекції узагальнити пропозиції, які надійдуть з міст та винести
їх на розгляд наступного засідання Правління.
5. Наступне засідання Правління провести у першій половині вересня.
Про проект канадійсько-української
програми парламентського
співробітництва та законодавчої освіти
Розглянувши питання про проект канадійсько-української програми
парламентського співробітництва та законодавчої освіти,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Погодитись з проектом канадійсько-української програми парламентського
співробітництва та законодавчої освіти.
2. Сформувати для участі у першому спільному семінарі в Канаді делегацію
від Асоціації міст України, у складі:
1. Борович Богдан Карлович (Івано-Франківськ)
2. Жуков Володимир Романович (Макіївка)
3. Пономаренко Іван Кіндратович (Кременчук)
4. Гашенко Віктор Семенович (Каховка)
3. Виконавчій дирекції Асоціації міст України інформувати про дане рішення
Виконавчого директора Програми парламентського співробітництва та
законодавчої освіти пані Людмилу Левченко до 1.08.96 р.
Про проект програми
співробітництва Асоціації міст
України з Шведською Асоціацією
місцевих влад на 1997-1999 роки
Розглянувши питання про проект програми співробітництва Асоціації міст
України з Шведською Асоціацією місцевих влад на 1997-1999 роки,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Погодитись з проектом програми співробітництва Асоціації міст України з
Шведською Асоціацією місцевих влад на 1997-1999 роки.
2. Доручити Виконавчій дирекції виконання розглянутого проекту.
Про прийняття у дійсні
члени Асоціації

У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення міської
Ради народних депутатів
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти в дійсні члени Асоціації міст України Люботинську (м. Люботин,
Харківської обл.) міську Раду народних депутатів.
2. Голові Міста Люботин перерахувати на розрахунковий рахунок Виконавчої
дирекції (р/р №11468952 в Укрінбанку м. Києва МФО 300142, код 23168736) вступні
та членські внески в порядку, встановленому загальними зборами Асоціації.
Про проект розробки
пакету законодавчих актів
з питань реформування
бюджетно-фінансової політики України
Розглянувши питання про проект розробки пакету законодавчих актів з питань
реформування бюджетно-фінансової політики України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Погодитись з концепцією проекту розробки пакету законодавчих актів з
питань реформування бюджетно-фінансової політики України.
2. Виконавчій дирекції:
- вишукати кошти на фінансування розробки пакету Законів;
- винести напрацьовані проекти Законів для обговорення на наступному
засіданні Правління Асоціації міст України.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
18 вересня 1996 року
м. Київ
Про прийняття у дійсні
члени Асоціації
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення міської
Ради народних депутатів
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти в дійсні члени Асоціації міст України
Світловодську (м.
Світловодськ, Кіровоградської обл.) міську Раду народних депутатів.
2. Голові Міста Світловодськ перерахувати на розрахунковий рахунок
Виконавчої дирекції (р/р №11468952 в Укрінбанку м. Києва МФО 300142, код
23168736) вступні та членські внески в порядку, встановленому загальними
зборами Асоціації.
Про проект Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”
Обговоривши проект Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Погодитись з текстом запропонованого проекту Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” з врахуванням внесених змін та доповнень
(додається).

2. Виконавчій дирекції в трьохденний термін направити до Верховної Ради
України пропозиції, прийняті рішенням Правління, до проекту Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
3. Виконавчій дирекції погоджений текст проекту Закону направити в
тиждневий строк усім членам Асоціації.
4. Членам Асоціації організувати підтримку проекту Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” через місцеву пресу та депутатів Верховної
Ради України.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад

СПІЛЬНО З ПРАВЛІННЯМ ФОНДУ СПРИЯННЯ МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННЮ
УКРАЇНИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

5 листопада 1996 року
м. Київ

Про прийняття у дійсні
члени Асоціації
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення міської
Ради народних депутатів
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти в дійсні члени Асоціації міст України Ірпінську (м. Ірпінь, Київської
обл.) міську Раду народних депутатів.
2. Голові Ірпінської міської Ради народних депутатів перерахувати на
розрахунковий рахунок Виконавчої дирекції (р/р №11468952 в Укрінбанку м. Києва
МФО 300142, код 23168736) вступні та членські внески в порядку, встановленому
загальними зборами Асоціації.

