Рішення засідання
Правління Асоціації міст України
14 лютого 2001 року
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м.Борзна (Чернігівської обл.), смт. Волівець (Закарпатської обл.),
м.Волочиськ (Хмельницької обл.)., м.Городок (Хмельницької обл.), м.Гола
Пристань (Херсонської обл.), смт.Дунаївці (Хмельницької обл.), м.Дніпрорудне
(Запорізької обл.), м.Іршава (Закарпатської обл.), м.Лужани (Чернівецької обл.),
смт. Міжгір‘я (Закарпатської обл.), смт. Перечин (Закарпатської обл.) та м.Сіверськ
(Донецької обл.) дійсними членами Асоціації міст України.
Міським головам міст Борзна, Волочиськ, Городок, Гола Пристань,
Дніпрорудне, Іршава, Лужани, Сіверськ та селищним головам смт. Волівець,
Дунаївці, Міжгір‘я, Перечин перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації міст
України (р/р №26001750 в Старокиївській філії АКБ “Укрсобанк” м.Києва, МФО
322045, код 20069689) вступні та членські внески в порядку, встановленому
Національною Радою Асоціації.
Про прийом в асоційовані члени
Асоціації міст України
У відповідності до ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа
Української ліги споживачів і виробників “Українська якість” від 12.01.2001р. про
вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти Українську лігу споживачів і виробників “Українська якість”
асоційованим членом Асоціації міст України.
2. Голові Правління Української ліги споживачів і виробників “Українська
якість” перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р
№26001750 в Старокиївській філії АКБ “Укрсоцбанк” м. Києва МФО 322045,
код 20069689) вступні та членські внески в розмірі 5940,0 грн.
Про прийом в асоційовані члени
Асоціації міст України
У відповідності до ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа ЗАТ
“Васильківський керамік” від 08.02.2001р. № 19 про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти ЗАТ “Васильківський керамік” асоційованим членом Асоціації
міст України.
2. Генеральному директору ЗАТ “Васильківський керамік” перерахувати на
розрахунковий рахунок
Асоціації міст України (р/р №26001750 в
Старокиївській філії АКБ “Укрсоцбанк” м. Києва МФО 322045, код
20069689) вступні та членські внески в розмірі 5940,0 грн.
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Про формування місцевих
бюджетів на 2001рік
Заслухавши інформацію керівника консультативно-аналітичної групи
Асоціації міст України по впровадженню бюджетної реформи Мельника Сергія
Івановича,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Зазначити,
що
впровадження
Порядку
розрахунку
обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що
передаються до бюджету вищого рівня) та нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2000р. № 1932, є першим кроком до
створення прозорого і справедливого механізму формування та розподілу
публічних фінансів, уникнення суб"єктивного підходу при розподілі бюджетних
коштів, забезпечення реальної збалансованості місцевих бюджетів.
2. Схвалити пропозиції по внесенню змін і доповнень до Порядку (додаток
1); вдосконаленню засад методології формування і розподілу міжбюджетних
трансфертів на 2002р. (додаток 2); збільшенню надходжень та ефективності
використання бюджетних коштів (додаток 3).
3. Дане рішення направити до Кабінету Міністрів України та Міністерства
фінансів України.
4. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України проінформувати
міста про пропозиції АМУ.
5. Консультативно-аналітичній групі АМУ продовжити роботу по збору та
узагальненню пропозицій по впровадженню нормативного підходу при формуванні
місцевих бюджетів на 2001р. для врахування їх в бюджетному процесі 2002р.
6. Рекомендувати міським головам, які не мають у міськвиконкомі власної
електронної адреси, для оперативного обміну інформацією між містами і АМУ,
вирішити питання надання можливості використання електронної адреси
банківської установи, що обслуговує відповідний бюджет та повідомити про це
Виконавчу дирекцію.
Додаток 1
до Рішення Правління АМУ
від 14 лютого 2001р.
ПРОПОЗИЦІЇ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ПО ВНЕСЕННЮ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОРЯДКУ РОЗРАХУНКУ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ
ТРАНСФЕРТІВ (ДОТАЦІЙ ВИРІВНЮВАННЯ, СУБВЕНЦІЙ ТА КОШТІВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ДО
БЮДЖЕТУ ВИЩОГО РІВНЯ) ТА НОРМАТИВІВ ВІДРАХУВАНЬ ВІД ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ
ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА 2001 РІК, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ ВІД 29 ГРУДНЯ 2000 Р. №1932

1. Переглянути корегуючий коефіцієнт видатків на освіту на одного учня в розрізі
міст, селищ та сіл.
2. Переглянути норматив видатків на утримання органів управління.
3. Для міст - обласних центрів застосовувати поправочний коефіцієнт, що
враховує також витрати, пов’язані з додатковим навантаженням
на
інфраструктуру міст (наприклад, витрати на утримання інфраструктури,
перевезення пільгових категорій громадян, охорону здоров"я), а для міст обласних центрів та обласного значення, наприклад, по пільгах і субсидіях (питома
вага яких значно більша ніж у сільській місцевості).
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4. Змінити методологію розрахунку субсидій, яка б враховувала нормативні
затрати, що формують тарифи, рівень бідності населення по регіонах та
сезонність виплат (наприклад, по газу та електроенергії).
5. Віднести до видатків, які здійснюються з районних бюджетів, фінансування
видатків на заробітну плату та забезпечення навчального процесу
загальноосвітніх шкіл, а до видатків, які здійснюються з міського, селищного,
сільського бюджетів – утримання бюджетних установ.
6. Врегулювати питання розподілу повноважень не шляхом передачі власності,
а шляхом надання цільових субвенцій.
7. При розрахунку обсягу видатків на капітальний ремонт житлового фонду
повинна враховуватися загальна площа житлового фонду місцевих рад, тобто без
вилучення приватизованого житла, при цьому потребує врегулювання питання
кооперативного житла.
8. При розрахунку обсягу видатків на житлово-комунальне господарство
потребує врегулювання питання фінансування рятувальних станцій на воді та
утримання зоопарків.
9. Міністерству фінансів України вжити заходів по забезпеченню дотримання
Порядку в процесі проведення перевірок обласних фінансових управлінь щодо
правильності розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та нормативів
відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001р.
Додаток 2
до Рішення Правління АМУ
від 14 лютого 2001р.
ПРОПОЗИЦІЇ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ ЗАСАД МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
І РОЗПОДІЛУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА 2002Р.

1. При розрахунку видатків на дошкільну освіту застосувати чисельність наявної
кількості дітей віком від 3 до 6 років.
2. Коефіцієнт Up повинен враховувати всіх дітей-сиріт.
3. При розрахунку асигнувань на благоустрій додатково враховувати такі
параметри як загальна площа міст, селищ, при цьому необхідно збільшити
норматив витрат коштів на благоустрій, включаючи витрати на озеленення,
освітлення, санітарну очистку, благоустрій кладовищ, парків, озер.
Додаток 3
до Рішення Правління АМУ
від 14 лютого 2001р.
ПРОПОЗИЦІЇ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ПО ЗБІЛЬШЕННЮ НАДХОДЖЕНЬ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

1. Врегулювати розмежування права власності на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення між державою і територіальними
громадами міст, селищ, сіл.
2. Запровадити адресну грошову компенсацію пільг пільговим категоріям
громадян .
3. Привести у відповідність плани мобілізації доходів Державної податкової
адміністрації з розрахунковими показниками Мінфіну України та підпорядкувати
Державну податкову адміністрацію Мінфіну України.
4. З метою ефективного використання бюджетних коштів Державного бюджету
провести моніторинг необхідної кількості фахівців робочих професій, оптимізації
мережі професійно-технічної освіти.
5. Прискорити прийняття Закону України "Про реструктуризацію міжбюджетної
взаємозаборгованості".
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6. Необхідно спростити та автоматизувати діючу форму звітності.
Про проект Бюджетного Кодексу,
підготовленого до розгляду
Верховною Радою України
в третьому читанні
Заслухавши інформацію керівника консультативно-аналітичної групи АМУ
по впровадженню бюджетної реформи Мельника Сергія Івановича,
Правління Асоціації міст України
В и р і ш и л о:
1. Схвалити в цілому проект Бюджетного Кодексу України, підготовленого
до розгляду Верховною Радою України в третьому читанні.
2. Схвалити наступні пропозиції АМУ до проекту Бюджетного Кодексу
України:
- законодавчо закріпити обсяг чистого трансферту до місцевих бюджетів,
як частки доходів Державного бюджету, в розмірі 18%;
- зафіксувати відповідальність Державного казначейства України за
належне виконання своїх обов"язків в частині обслуговування місцевих бюджетів;
- законодавчо визначити пріоритетність Закону України "Про Державний
бюджет України" на відповідний рік перед іншими законами України та
нормативними актами, указами Президента України, які вимагають збільшення
видаткової частини місцевих бюджетів.
3. Звернутися з проханням до народних депутатів України, міських голів
підтримати проект Бюджетного Кодексу України, підготовленого до розгляду
Верховною Радою України в третьому читанні.
Про проект Земельного
Кодексу України
Асоціація міст України вважає за необхідне якнайшвидше прийняття нового
Земельного Кодексу України, оскільки чинне земельне законодавство не повністю
відповідає конституційним засадам регулювання земельних відносин в частині
володіння, користування і розпорядження землями комунальної власності, набуття
і реалізації права власності на землю громадянами та юридичними особами,
вирішення питань розмежування земель державної та комунальної власності,
компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування тощо.
Разом з цим, розглянувши проект Земельного Кодексу України, що
знаходиться на розгляді у Верховній Раді України, та пропозиції і зауваження до
нього місцевих рад, правління Асоціації міст України відзначає, що окремі
положення цього законопроекту є неприйнятними як такі що суперечать
Конституції України і ущемляють інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Крім цього, ряд норм проекту Кодексу вимагають корегування та доопрацювання,
поза законодавчим регулюванням залишилась частина питань земельних
відносин, які доводиться вирішувати на практиці органам місцевого
самоврядування.
Враховуючи вищенаведене,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Звернутись до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України з проханням:
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- приведення положень проекту Земельного Кодексу України у
відповідність до Конституції України, з урахуванням пропозицій та зауважень
органів місцевого самоврядування;
- при доопрацюванні проекту Земельного Кодексу України, передбачити
дотримання конституційного права територіальних громад та органів місцевого
самоврядування на самостійне вирішення у межах закону питань, пов’язаних з
володінням, користуванням, розпорядженням та управлінням земельними
ресурсами, що знаходяться у комунальній власності;
- визначити компетенцію виконавчих органів місцевих рад, сільських
селищних, міських голів щодо управління в галузі використання та охорони
земель;
- встановити граничні розміри земельних ділянок, що можуть бути у
власності громадян та юридичних осіб і передбачити, що державним та
комунальним підприємствам, установам і організаціям, іноземним громадянам та
іноземним юридичним особам земельні ділянки можуть виділятися тільки у
постійне користування чи в оренду;
- передбачити ведення земельного кадастру органами місцевого
самоврядування, кадастрове зонування, бонітування , проведення грошової оцінки
земельних ділянок, встановлення розміру земельного податку та орендної плати
за земельні ділянки і здійснення землеустрою у межах відповідних
адміністративно-територіальних одиниць;
- протягом 2001 року, при безпосередній участі представників сільських,
селищних, міських рад, забезпечити проведення розмежування земель, природних
ресурсів державної та комунальної форм власності, встановлення територіальних
меж населених пунктів та меж адміністративно-територіальних одиниць, видачі
технічних паспортів земельних ділянок, забезпечення організації державної
реєстрації та видачі державних актів на право власності, користування та
договорів оренди земельних ділянок.
2. Доручити міським головам - членам АМУ у лютому-березні 2001 року
організувати по всіх містах громадські слухання з питань Земельного Кодексу
України.
3. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України узагальнити
пропозиції та зауваження органів місцевого самоврядування на проект Земельного
Кодексу України, організувати вивчення досвіду регулювання земельних відносин
та вирішення питань власності на земельні ділянки в зарубіжних країнах та
передати узагальнені матеріали профільному комітету Верховної Ради України,
проінформувати членів Асоціації міст України про результати розгляду їх
зауважень і пропозицій та реалізацію даного рішення.
Про законопроект “Про внесення
змін до Закону України “Про вибори
депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів”
Заслухавши інформацію заступника виконавчого директора Асоціації міст
України С.Клебана та розглянувши вказаний законопроект, Правління Асоціації
міст України відзначає, що частина його норм суперечить Конституції України, а
окремі положення не грунтуються на практиці проведення місцевих виборів.
Відсутність законодавчого врегулювання діяльності політичних партій та
порушення конституційного статусу обласних та районних рад при проведенні
виборів на основі проголосованого законопроекту, може призвести до серйозних
5

конфліктів у суспільстві і негативно позначитися на подальшій діяльності органів
місцевого самоврядування.
У зв’язку з цим, Правління Асоціації
Вирішило:
1. Визнати неприйнятним законопроект “Про внесення змін до Закону
України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських
голів”/р/н 5047-2 від 14.07.2000р./, проголосований Верховною Радою України в
першому читанні як такий, що суперечить Конституції України та неузгоджується з
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
2. Звернутися до Президента України та Верховної Ради України з
пропозиціями:
- відхилити вказаний законопроект, що суперечить Конституції України та
передбачає проведення виборів на пропорційній партійній основі в усіх селищах,
містах, районах у містах, а також до обласних і районних рад, що мають
представляти не партії, а територіальні громади сіл, селищ, міст;
- реформування законодавства про місцеві вибори проводити з
урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування та виборчих комісій, не
допускаючи заполітизованості його та загострення відносин між представницькими
і виконавчими органами влади, між радами і сільскими, селищними, міськими
головами;
- не форсувати політичної відповідальності партій у здійснені місцевого
самоврядування, а впроваджувати цей принцип поступово там, де для цього є
об’єктивні передумови і необхідний партійний кадровий потенціал, надавши право
вирішення даного питання територіальним громадам та їх представницьких
органам;
- більш чітко врегулювати питання про проведення позачергових виборів
рад, сільських, селищних, міських голів, розгляду справ судами, пов’язаних з
виборчою кампанією та відповідальності учасників виборчого процесу за
порушення закону;
- передбачити проведення виборів до місцевих рад та сільських,
селищних, міских голів після виборів до Верховної Ради України.
3. Звернутись до міських рад, сільських,селищних, міських голів з
проханням подати до 1 березня 2001 року до Виконавчої дирекції Асоціації міст
України свої пропозиції щодо змін діючого виборчого закону, для їх узагальнення
та подання до профільного комітету Верховної Ради України і Центральної
виборчої комісії та оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
Про Закарпатське Регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат
Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити звіт про фінансову діяльність та інформаційний звіт про роботу
Закарпатського регіонального відділення АМУ.
2. Затвердити штатний розклад Закарпатського регіонального відділення
АМУ.
3. Затвердити кошторис витрат Закарпатського регіонального відділення АМУ
на 2001 рік.
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Про Харківське Регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат
Харківського регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розклад Харківського регіонального відділення АМУ.
2. Затвердити кошторис витрат Харківського регіонального відділення АМУ
на 2001 рік.
Про Запорізьке Регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат
Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розклад Запорізького регіонального відділення АМУ.
2. Затвердити кошторис витрат Запорізького регіонального відділення АМУ
на 2001 рік.
Про Рівненське Регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат
Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розклад Рівненського регіонального відділення АМУ.
2. Затвердити кошторис витрат Рівненського регіонального відділення АМУ
на 2001 рік.
3. Затвердити план роботи Рівненського РВ АМУ на 2001 рік.
Про Чернігівське Регіональне
Відділення АМУ
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради
“Про утворення Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та
протоколу Зборів членів Асоціації міст України Чернігівської області,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України Чернігівської області і прийняття Рішення щодо утворення Чернігівського
РВ АМУ.
2. Затвердити рішення Чернігівського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Чернігівського РВ АМУ – Косих В.А.,
міського голову м.Чернігова.
3. Утворити Представництво АМУ, як виконавчий орган Чернігівського РВ
АМУ.
4. Затвердити кошторис витрат Асоціації міст України на фінансування
діяльності Чернігівського РВ АМУ та Представництва АМУ в розмірі 30% від суми
членських внесків, які надійдуть від членів Чернігівського РВ АМУ.
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5. Доручити Чернігівському РВ АМУ та Представництву спільно з
Виконавчою дирекцією АМУ провести роботу по залученню нових членів до
Асоціації міст України.
Про Хмельницьке Регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши інформацію щодо штатного розпису Хмельницького
регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розпис Хмельницького регіонального відділення
АМУ.
2. Штатний розпис ввести в дію з 1 квітня 2001 року.
Про Київське Регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат
Київського регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розклад Київського регіонального відділення АМУ.
2. Затвердити кошторис витрат Київського регіонального відділення АМУ на
2001 рік.
Про Чернівецьке Регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат
Чернівецького регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розклад Чернівецького регіонального відділення
АМУ.
2. Затвердити кошторис витрат Чернівецького регіонального відділення
АМУ на 2001 рік.
Про передачу заборгованості
міст членів АМУ
Заслухавши інформацію віце-президента АМУ з виконавчої роботи
М.В.Пітцика
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Передати заборгованість по членських внесках міст - членів АМУ за 19981999 роки на рахунки Регіональних відділень Асоціації міст України.
2. Доручити головному бухгалтеру АМУ Верьовкіній В.Г. провести відповідні
розрахунки по сплаті членських внесків.
3. Доручити виконавчим директорам Регіональних відділень АМУ провести
роботу по збору членських внесків за 2001 рік і боргів за 2000 рік на рахунок АМУ
та боргів за 1998-1999 роки на свої рахунки з повідомленням реквізитів містамборжникам.
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Про Указ Президента України
«Про місцеву міліцію»
Заслухавши інформацію щодо Указу Президента України «Про місцеву
міліцію» від 22 січня 2001 року № 29,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити в цілому звернення Асоціації міст України (додається) щодо
приведення Указу у відповідність до Конституції України та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
2. Виконавчій дирекції Асоціації міст України доопрацювати Звернення з
урахуванням висловлених зауважень та направити його до Президента України і
Верховної Ради України.

ЗВЕРНЕННЯ
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Забезпечення законності, правопорядку, охорона і захист прав людини в
суспільстві для органів місцевого самоврядування та їх асоціацій - є і буде
основною метою, тим більше, що ці функції покладені на них Конституцією та
законами України.
І хоч сьогодні національне законодавство більше покладає реалізацію цих
функцій на міліцію, яка є озброєним органом у системі державної виконавчої
влади, але досить істотний обсяг повноважень, які пов"язані з забезпеченням
законності і громадського порядку, закріплено і за місцевим самоврядуванням.
Зокрема, відповідно до пункту 39 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" сільські, селищні, міські ради мають право створювати
міліцію, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету,
затверджувати і звільняти керівників та дільничих інспекторів цієї міліції. При
цьому згідно статті 140 Конституції України, статті 26 та підпункту першого пункту
"а" статті 38 вищеназваного Закону, пункту другого статті 4 Європейської Хартії
місцевого самоврядування ці повноваження сільські, селищні, міські ради та їх
виконавчі органи (а не обласні і районні ради чи місцеві державні адміністрації)
мають здійснювати на підставі і в межах закону самостійно, без втручання
державних органів влади та органів місцевого самоврядування регіонального
рівня.
На жаль, незважаючи на доцільність і необхідність створення міліції
місцевого самоврядування, актуальність вирішення даної проблеми, радикальних
змін на законодавчому рівні щодо визначення її статусу, функцій, принципів
формування та матеріально-фінансового забезпечення поки що не має.
В цій ситуації мав би отримати схвалення Указ Президента України "Про
утворення місцевої міліції" від 22 січня 2001 року №29 спрямований на
забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, зміцнення
громадського порядку в містах та інших населених пунктах. Проте його положення
є неприйнятними, оскільки суперечать Конституції та законам України і правовій
концепції діючої в Україні системи місцевого самоврядування. Не може бути такого
положення, коли у відношенні до державних органів виконавчої влади органи
місцевого самоврядування будуть здійснювати такі функції як створення у складі їх
будь-яких підрозділів чи управлінь та призначати або звільняти працівників
(ст.ст.2,3 Указу).
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Це не узгоджується навіть з Законом України "Про міліцію" і Порядком та
умовами проходження служби її особовим складом. У вказаному законі місцеві
ради (а не місцеві державні адміністрації, ст.5 Указу) уповноважені лише
"визначати" чисельність працівників міліції, які утримуються за рахунок коштів
місцевого бюджету. Таку функцію місцеві ради виконують уже на протязі багатьох
років, укладаючи відповідні угоди з місцевими органами внутрішніх справ.
Слово "визначати" не тотожне поняттям "утворювати" та "затверджувати",
що має бути зрозумілим не тільки філологам, а й юристам.
Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне звернутися до Президента
України та Верховної Ради України з питанням приведення положень Указу у
відповідність до Конституції України та Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та необхідності прискорення прийняття Закону України
"Про місцеву міліцію" (міліцію місцевого самоврядування), яким було б
передбачено, що місцева міліція діє не замість державних органів внутрішніх
справ, а поряд з ними, при чіткому розмежуванні компетенції, відповідному
контролі та взаємодії.
Про ліквідацію Департаменту
підготовки та перепідготовки
муніципальних кадрів
а поширення муніципальних знань
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи М.В.Пітцика,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Ліквідувати Департамент підготовки та перепідготовки муніципальних
кадрів та поширення муніципальних знань, внісши відповідні зміни до штатного
розпису.
2. Розірвати контракт на виконання обов‘язків голови департаменту
підготовки та перепідготовки муніципальних кадрів та поширення муніципальних
знань з Бойко-Бойчуком О.В.
Про утворення Секції з питань
освіти Асоціації міст України
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи М.В.Пітцика,
Правління Асоціації
Вирішило:
Створити Секцію з питань освіти Асоціації міст України «Освітяни».
Затвердити Положення про Секцію з питань освіти Асоціації міст України.
Доручити Виконавчій дирекції АМУ провести організаційну роботу по
створенню Секції з питань освіти та визначити основні напрями її діяльності.
Про порядок проведення
серед засобів масової інформації
Всеукраїнського конкурсу
на краще висвітлення теми
місцевого самоврядування в Україні
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Заслухавши інформацію щодо проведення Асоціацією міст України серед
засобів масової інформації конкурсу на краще висвітлення теми місцевого
самоврядування в Україні та розглянувши Положення «Про порядок проведення
серед засобів масової інформації Всеукраїнського конкурсу на краще висвітлення
проблем місцевого самоврядування в Україні»,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити кошторис витрат по проведенню серед ЗМІ конкурсу на
краще висвітлення теми місцевого самоврядування в Україні в 2000 році.
2. Затвердити Положення «Про порядок проведення серед засобів масової
інформації Всеукраїнського конкурсу на краще висвітлення проблем місцевого
самоврядування в Україні».
3. Створити Організаційний комітет по проведенню серед засобів масової
інформації конкурсу на краще висвітлення проблем місцевого самоврядування в
Україні в 2001 році у складі:
Віце-президент АМУ з виконавчої роботи
Віце-президент АМУ, міський голова Харкова
Член Правління АМУ, міський голова Чернівців
Виконавчий директор Київського РВ АМУ
Заступник виконавчого директора АМУ
Головний редактор збірника “Кращі практики в місцевому
самоврядуванні України”
Єгорова С.М.
Прес-секретар Виконавчої дирекції АМУ
4. Доручити Організаційному комітету розпочати відповідну роботу по
підготовці до проведення серед засобів масової інформації Всеукраїнського
конкурсу на краще висвітлення проблем місцевого самоврядування в Україні в
2001 році
Пітцик М.В.
Пилипчук М.Д.
Федорук М.Т.
Мартін Г.Г.
Клебан С.О.
Кабаренкова Є.Г.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
11 березня 2001 року
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м. Вінниця, м.Рахів (Закарпатської обл.), смт. Великий Березний
(Закарпатської обл.), м. Здолбунів (Рівненської обл.), м. Охтирка (Сумської обл.),
м.Балта (Одеської обл.), м.Татарбунари (Одеської обл.), м.Березне (Рівненської
обл.), м. Комарно (Львівської обл.) та м.Молочанськ (Запорізької обл.) дійсними
членами Асоціації міст України.
Міським головам міст Вінниця, Рахів, Великий Березний, Здолбунів,
Охтирка, Балта, Татарбунари, Берзне, Комарно та Молочанськ перерахувати на
розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській
філії АКБ Укрсобанку, МФО 322045, код 20069689) вступні та членські внески в
порядку, встановленому Національною Радою Асоціації.
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Про Вінницьке Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради
“Про утворення Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та
протоколу Зборів членів Асоціації міст України Вінницької області,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України Вінницької області і прийняття Рішення щодо утворення Вінницького РВ
АМУ.
2. Затвердити Статут Вінницького РВ АМУ та рішення Вінницького РВ АМУ
про обрання повноважним представником в Правлінні АМУ Голову Вінницького РВ
АМУ – Жеребнюка Віктора Миколайовича.
3. Утворити Представництво АМУ, як виконавчий орган Вінницького РВ
АМУ, доручити виконавчому директору Вінницького РВ АМУ Очеретному Л.К.
провести реєстрацію документів регіонального відділення відповідно з чинним
законодавством.
4. Затвердити кошторис витрат Асоціації міст України на фінансування
діяльності Вінницького РВ АМУ та Представництва АМУ в розмірі 30% від суми
членських внесків, які надійдуть від членів Вінницького РВ АМУ.
Про Кримське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради
“Про утворення Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та
протоколу Зборів членів Асоціації міст України АРК Крим,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України АРК Крим і прийняття Рішення щодо утворення Кримського РВ АМУ.
2. Затвердити Статут Кримського РВ АМУ та рішення Кримського РВ АМУ
про обрання повноважним представником в Правлінні АМУ Голову Кримського РВ
АМУ – Єрмака Валерія Федоровича, міського голову міста Симферополь.
3. Утворити Представництво АМУ, як виконавчий орган Кримського РВ
АМУ, доручити виконавчому директору Кримського РВ АМУ Колбененко З.А.
провести реєстрацію Кримського РВ АМУ відповідно з чинним законодавством.
4. Затвердити кошторис витрат Асоціації міст України на фінансування
діяльності Кримського РВ АМУ та Представництва АМУ в розмірі 30% від суми
членських внесків, які надійдуть від членів Кримського РВ АМУ.
Про святкування 10-ї річниці
Асоціації міст України
Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи
М.Пітцика про відзначення 10 річниці Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Всі заходи АМУ, починаючи з червня 2001 року, проводити під егідою
Десятиріччя Асоціації міст України.
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2. Створити оргкомітет по відзначенню 10-річниці Асоціації міст України в
складі:
− Омельченко О.О. – Президент АМУ, голова оргкомітету;
− Пітцик М.В. – Віце-президент АМУ з виконавчої роботи, заступник голови
оргкомітету;
Члени оргкомітету:
− Куйбіда В.С. – віце-президент АМУ, міський голова м.Львів;
− Куліченко І.І. – віце-президент АМУ, міський голова м.Дніпропетровськ;
− Хмельнюк В.Я. – віце-президент АМУ, міський голова м.Іллічівськ;
− Пилипчук М.Д. – віце-президент АМУ, міський голова м.Харків;
− Слиш В.М. - віце-президент АМУ, селищний голова смт.Нова Водолага.
3. Головам РВ АМУ до 30.04.2001 року надати оргкомітету пропозиції щодо
комплексної програми по відзначенню 10 річниці Асоціації міст України.
4. Оргкомітету до 1.06.2001 розробити та представити на затвердження
Правління проект Комплексної програми та проект кошторису витрат на
святкування 10-річчя Асоціації.
5. Доручити Президенту АМУ О.Омельченку звернутись до Президента
України щодо встановлення почесного звання “Заслужений працівник місцевого
самоврядування України”.
6. Звернутись до міських голів міст, членів Асоціації, з пропозицією
включити в програму святкування “Днів міст” акції по відзначенню 10-ї річниці АМУ.
Про звернення Івано-Франківського
міського голови
Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи
М.Пітцика про звернення Івано-Франківської міської ради “Про проведення
Всеукраїнської акції “Так – українській пісні!”,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Підтримати проведення Всеукраїнської акції “Так – українській пісні!” та
присвятити її святкуванню десятої річниці Асоціації міст України.
2. Рекомендувати міським головам міст-членів Асоціації підтримати
українські колективи і виконавців, які виконують українські твори та провести їх
популяризацію, в тому числі через всеукраїнські засоби масової інформації.
3. Доручити члену Правління Асоціації міст України, міському голові міста
Чернівці Федоруку Миколі Трохимовичу на наступне засідання Правління надати
пропозиції щодо складу оргкомітету та програми проведення акції “Так –
українській пісні!”.
Про внесення змін до Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”
Розглянувши та обговоривши проект Закону України “Про внесення змін до
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” №7031 від 5 лютого
2001року, поданий народним депутатом України Р. Безсмертним,
Правління Асоціації
Вирішило:
Звернутись до Голови Комітету Верховної Ради України з питань
державного будівництва та місцевого саморядування Ю.Я.Іоффе з пропозицією
провести в березні 2001 року спільне засідання Правління Асоціації міст України
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та Комітету по обговоренню проекту Закону України “Про внесення змін до Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” №7031 від 5 лютого 2001року.
Про допомогу містам і районам
Закарпаття, що постраждали від
катастрофічної повені
3-5 березня 2001р.
Заслухавши інформацію голови Закарпатського регіонального відділення
АМУ, Ужгородського міського голови Сембера С. В., письмове звернення
(додається) до Правління АМУ і міст членів АМУ від Закарпатського РВ АМУ щодо
наслідків катастрофічної повені в ряді міст і районів Закарпаття в результаті
природньої стихії 3-5 березня 2001року
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Звернутися до міст-членів АМУ з проханням надати посильну допомогу
містам і районам Закарпаття, що постраждали внаслідок катастрофічної повені 35 березня 2001 року, зокрема, містам Хуст, Тячів, Рахів, Міжгір’я, Виноградово,
Іршава та районам: Хустського, Тячівського, Рахівського, Свалявського,
Виноградівського, Іршавського, Берегівського, Міжгірського.
2. Просити Кабінет Міністрів терміново здійснити розробку і фінансування
довгострокової науковообгрунтованої і масштабної державної програми
будівництва системи регулювання стоку рік і протипаводкових споруд в басейнах
рік Тиса, Уж, Латориця, Теребля, Тересва, Ріка і Боржава на Закарпатті.

Рішення засідання
Правління Асоціації міст України
25 травня 2001 року
Про ситуацію, що склалась
у містах з енергозабезпеченням
Аналіз роботи водопровідно-каналізаційних підприємств, підприємств
електротранспорту та теплокомуненерго міст України засвідчує, що обладнання та
транспорт даних галузей є фізично і морально застарілими. Різниця в тарифах на
електроенергію, по яким розраховується населення і комунальні підприємства, та
неповернення з Державного бюджету коштів на відшкодування пільг і субсидій
населенню щорічно штучно формують борги цих підприємств та населення по
електроенергії в середньому на п‘ятдесят відсотків.
На
сьогоднішній
день
підприємства
водопровідно-каналізаційного
господарства, електротранспорту та теплокомуненерго знаходяться на межі
фінансового та технологічного банкрутства, що в будь-який час може призвести до
виникнення соціально-політичної напруги в містах.
Враховуючи критичну ситуацію в цій галузі, та відключення в містах
електроенергії комунальним підприємствам,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо прийняття
відповідних нормативних актів:
− про реструктуризацію та погашення боргів водопровідно-каналізаційних
підприємств, підприємств електротранспорту та теплокомуненерго;
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− про встановлення тарифів на електроенергію для водопровідноканалізаціних, теплових та електротранспортних підприємств в розмірах, що
передбачені для населення;
− про збереження тарифів на електроенегрію та цін на газ постійними
протягом затвердженого бюджетного року.
− про впровадження механізму жорсткого контролю вчасного повернення
коштів з Державного бюджету на відшкодування пільг та субсидій населенню.
2. Рекомендувати міським головам провести інвентаризацію майна, що
фінансувалось містами з 1980 року (по відповідним титулам та актам прийому
будівель на баланс) та внести питання про право власністі на відповідні об‘єкти на
розгляд сесій міських рад.
3. Виконавчій дирекції Асоціації міст України проаналізувати ситуацію, що
склалась в комунальних підприємствах міст та проінформувати Правління.
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти м.Вахрушево (Луганська обл.), м.Городище (Черкаська обл.),
м.Жашків (Черкаська обл.), м.Жовті Води (Дніпропетровська обл.), м.Зугрес
(Донецька обл.), смт.Миколаївка (Донецька обл.), смт.Микулинці (Тернопільська
обл.), м.Овруч (Житомирська обл.), смт.Олександрівка (Кіровоградська обл.),
м.Олександрівськ (Луганська обл), смт.Скала-Подільська (Тернопільська обл.),
смт. Устинівка (Кіровоградська обл.), м.Хмільник (Вінницька обл.), м. Христинівка
(Черкаська обл.), м.Щастя (Луганська обл.), м. Кам‘янка-Дністровська (Запорізька
обл.), смт. Нова Ушиця (Хмельницька обл.), смт.Стара Ушиця (Хмельницька обл.),
с.Лозове (Деражнянський р-н, Хмельницька обл.), с.Волоське (Деражнянський р-н,
Хмельницька обл.), м.Приморськ (Запорізька обл.), м.Мерефа (Харківська обл.)
дійсними членами Асоціації міст України.
2. Міським та селищним головам м. Вахрушево (Луганська обл.), м.
Городище (Черкаська обл.), м. Жашків (Черкаська обл.), м. Жовті Води
(Дніпропетровська обл.), м. Зугрес (Донецька обл.), смт. Миколаївка (Донецька
обл.), смт. Микулинці (Тернопільська обл.), м. Овруч (Житомирська обл.), смт.
Олександрівка (Кіровоградська обл.), м. Олександрівськ (Луганська обл), смт.
Скала-Подільська (Тернопільська обл.), смт. Устинівка (Кіровоградська обл.), м.
Хмільник (Вінницька обл.), м. Христинівка (Черкаська обл.), м. Щастя (Луганська
обл.), м. Кам‘янка-Дністровська (Запорізька обл.), смт. Нова Ушиця (Хмельницька
обл.), смт.Стара Ушиця (Хмельницька обл.), с.Лозове (Деражнянський р-н,
Хмельницька обл.), с.Волоське
(Деражнянський р-н, Хмельницька обл.),
м.Приморськ (Запорізька обл.), м.Мерефа (Харківська обл.) перерахувати на
розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській
філії АКБ Укрсобанку, МФО 322045, код 20069689) вступні та членські внески в
порядку, встановленому Національною Радою Асоціації.
Про прийом в асоційовані члени
Асоціації міст України
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У відповідності до ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа АТ ВТ
“Макіївський універмаг” від 10.04.2001р. № 01-571 про вступ до Асоціації міст
України,
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти АТ ВТ “Макіївський універмаг” асоційованим членом Асоціації міст
України.
Голові Правління АТ ВТ “Макіївський універмаг” перерахувати на
розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській
філії АКБ “Укрсоцбанк” м. Києва МФО 322045, код 20069689) вступні та
членські внески в розмірі 6050,0 грн.
Про участь АМУ
в бюджетному процесі 2002 року:
Основні напрями бюджетної
політики на 2002 рік
Заслухавши інформацію керівника консультативно-аналітичної групи
Асоціації міст України по впровадженню бюджетної реформи Мельника С.І.,
Правління Асоціації
Вирішило:
Схвалити пропозиції Асоціації міст України до проекту Основних напрямів
бюджетної політики на 2002 рік та направити їх до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
Доручити віце-президенту АМУ, міському голові м.Дніпропетровськ
Куліченку І.І. підготувати письмову інформацію щодо практики здійснення
казначейського обслуговування міської ради.
Доручити Виконавчій дирекції постійно інформувати міста про пропозиції
АМУ до бюджетного процесу на 2002 рік.
Консультативно-аналітичній групі АМУ по впровадженню бюджетної
реформи в Україні продовжити роботу по узагальненню та підготовці пропозицій
до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2002 рік”.
Додаток
до Рішення Правління
від 25 травня 2001 року
ПРОПОЗИЦІЇ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ДО ПРОЕКТУ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2002 РІК

1.Формування показників бюджету 2002 року провести виходячи із положень
Бюджетного кодексу України.
2. Встановити, що на
трансферти для місцевих бюджетів в 2002 році
спрямовується не менше 18 % від доходної частини Державного бюджету України.
3. Безпосередньо Законом України про Державний бюджет на 2002 рік
затверджувати трансферти до загального та спеціального фондів бюджету АРК,
обласних бюджетів, бюджетів міст Києва, Севастополя, міст обласного значення,
районних бюджетів.
4. Законом України про Державний бюджет визначати нормативи видатків,
які беруться до розрахунків бюджетів міст районного значення, селищ, сіл.
5. Районні ради при затвердженні трансфертів до бюджетів міст районного
значення, селищ, сіл повинні дотримуватись таких вимог:
- сума розрахункових доходів бюджетів сіл, селищ та міст районного
значення (без трансфертів) повинна відповідати розрахунковому показнику цих
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доходів в цілому для району, визначеному додатком до Закону України про
Державний бюджет на 2002 рік;
- загальний розрахунковий обсяг видатків по видатках, що беруться до
розрахунку бюджетів трансфертів з районних бюджетів до бюджетів міст
районного значення, селищ, сіл повинний бути не менший від розрахованих за
нормативами, визначеними Законом України про Державний бюджет на 2002 рік.
6. Встановити мораторій в 2002 році на прийняття законів, які зменшують
доходи чи збільшують видатки місцевих бюджетів без одночасного внесення змін
до Закону України про Державний бюджет на 2002 рік, які компенсують втрати
місцевих бюджетів від прийняття таких законів (списання, реструктуризація
заборгованості тощо).
7. Законом України про Державний бюджет на 2002 рік повинні
затверджуватись окремо видатки, які фінансуються відповідно до нормативів за
рахунок загального фонду місцевих бюджетів та соціальні програми, які
фінансуються зі спеціального фонду за рахунок загального фонду Державного
бюджету. До видатків зі спеціального фонду додатково до тих, які здійснювались в
2001 році, ввести видатки на:
- компенсацію пільг по перевезенню пільгових категорій населення,
пільгового проїзду учнів ПТУ та студентів;
- пільгове встановлення телефонів учасникам Великої Вітчизняної війни;
відшкодування витрат на тверде паливо;
- допомога сім’ям з дітьми;
- програму будівництва житла для молодих сімей;
- виплати компенсацій на медикаменти, зубопротезування;
- додаткові виплати на реалізацію статті 57 Закону України “Про освіту”.
8. Запровадити грошову адресну компенсацію пільг окремим категоріям
громадян витрат на проїзд, тверде паливо.
9. Передбачити, що 25% плати за землю, що перераховуються до
обласного бюджету за рішенням обласної ради, направляється на виконання
спільних інвестиційних програм чи перерозподіляється між бюджетами міст
обласного значення та районними бюджетами у вигляді субвенцій на інвестиційні
програми.
10. Передбачити, що 15% плати за землю, що перераховуються до
районного бюджету за рішенням районної ради направляється на виконання
спільних інвестиційних програм чи перерозподіляється між бюджетами міст
районного значення, сіл, селищ у вигляді субвенцій на інвестиційні програми.
11. Передбачити у Державному бюджеті на 2002 рік збільшення коштів, що
спрямовуються на передачу об‘єктів соціально-культурної сфери та інших об‘єктів
місцевого значення сільським, селищним, міським радам.
12. Привести у відповідність плани мобілізації доходів Державної податкової
адміністрації з розрахунковими показниками Міністерства фінансів.
13. Передбачити поступове введення казначейського обслуговування
місцевих бюджетів з 2003 року та здійснення казначейського обслуговування
доходів місцевих бюджетів на договірних засадах.
14. З метою забезпечення прозорості формування місцевих бюджетів,
оптимізації мережі, ефективності використання бюджетних коштів, запровадити
Міністерством фінансів разом з Державним комітетом статистики окрему форму
звітності, яка передбачає систематизований перелік основних показників та на
підставі яких проводяться розрахунки місцевих бюджетів.
Про хід реалізації
адміністративної реформи в Україні
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Правління Асоціації міст України відзначає, що органами державної влади
та органами місцевого самоврядування проведена певна робота стосовно
визначення цілей, завдань, шляхів та засобів реформування основних елементів
системи державного управління, зокрема місцевого самоврядування, відповідно
до потреб формування демократичної правової держави.
В той же час стан проведення адміністративної реформи в Україні не
відповідає вимогам, які містяться в Концепції адміністративної реформи, особливо
щодо організації влади на місцях, зміцнення та розвитку місцевого
самоврядування, трансформації територіального устрою.
Перш за все це стосується поглиблення децентралізації державного
управління, правового забезпечення місцевого самоврядування, створення
матеріально-фінансової бази для його здійснення.
Продовжують залишатись складними стосунки між державними органами
влади та органами місцевого самоврядування, в першу чергу на рівні міських рад і
відповідних державних адміністрацій, мають місце непоодинокі випадки
порушення чинного законодавства з боку як місцевих так і центральних органів
виконавчої влади стосовно діяльності органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, зокрема в окремих міськвиконкомах протягом останнього року
проводилось більше п‘ятидесяти перевірок державними органами з тих чи інших
питань, які приводили практично до дезорганізації роботи органів місцевого
самоврядування по виконанню завдань, визначених законами.
До цього часу не розмежовано об‘єкти державної і комунальної власності, в
тому числі земельні і природні ресурси, не створено умов для забезпечення
фінансової самостійності сіл, селищ і міст, не визначено чітко предмети відання та
повноваження територіальних громад та органів, що вони утворюють, не вирішено
питання державної підтримки місцевого самоврядування.
Враховуючи викладене,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Інформацію Виконавчої дирекції взяти до відома.
2. Визнати, що хід проведення адміністративної реформи стосовно
зміцнення місцевого самоврядування, підвищення ефективності діяльності органів
і посадових осіб місцевого самоврядування не набув цілеспрямованого,
систематичного характеру. Залишаються не вирішенними питання правового,
матеріально-фінансового і кадрового забезпечення місцевого самоврядування,
упорядкування адміністративно-територіального устрою України.
3. Звернутись до Президента України з клопотанням внести питання стану
адміністративної реформи в Україні на розгляд Національної Ради з питань
узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого
самоврядування, з метою посилення регіонального аспекту адміністративної
реформи шляхом:
− децентралізації повноважень центральних органів виконавчої влади,
передачі частини їх повноважень органам місцевого самоврядування;
− розмежування та збалансування з метою уникнення дублювання
повноважень між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого
самоврядування;
− реформування бюджетної системи України з метою зміцнення
фінансової самостійності, в тому числі сіл, селищ, міст районного значення:
− передачі більшості управлінських послуг із компетенції державних
органів та органів місцевого самоврядування спеціально створеним для цього
організаціям та установам, які б функціонували не за рахунок видатків з бюджету;
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− завершення передачі об‘єктів соціально-культурної сфери та інших
об‘єктів місцевого значення сільським, селищним, міським радам недопущення їх
приватизації районними та обласними радами;
− здійснення заходів щодо підготовки кадрів та стимулювання залучення
до роботи в органах місцевого самоврядування здібних, перспективних фахівців,
створення умов для їх утримання;
− прискорення
перегляду
та
впорядкування
адміністративнотериторіального устрою України;
− створення єдиного центру управління плануванням та впровадженням
процесів адміністративної реформи;
− підвищення ролі асоціацій та інших об‘єднань органів місцевого
самоврядування у вирішенні питань реалізації заходів по проведенню
адміністративної реформи.
4. Звернутись до суб‘єктів законодавчої ініціативи та Верховної Ради
України з проханням прискорення розробки, прийняття та введення в дію
Бюджетного, Податкового і Земельного Кодексів, законів щодо служби в органах
місцевого самоврядування, місцевої міліції, територіальних громад, місцевих
референдумів, адміністративно-територіального устрою, особливого статусу міста
Севастополь, внесення змін до законів про місцеве самоврядування і місцеві
вибори, та інших, що регулюють питання, пов‘язані зі здійсненням місцевого
самоврядуваня.
5. Виконавчій дирекції Асоціації міст України постійно аналізувати хід
проведення адміністративної реформи та періодично інформувати про її стан
Правління Асоціації, міських і селищних голів.
Про проекти Законів України
“Про місцеве самоврядування”
(нова редакція) та “Про внесення
змін до Закону України
“Про місцеві державні адміністрації”
Розглянувши та обговоривши проекти Законів України “Про місцеве
самоврядування” (нова редакція) та “Про внесення змін до Закону України “Про
місцеві державні адміністрації”
Правління Асоціації
Вирішило:
Проекти Законів “Про місцеве самоврядування” (нова редакція) та “Про
внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, підготовлені
групою фахівців за участю експертів АМУ, схвалити як такі, що більш повно
відповідають інтересам розвитку місцевого самоврядування та удосконалення
системи регіонального управління в Україні на сучасному етапі.
Розробникам вказаних законопроектів доопрацювати їх з врахуванням
пропозицій та зауважень, поданих міськими і селищними радами, посадовими
особами місцевого самоврядування та лобіювати подання цих законопроектів на
розгляд Верховної Ради України суб‘єктами законодавчої ініціативи.
Виконавчій дирекції Асоціації міст України взяти під контроль питання
доопрацювання вказаних законопроектів та проходження їх у Верховній Раді
України.
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Про сплату
членських внесків
Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи
М.Пітцика щодо ситуації з сплатою членських внесків містами та фінансовим
станом структурних підрозділів Асоціації,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Інформацію по сплаті членських внесків взяти до відома.
2. Виконавчому директору Асоціації, головам Регіональних відділень АМУ та
директорам Регіональних відділень провести відповідну роботу з міськими
головами міст-членів АМУ по сплаті членських внесків за 2001 рік та боргів за
минулі роки.
3. Контроль за виконанням Рішення залишаю за собою.
Про Полтавське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та витягу з протоколу
Зборів членів Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України від 2
березня 2001 року,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Полтавського
РВ АМУ.
2. Затвердити рішення Полтавського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Полтавського РВ АМУ – Попова
Олександра Павловича., міського голову м.Комсомольськ.
Про Луганське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради
“Про утворення Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та
протоколу Зборів членів Асоціації міст України Луганської області,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України Луганської області і прийняття Рішення щодо утворення Луганського РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Луганського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Луганського РВ АМУ – Ягоферова А.М.,
міського голову м.Луганськ.
3. Утворити Представництво АМУ, як виконавчий орган Луганського РВ
АМУ.
4. Затвердити Положення про Луганське Представництво АМУ та кошторис
витрат Асоціації міст України на фінансування діяльності Луганського
Представництва АМУ в розмірі 30% від суми членських внесків, які надійдуть від
членів Луганського РВ АМУ.
5. Доручити Луганському РВ АМУ та Представництву спільно з Виконавчою
дирекцією АМУ провести роботу по залученню нових членів до Асоціації міст
України.
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Про Миколаївське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради
“Про утворення Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та
протоколу Зборів членів Асоціації міст України Миколаївської області,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України Миколаївської області і прийняття Рішення щодо утворення
Миколаївського РВ АМУ.
2. Затвердити рішення Миколаївського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Миколаївського РВ АМУ – Чайку В.Д.,
міського голову м.Миколаїв.
3. Затвердити Положення про Миколаївське Представництво АМУ та
кошторис витрат Асоціації міст України на фінансування діяльності Миколаївського
Представництва АМУ в розмірі 30% від суми членських внесків, які надійдуть від
членів Миколаївського РВ АМУ.
4. Доручити Миколаївському РВ АМУ та Представництву спільно з
Виконавчою дирекцією АМУ провести роботу по залученню нових членів до
Асоціації міст України.
Про Івано-Франківське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Розглянувши звернення Івано-Франківського Регіонального відділення
Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Дозволити залишити членські внески міста Івано-Франківськ в ІваноФранківському Регіональному відділенні для покриття витрат по проведенню
засідання Секції великих міст та Правління Секції Секретарів місцевих рад.
Про Кіровоградське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Розглянувши звернення Кіровоградського Регіонального відділення
Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Дозволити членські внески міста Кіровоград перерахувати на рахунок
Кіровоградського Регіонального відділення з подальшим відшкодуванням протягом
двох років 70 відсотків суми внесків на рахунок Виконавчої дирекції Асоціації міст
України.
Про затвердження складу
Координаційної ради Секції
з питань освіти при АМУ “Освітяни”
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика М.В.,
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Правління Асоціації
Вирішило:
1.Затвердити Координаційну Раду Секції з питань освіти “Освітяни” у складі:
Жебровського Бориса
начальника Головного управління освіти Київської
Михайловича
міської державної адміністрації
Богатирчук Світлани Кирилівни
начальника управління освіти Рівненської міської
ради
Геращенко Людмили Іванівни
начальника управління освіти Житомирської
міської ради
Ткаченка Володимира Івановича
начальника управління освіти Лубенської міської
ради
Хобзея Павла Кузьмовича
начальника управління освіти
департаментугуманітарної та соціальної політики
Львівської міської ради
Гаркавця Віктора Костянтиновича начальника управління освіти Харківської міської
ради
Козубняка Володимира
начальника управління освіти Хмельницької
Романовича
міської ради
Чортика Богдана Романовича
начальника управління освіти Чернівецької міської
ради
Остапенко Раїси Семенівни
начальника управління освіти Первомайської
міської ради
2. Головою Координаційної Ради Секції з питань освіти “Освітяни”
затвердити Хобзея Павла Кузьмовича – начальника управління освіти
департаменту гуманітарної та соціальної політики Львівської міської ради.
Про утворення Секції
з питань культури і мистецтв АМУ
Розглянувши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з
виконавчої роботи Пітцика М.В.,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Утворити Секцію з питань культури і мистецтв Асоціації міст України.
2. Затвердити Положення про Секцію з питань культури і мистецтв Асоціації
міст України.
3. Доручити Виконавчій дирекції АМУ провести організаційну роботу по
утворенню Секції з питань культури і мистецтв Асоціації міст України.
“Затверджено”
Рішенням Правління АМУ
від 25.05.2001р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЕКЦІЮ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА
ПРИ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

Розділ 1. Мета створення
1.1.Секція (фахове об’єднання) з питань культури і мистецтва (далі – Секція )
створюється у відповідності з п.4.15. Статуту добровільного об’єднання органів
місцевого самоврядування “Асоціації міст України” для об’єднання творчих зусиль
по вирішенню проблем з питань культури і мистецтва, віднесених до компетенції
місцевого самоврядування.
Розділ 2. Загальні положення
2.1.Секція є структурним підрозділом Асоціації міст України.
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2.2. Членами Секції є керівники відділів культури і мистецтва міських рад, які є
дійсними членами Асоціації міст України.
2.3. У своїй діяльності Секція керується чинним законодавством, Статутом
Асоціації міст України, цим Положенням, а також рішенням Правління АМУ та
Координаційної Ради Секції.
2.4. Свою діяльність Секція будує у відповідності з планом діяльності, який є
складовою частиною Плану роботи Асоціації міст України.
2.5. Витрати на утримання та функціонування Секції передбачаються в
бюджеті Асоціації міст України відповідно до Плану роботи Асоціації міст України.
Розділ 3.Основні завдання роботи Секції
3.1. Завданням Секції є встановлення зв’язків та обмін досвідом роботи між
працівниками в галузі культури і мистецтва, а також надання взаємодопомоги у
вирішенні професійних питань.
3.2. Головні завдання:
- підготовка пропозицій з питань удосконалення сфери культури і мистецтва,
обмін досвідом працівників цієї галузі;
- аналіз проектів нормативних документів, які вносяться на розгляд
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та підготовка пропозицій до
них;
- організація співпраці з Міністерством культури і мистецтв України;
- стимулювання видання художньої та методичної літератури українською
мовою;
- створення умов для поповнення бібліотек художніми творами вітчизняних та
зарубіжних письменників, виданих державною мовою;
- сприяння у відвідуванні закладів культури і мистецтва учнями та студентами
навчальних закладів;
- участь у проведенні семінарів , інших науково-методичних заходів з питань
культури і мистецтва;
- сприяння підвищенню професійного рівня працівників культури і мистецтва
та їх соціального захисту;
- налагодження партнерських зв’язків співпраці з
вітчизняними та
міжнародними організаціями, які опікуються проблемами культури і мистецтва;
- висвітлення в засобах масової інформації досягнень, проблем та шляхів
розвитку культури і мистецтва;
- розміщення інформації про діяльність Секції на ВЕБ-сайті АМУ в INTERNET.
Розділ 4. Організаційні засади формування і роботи Секції
4.1. Рішення про створення Секції приймає Правління АМУ.
4.2. Засідання Секції проводиться відповідно до плану роботи Асоціації міст
України.
4.3. Керівним органом Секції є Координаційна Рада. Правління АМУ
затвержує склад Координаційної Ради та її керівника (Голову).
4.4. Координаційна Рада щорічно звітує перед Правлінням Асоціації міст
України. Рішення про проведення засідання Координаційної Ради та порядок
денний оголошується її членами не пізніііше ніж за два тижні до дня проведення .
4.5. Координаційна Рада Секції:
- визначає основні напрями діяльності Секції та затверджує план роботи
Координаційної Ради і Секції на рік;
- звітує про діяльність Секції перед правлінням АМУ;
- виступає від імені Секції у відносинах з органами державної влади,
установами та організаціями;
- забезпечує виконання запланованих рішень;
- вирішує поточні питання діяльності Секції.
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4.6. Рішення Координаційної Ради Секції приймається відкритим або таємним
голосуванням простою більшістю голосів та підписується Головою Секції. До
затвердження кандидатури Голови Секції рішення підписує головуючий на
Координаційній Раді.
4.7. Голова Координаційної Ради Секції :
- організовує роботу Секції та Координаційної Ради;
- підписує рішення Координаційної Ради та інші документи Секції.
Голова Координаційної Ради Секції здійснює свою діяльність на громадських
засадах.
Розділ 5. Заключні положення
5.1. Секція припиняє свою діяльність на підставі рішення Національної Ради
Асоціаціїї міст України або рішення Координаційної Ради Секції.
5.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться Координаційною
Радою та затверджуються Правлінням Асоціації міст України.
Про підвищення якості
знезараження питної води
Розглянувши питання застосування методу ультрафіолетового (УФ)
знезараження питної і стічної води та вітчизняне обладнання для реалізації цього
методу,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Рекомендувати вітчизняне обладнання ультрафіолетового знезараження
води для використання в системах водозабезпечення і водовідведення у містах
України.
2. Виконавчій дирекції направити інформацію стосовно вітчизняного УФзнезаражуючого
обладнання
та
пропозицій
державного
підприємства
"Проммаркет" до відома міських голів-членів АМУ для впровадження в системах
ВКГ.
Про заяву координатора
програми по інформатизації
Виконавчої дирекції АМУ
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи М.В.Пітцика щодо заяви координатора програми по інформатизації
Виконавчої дирекції АМУ Дермановського І.М. про надання безвідсоткової позики з
метою придбання житла,
Правління Асоціації
Вирішило:
Президенту Асоціації міст України О.Омельченку особисто вивчити сімейну
ситуацію Дермановського Ігоря Миколайовича та вирішити питання про надання
допомоги в придбанні житла.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
28 вересня 2001 року
Про затвердження кошторису витрат
до підготовки та святкування
10-ї річниці Асоціації міст України
Правління Асоціації
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Вирішило:
1. Затвердити кошторис витрат до підготовки та святкування 10-ї річниці
Асоціації міст України.
2. Звернутись до міст обласного значення та міст Києва, Севастополя з
проханням виділити кошти на святкування 10-ї річниці АМУ та перерахувати їх на
рахунок АМУ.
Про проект Закону України
"Про Державний бюджет
України на 2002 р."
Заслухавши інформацію експерта Асоціації міст України з питань бюджету
Ганущака Юрія Івановича,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Схвалити Звернення АМУ щодо формування місцевих бюджетів на 2002
р. та направити його Голові Верховної Ради України Плющу І.С. та Прем”єрміністру України Кінаху А.К.
2. Міським головам проаналізувати проект Закону України "Про Державний
бюджет України на 2002 р." та направити Асоціації міст України свої зауваження та
пропозиції.
3. Виконавчій дирекції АМУ узагальнити пропозиції отримані від міст та
своєчасно внести на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
до 20 жовтня 2001р.
4. Міським головам міст районного значення, селищ, сіл, експертам АМУ
підготувати пропозиції щодо врегулювання питання формування бюджетів міст
районного значення, селищ, сіл на 2002 р.
5. Проінформувати міста-члени АМУ про прийняте Звернення щодо
формування бюджетів місцевого самоврядування на 2002 рік та довести позицію
Асоціації міст України до широкої громадськості через засоби масової інформації.
Про збільшення штатного апарату
та фонду заробітньої плати РВ АМУ
Правління Асоціації міст України
Вирішило:
Збільшити штатний апарат регіональних відділень Асоціації міст України на
дві одиниці (радник виконавчого директора з політичних питань,
помічник
радника) та фонд заробітньої плати – на 2 000,0 гривень.
Головному бухгалтеру Асоціації міст України внести відповідні зміни в
бюджет Асоціації міст України на 2001рік.
Про Черкаське представництво АМУ
М.В.,

Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи Пітцика

Правління Асоціації
Вирішило:
1. Створити Черкаське представництво Асоціації міст України.
2. Доручити Віце-президенту АМУ з виконавчої роботи Пітцику М.В.
провести організаційні
роботи по створенню Черкаського представництва
Асоціації міст України.
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Про утворення Секції
з питань молодіжної політики
при Асоціації міст України
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Утворити Секцію з питань молодіжної політики.
2. Затвердити Положення про Секцію Асоціації міст України з питань
молодіжної політики.
3. Доручити Виконавчій дирекції АМУ провести організаційну роботу по
утворенню Секції з питань молодіжної політики та визначити основні напрями її
діяльності.
Про утворення
Секції АМУ з питань
житлово-комунального господарства
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Утворити Секцію Асоціації міст України з питань житлово-комунального
господарства.
2. Затвердити Положення про Секцію Асоціації міст України з питань
житлово-комунального господарства.
3. Доручити Виконавчій дирекції АМУ провести організаційну роботу по
утворенню Координаційної ради Секції з питань житлово-комунального
господарства та визначити основні напрями її діяльності.
Про звернення Чернігівського
регіонального відділення АМУ
Розглянувши звернення Чернігівського регіонального відділення АМУ,
Правління Асоціації
Вирішило:
Дозволити перерахування боргу по членським внескам містам – членам
АМУ Чернігівської області за 2000 рік на рахунок Чернігівського РВ АМУ.
Про прийом
в дійсні члени АМУ
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м.Богодухів (Харківської обл.), м. Шумськ (Тернопільської обл.) та
м. Винники (Львівська обл.) дійсними членами Асоціації міст України.
Міським головам міст Богодухів, Шумськ та Винники перерахувати на
розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській
філії АКБ Укрсоцбанку, МФО 322045, код 20069689) вступні та членські внески в
порядку, встановленому Національною Радою Асоціації.
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Про утворення Секції АМУ з питань
роботи із засобами масової інформації
та зв’язків з громадськістю
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Утворити Секцію Асоціації міст Українии з питань роботи із засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю.
2. Затвердити Положення про Секцію АМУ з питань роботи із засобами масової
інформації та зв’язків з громадськістю.
3. Доручити Виконавчій дирекції АМУ провести організаційну роботу по утворенню
Координаційної ради Секції з питань роботи із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю, визначити основні напрями її діяльності.
Про формування лобістської
групи місцевого самоврядування
у Верховній Раді України
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України О.О.
Омельченка щодо необхідності створення депутатської фракції у Верховній Раді
України, яка відстоювала б інтереси місцевого самоврядування та лобіювала
прийняття законів, що регулюють питання статусу, повноважень, діяльності,
матеріально-фінансового забезпечення територіальних громад та органів, які вони
утворюють,
Правління Асоціації
Вирішило:
Інформацію Президента Асоціації міст України О.О. Омельченка взяти до
відома.
Запропонувати міським, селищним, сільським головам активно сприяти
процесу утворення фракції місцевого самоврядування у Верховній Раді України.
Міським головам, надати до 15 листопада у Виконавчу дирекцію АМУ
інформацію про кандидатів в депутати до Верховної Ради України, які готові
підтримувати місцеве самоврядування в Парламенті у разі їх перемоги, а також
про особисті плани участі у виборчому процесі 2002 року. (Інформаційна форма
додається).
Виконавчій дирекції Асоціації міст України та виконавчим директорам
регіональних відділень на протязі четвертого кварталу 2001 року провести
дослідження громадської думки щодо економічного розвитку населених пунктів,
основних проблем, які турбують їх жителів, а також узагальнити пропозиції
громадян щодо утвердження місцевого самоврядування, поліпшення діяльності
рад та органів самоорганізації населення, підвищення добробуту кожної сім’ї.
Матеріали досліджень оприлюднити у загальнодержавних та місцевих засобах
масової інформації.
Про проведення засідання
Національної Ради АМУ
Відповідно до п.4.1. та 4.12 статті 4 Статуту Асоціації міст України та
враховуючи звернення міських голів про недоцільність проведення звітно27

виборних Загальних зборів Асоціації до проведення чергових виборів депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів,
Правління Асоціації
Вирішило:
Засідання Національної Ради Асоціації міст України (чергові звітно-виборні
загальні збори) провести у травні 2002 року.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
7 грудня 2001 року
Про прийом
в дійсні члени АМУ
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м.Новгород-Сіверський, м.Бобровиця, смт.Батурин та смт.Короп
Чернігівської області, м.Ладижин Вінницької області, смт.Смотрич, с.Маків та
с.Курівка Хмельницької області, м.Балакія Харківської області, м. Цюрупинськ та
м.Скадовськ Херсонської області, м.Гуляйполе Запорізької області, м.Петровське
Луганської області дійсними членами Асоціації міст України.
Міським головам міст Новгород-Сіверський, Бобровиця, Ладижин, Балаклія,
Петровське, Цюрупинськ, Скадовськ, Гуляйполе, селищним головам смт. Батурин,
Короп, Смотрич та сільським головам с.Маків, Курівка та перерахувати на
розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській
філії АКБ Укрсобанку, МФО 322045, код 20069689) вступні та членські внески в
порядку, встановленому Національною Радою Асоціації.
Про прийом
в асоційовані члени АМУ
У відповідності до ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа ТОВ
“Герольдмайстер” про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти ТОВ “Герольдмайстер” асоційованим членом Асоціації міст
України.
Директору ТОВ “Герольдмайстер” перерахувати на розрахунковий рахунок
Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській філії АКБ “Укрсоцбанк” м.
Києва МФО 322045, код 20069689) вступні та членські внески в розмірі 6050,0
грн.
Про затвердження символіки
Асоціації міст України
Розглянувши запропоновані варіанти символіки Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
Затвердити символіку Асоціації міст України.
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Доручити Виконавчій дирекції з 1.01.2002 року при веденні документації
ввести нову символіку та провести роботу по її розповсюдженню.
Про внесення змін до Законів України
“Про місцеве самоврядування в Україні”
та “Про вибори детутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів”
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити пропозиції Асоціації міст України щодо внесення змін до
Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про вибори детутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”. (Додаються)
2. Звернутися до Верховної Ради України з проханням розглянути
пропозиції АМУ.
Додаток
до рішення Правління Асоціації міст України
від 7 грудня 2001 року
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеве самоврядування в Україні
ВР України, Закон від 21.05.97р. (21.05.97) № 280/97-ВР (1/97-ВР), редакція з
16.07.99 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170)
Редакція статті чинного Закону

Редакція статті, що пропонується

Стаття 12. Сільський, селищний,
міський голова
4. Сільський, селищний, міський голова
не може бути депутатом будь-якої
ради, суміщати свою службову
діяльність іншою посадою, в тому чисті
на громадських засадах (крім
викладацької. Науокової та творчої
роботи у позаробочий час), займатися
підприємницькою діяльностю,
одержувати від цього прибуток

Стаття 12. Сільський, селищний, міський
голова не може бути народним депутатом
та депутатом виконавчого органу, який
він очолює, і не може суміщати свою
службову діяльність з іншою оплачуваною
посадою (крім викладацької, наукової та
творчої роботи у позаробочий час).

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
14/98-ВР редакція від 16.02.99 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, № 3-4,
ст.15)
Редакція статті чинного Закону
Редакція статті, що пропонується
Стаття 6. Право громадян України брати Стаття 6. Право громадян України брати
учпсть у місцевих виборах
учпсть у місцевих виборах
5. Громадянин України одночасно може 5. Громадянин України одночасно може
балатуватися кандидатом у депутати
балатуватися кандидатом у депутати
лише однієї ради або кандидатом на
лише однієї ради і кандидатом на
посаду відповідно сільського,
посаду відповідно сільського,
селищного, міського голови. Громадянин селищного, міського голови. Громадянин
України може бути депутатом лише
України може бути депутатом лише
однієї ради.
однієї ради.
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