Рішення Засідання Правління
Асоціації міст України та громад
29 січня 2004 року
Київ
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
Відповідно до пункту 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішень
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
Прийняти територіальні громади міста: Теплодар Одеської обл., сіл: Лучинці,
Вербилівці Івано-Франківської обл., Рубанівка Херсонської обл. членами Асоціації
міст України та громад.
Про необхідність стабілізації
ринку хліба
Заслухавши та обговоривши інформацію Донецького міського голови, члена
Правління Асоціації Лук’янченка О. О. та Віце-прем′єр міністра України Кириленка
І. Г. з питань агропромислового комплексу щодо ситуації пов′язаної з ростом цін на
хліб, Правління Асоціації відмітило, що незважаючи на заходи уряду, місцевих
органів влади та органів місцевого самоврядування щодо стабілізації ринку
основних продовольчих товарів та цін на них, ситуація в регіонах та містах
залишається напруженою і викликає стурбованість.
Враховуючи це та численні звернення органів місцевого самоврядування,
Правління Асоціації вирішило надіслати на адресу Президента України,
Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України звернення Асоціації
міст України та громад щодо необхідності стабілізації ринку зерна в 2004 році, в
якому викладено наступне:
Асоціація міст України та громад глибоко стурбована ситуацією, яка
склалася в державі у зв’язку з різким зростанням цін на продукти харчування, що
боляче вдарило по добробуту мільйонів жителів України.
Вперше за останні роки продовольче питання в Україні ставить під загрозу
продовольчу безпеку держави.
Особливої гостроти набуло питання цінової політики та забезпечення
населення хлібопродуктами. Негативними чинниками в 2003 році стали:
- вимерзання понад 80 % озимини;
- загибель від засухи 65% пересіяних ярових;
- підвищення цін на зерно від 400 грн. за тонну в серпні 2002 р. до 1050 грн.
за тонну (з ПДВ) на початок червня 2003 р., тобто в 2,5 рази і тенденція до
зростання на яке поки що триває;
- ріст цін на борошно. В регіонах, містах коливається від 2 до 3,5 тис. грн. за
тонну. За даними Мінагрополітики України хліб подорожчав у 22 областях
України в середньому на 20 %. Але не це є основною причиною цього
явища.
В Україні врожаї 2001-2002 років були здебільшого експортовані. Резервні
фонди зерна не були доцільно сформовані та підготовлені до кризи 2003 року.
Таким чином
резервні запаси зерна не дали змогу мінімізувати наслідки
неврожаю 2003 року, навіть за умов зростання світових цін.

Штучні пристрасті та нагнітання чуток з приводу можливих наслідків
неврожаю в 2003 році підштовхнули попередній зріст цін, який спричинив
ажіотажний попит і сплеск цін в червні-липні минулого року.
Указ Президента України від 19 травня 2003 року № 415 “Про додаткові
заходи щодо стабілізації ринку зерна” та постанова Кабінету Міністрів України від
24 липня 2003 року №1150 “Про недоліки у роботі окремих органів виконавчої
влади із забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації ринку
основних продовольчих товарів”, поки що, не вирішили до кінця цієї проблеми.
Врегулювання продовольчої кризи шляхом встановлення штучної
фіксованої ціни на хліб та основні продовольчі товари, зокрема на борошно, крупи,
олію, цукор також не можуть дати довготривалого позитивного результату. Тому
настав час поєднати адміністративні заходи з економічними, а зусилля виконавчої
влади з досвідом органів місцевого самоврядування.
З метою збереження соціального спокою в Україні, стабілізації ринку зерна,
основних продовольчих товарів та цін на них, запобіганню ажіотажному попиту на
продукти харчування, Асоціація міст України та громад вважає за необхідне
звернутись з проханням врахувати такі пропозиції місцевих рад:
- виділити кошти для придбання 2 млн. тонн продовольчого зерна, для чого
внести необхідні зміни в Державний бюджет України на 2004 рік;
- розробити систему заходів щодо упередження негативних наслідків на
продовольчому ринку зерна, недопущення дефіциту продовольчих товарів та
зростання загального рівня цін, тінізації економіки;
- тимчасово встановити нульове ввізне мито на зерно й мелісу, що
сповільнить зростання цін на зерно;
- систематично (один раз на квартал) здійснювати контроль обсягів реалізації
та залишків основних продовольчих товарів для забезпечення потреб населення;
- запровадити постійний моніторинг вивчення рівня цін на основні види
продуктів харчування, а також аналіз обгрунтованості величини торговельних
надбавок;
- забезпечити формування регіональних запасів продовольчого зерна до
урожаю 2004 року, визначивши джерела фінансування, в тому числі за рахунок
місцевих бюджетів;
- проводити постійні перевірки стану дотримання антимонопольного
законодавства в сфері товарів продовольчої групи першої необхідності;
- сформувати механізм відшкодування на продукти харчування
малозабезпеченим верствам населення, які перебувають на обліку в органах
соціального захисту, різниці між цінами шляхом виділення у резервному фонді
Державного бюджету України на 2004 рік спеціальної захищеної статті;
- вирішити питання адресної допомоги певним категоріям населення;
- запровадити поняття “соціальний хліб”;
- створити обов'язковий запас зерна на борошномельних і хлібопекарських
підприємствах шляхом відшкодування державою кредитних ставок на їх
створення;
- вирішити питання надання безвідсоткового кредиту на закупівлю та
зберігання регіональних ресурсів зерна;
- створити єдину загальнодержавну систему доступного і постійного
інформування про динаміку цін на ринку зерна, обсяги, суб'єкти попиту і пропозиції
на продовольчих ринках через ЗМІ;
- розробити і прийняти Концепцію продовольчої безпеки України, визначивши
потужних оптових постачальників та розробити надійний механізм термінових
закупівель великих обсягів продовольчих товарів на рівні регіону, міста;

- запровадити між аграрними та промисловими регіонами країни тісну
співпрацю щодо постачання та розподілу врожаю та техніки (паливно-мастильних
матеріалів) на взаємовигідних умовах.
Асоціація міст України та громад наголошує на готовності подальшої
співпраці з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими
структурами в напрямі упередження передінфляційної ситуації в продовольчій
галузі, яка може спричинити підрив економічного потенціалу держави. Для цього
пропонуємо, при розгляді питань продовольчої безпеки передбачати можливість
участі на засіданнях Кабінету Міністрів України уповноваженого представника
Асоціації міст України та громад з правом дорадчого голосу, що дозволить більш
плідно співпрацювати з виконавчими органами влади та органів місцевого
самоврядування.
Про підвищення розміру
мінімальних пенсій
Враховуючи різке підвищення цін на продукти харчування першої
необхідності та інфляційні процеси, що негативно впливають на добробут
малозабезпечених верств населення,
Правління АМУ вирішило
порушити питання перед Президентом України, Верховною Радою України
та Кабінетом Міністрів України щодо підвищення розміру мінімальних пенсій і
постійного перегляду їх з урахуванням інфляції та прожиткового мінімуму
(звернення додається).
Голові Верховної Ради України
Президенту України
Прем’єр - Міністру України
Головною метою діяльності органів місцевого самоврядування є поліпшення
умов життя жителів сіл, селищ, міст. Ними значна увага приділяється структурній
перебудові економіки, підтримці та відновленню роботи виробничої сфери,
збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, а також розв’язанню найгостріших
соціальних проблем.
Тому як депутатів місцевих рад, так і Асоціацію міст України та громад
особливо турбує ситуація, що складається в державі в питаннях соціального
захисту та пенсійного забезпечення.
Різке зростання цін на енергоносії, хліб та інші продовольчі товари,
медикаменти призвели до значного зниження рівня життя громадян і в першу
чергу пенсіонерів, більше дев’яносто відсотків з яких отримує пенсію в розмірі, що
менше прожиткового мінімуму. Збільшення ж розмірів пенсій для більшості
пенсіонерів на чотири-вісім гривень не лише не зняло соціальну напругу, а навпаки
загострила її. Виділення ж додаткових субсидій малозабезпеченим сім’ям з
місцевих бюджетів на сьогодні практично неможливе.
У зв’язку з цим, Асоціація міст України та громад порушує перед Вами питання
щодо:
- прискорення реалізації пенсійної реформи;
- підвищення розміру мінімальної пенсії;
- постійної індексації розміру пенсій з урахуванням інфляції та максимального
наближення його до прожиткового мінімуму;
- збільшення обсягів коштів в Державному бюджеті для погашення
заборгованості по вкладах пенсіонерів в установах ощадбанку.

Про утворення постійних
комісій Асоціації
З метою посилення ролі Асоціації у вирішенні найбільш важливих питань
розвитку місцевого самоврядування,
Правління Асоціації вирішило:
1. Утворити наступні постійні комісії Правління Асоціації та затвердити їх
склад:
Комісія з питань правової політики:
Лук’янченко Олександр Олексійович – голова комісії
Левків Богдан Євгенович – заступник голови комісії
Волошин Анатолій Борисович
Любоненко Юрій Вікторович
Савка Микола Володимирович
Сальдо Володимир Васильович
Комісія з питань бюджетної політики:
Шумілкін Володимир Андрійович – голова комісії
Слиш Віктор Михайлович – заступник голови комісії
Виборна Зоя Анатоліївна
Кириченко Микола Єгорович
Мазурчак Олександр Володимирович
Соколов Олександр Володимирович
Комісія з питань житлово-комунального господарства:
Боделан Руслан Борисович – голова комісії
Кривицький Антон Федорович – заступник голови комісії
Буравков Георгій Анатолійович
Погорєлов Віктор Володимирович
Попов Олександр Павлович
Хотлубей Юрій Юрійович
Комісія з питань комунальної власності, земельних і природних ресурсів:
Карташов Євген Григорович – голова комісії
Чайка Віктор Анатолійович – заступник голови комісії
Єрмак Валерій Федорович
Палійчук Микола Васильович
Чигрін Микола Станіславович
Комісія з питань соціальної політики:
Шкутяк Зіновій Васильович – голова комісії
Домбровський Олександр Георгійович – заступник голови комісії
Буняк Любомир Костянтинович
Омельченко Володимир Павлович
Чайка Володимир Дмитрович
Комісія з питань міжнародних зв’язків:
Куліченко Іван Іванович – голова комісії
Федорук Микола Трохимович – заступник голови комісії
Баранов Валерій Олексійович
Удовиченко Володимир Петрович
Хмельнюк Валерій Якович
Про план роботи Правління
та виконавчої дирекції АМУ на 2004 рік
Розглянувши пропозиції членів правління та виконавчої дирекції АМУ,

Правління АМУ вирішило:
1. Затвердити план роботи Правління та виконавчої дирекції АМУ по виконанню
Основних напрямів діяльності Асоціації міст України та громад на 2004 рік
(додається).
2. Виконавчій дирекції АМУ здійснити організаційне та фінансове забезпечення
запланованих заходів в установлені строки.
Про пропозиції щодо тактики та стратегії АМУ
з питання виконання бюджету на 2004 роки
та формування бюджетної політики на 2005
та наступні роки
Заслухавши інформацію експерта Асоціації з питань бюджету Ганущака Ю.
І. Правління Асоціації вирішило схвалити пропозиції щодо тактики та стратегії АМУ
з питання виконання бюджету на 2004 рік та формування бюджетної політики на
2005 та наступні роки.
Питання та заходи, які пропонуються здійснити на їх вирішення.
1. Казначейське виконання бюджетів.
Проблеми:
- різке збільшення документообігу
- зловживання Казначейством при виконані своїх обов’язків
- параліч в сільських районах
- відсутність об’єктивної інформації по руху коштів на рахунку (виписки
подається за три дні)
- відсутність відповідальності Казначейства за неправомірні дії.
Пропозиції: організувати семінар-нараду за участю Держказначейства,
спеціалістів з місцевих управлінь та фінансистів. За результатами наради
підготовити документи на уряд та ВР. (Термін виконання - лютий)
2. Позички.
Короткотермінові.
Наказ Казначейства “Про затвердження Порядку покриття у 2004 році
Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів” від 13 січня 2004 р. за N 31/8630
Проблеми:
- обмеження надання короткострокових позичок всього на 1 місяць. Вимоги ст.
73 Бюджетного Кодексу – до трьох місяців; На 2003 рік було – до трьох місяців
(наказ ДК 30.01.2003 N 16 зі змінами 22.05.2003 N 114);
- погашення – до 30 листопада, в той час як основні кошти з’являються в грудні;
- потрібне рішення сесії. Це не входить у виключну компетенцію і є оперативним
елементом управління бюджету
- управління Казначейства може вимагати додаткові документи. Це приведе до
зловживання.
Пропозиції: звернутись до Казначейства, КМ, БК з проханням змінити наказ.
(Термін виконання: січень)
Середньострокові позички.
- Проект постанови КМ подається на погодження з БК (стаття 67) повинен
передбачає надання лише при падінні на 30% і інших обмеженнях (на
окремому листі)
Пропозиції: звернутись до БК, КМ, МФ з пропозиціями по зміні проекту.
(Термін виконання січень).
3. Доходна частина.
Проблеми:

4.
5.
6.
7.
-

серйозне падіння кількості платників єдиного податку.
очікуване падіння доходів по податку на доходи фізичних осіб;
неадекватний розподіл плану через спотворення бази статистичних даних
Пропозиції:
Вести щомісячний моніторинг доходів
Провести конференцію з проблеми формування та виконання доходів;
Звернутись до ВР з проханням контролю за використанням статистичної бази
розрахунків;
(Термін виконання січень-квітень)
Село, селище, місто районного значення.
Пропозиції:
проаналізувати фактичне виконання Постанови КМ “Про порядок розрахунку
трансфертів до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ”;
внести зміни до порядку розрахунку трансфертів
(Термін виконання – квітень)
Координація діяльності АМУ з ВР, КМ, МФ, АП
Проблема:
втрачено вплив на ВР, бюджетний процес 2004 практично програний
поганий зв’язок з МФ та ВР в частині реформування податкового
законодавства, як наслідок – низький вплив на прийняття рішень по
податковому законодавству;
погіршення
Пропозиції:
формалізувати роботу з міжфракційною групою;
формалізувати взаємодію з урядом (можливо, через КРМВ)
встановити зв’язок з комітетом з питань фінансів та банківської діяльності;
(Термін виконання – лютий-квітень)
Координація діяльності АМУ з організаціями-донорами та неурядовими
організаціями.
Проблема:
організації-донори та їх контрактери часто розробляють проекти, які стосуються
самоврядування, але не узгоджуються зі стратегією АМУ. Відповідно, вони не
інформують АМУ про результати своєї роботи;
подекуди діяльність організацій шкодить інтересам самоврядування, особливо,
якщо стосується розробки реальних документів;
діяльність ряду організацій, що лобіюють інтереси бізнесу, об’єктивно не
відповідає інтересам місцевих органів влади.
Пропозиції:
провести аналіз розробок, які здійснені організаціями, що фінансуються за
рахунок організацій – донорів на предмет доцільності та корисності їх для
застосування на місцях;
розробити конкретні вимоги до проектів розвитку фінансової системи, виходячи
з інтересів АМУ, в першу чергу щодо вдосконалення формули та
казначейського виконання місцевих бюджетів
встановити зв’язок з неурядовими організаціями, що лобіюють інтереси бізнесу
на предмет погодження чи визначення позицій.
(Термін виконання – лютий-квітень)
Бюджетне та податкове законодавство.
Пропозиції:
запропонувати зміни та доповнення до Бюджетного Кодексу; (Термін виконання
лютий – квітень)

-

пролобіювати законопроект про міжбюджетні взаємовідносини на рівні районмісто районного значення, село, селище; (Термін виконання лютий – квітень)
- розробити законопроекти змін до податкового законодавства;
- розробити пропозиції до законопроекту про порядок надання субвенцій та
економічний розвиток територій (Термін виконання - червень)
8. Підготовка пропозицій до бюджетного законодавства.
Пропозиції:
- підготувати пропозиції щодо стратегії АМУ на 2005 та подальші роки
- підготувати зміни до формули розрахунку трансфертів
- підготувати пропозиції до Бюджетної резолюції на 2005 рік
- підготувати пропозиції до бюджету 2005
9. Семінари – наради з питань:
- податкового законодавства
березень -квітень
- Казначейського виконання місцевих бюджетів березень -квітень
- Внесення змін до Бюджетного кодексу України березень -квітень
- Складання бюджетної резолюції
травень
- Формування бюджету на 2005 рік (2 семінари) серпень, жовтень
- Зміни формульного розрахунку трансфертів
травень
- Бюджети міст районного значення, сіл, селищ
серпень
10. Загальноукраїнські заходи.
Проблема:
Великі ризики невиконання доходної частини місцевих бюджетів в 2004 році.
Пропозиції:
За результатами моніторингу виконання бюджетів за 1 квартал провести
спільне засідання депутатів місцевих рад та міських голів, на якому
представити позицію АМУ щодо змін до Закону про Державний бюджет на 2004
рік та пропозиції до бюджетної стратегії та формування місцевих бюджетів на
2005.

Рішення Засідання Правління
Асоціації міст України та громад
11 березня 2004 року
Київ
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішень
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України та громад
Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти територіальну громаду селища Теофіполь Хмельницької області
членом Асоціації міст України та громад.
2. Селищній раді
Теофіполя Хмельницької області перерахувати на
розрахунковий рахунок Асоціації міст України та громад (р/р №2600503107 3881 в
Старокиївському відділенні Київської міської філії АКБ “Укрсоцбанк”, МФО 322012,
код ЗКПО 20069689) вступні та членські внески в порядку, встановленому
Загальними зборами Асоціації.
3. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальних
зборів Асоціації.

Про законодавчу підтримку та технічне
забезпечення програми реформування та
розвитку комунальної енергетики України
Розглянувши та обговоривши інформацію народного депутата України,
голови підкомітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Сабашука П.П. та директора
Київського інституту прикладних досліджень в енергетиці Клименка В.М. щодо
необхідності законодавчої підтримки Державної програми реформування,
модернізації та розвитку комунальної енергетики України, Правління Асоціації
глибоко стурбоване ситуацією, яка склалася в галузі комунальної енергетики,
більшості населених пунктів у зв”язку з недостатнім забезпеченням паливноенергетичними ресурсами об”єктів життєзабезпечення, соціальної сфери та
бюджетних установ, що залишається найскладнішою проблемою в діяльності
органів місцевого самоврядування.
Незважаючи на комплекс заходів щодо реформування житловокомунального господарства, мають місце розбалансованість та некерованість на
окремих напрямах функціонування цієї галузі, а сучасний стан комунальної
енергетики України оцінюється в цілому, як кризовий і характеризується дією таких
чинників:
- граничною зношеністю та моральним старінням основних виробничих
фондів;
- падінням обсягів виробництва тепла і зміни структури теплопостачання;
- постійним зростанням заборгованості споживачів;
- зростанням питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;
- зменшенням можливостей підприємств у заміні фізично зношеного та
морально застарілого обладнання, виконання поточних та капітальних
ремонтів;
- збільшенням втрат при транспортуванні та розподілі тепла;
- відсутністю коштів на впровадження енергозберігаючих заходів;
- незадовільним фінансовим станом та збитковістю підприємств комунальної
енергетики.
Не сприяють покрашенню стану в цій галузі високі ціни на енергоносії, що
досягли критичної межі, а
також діюча тарифна політика, відсутність
зацікавленості підприємств-виробників послуг у скороченні їх енергоємності та
поступовому здешевленні продукції.
Найбільшу питому вагу в собівартості послуг тепло-, водопостачання
займають витрати на енергоносії (50-70%). Тарифи ж на житлово-комунальні
послуги не забезпечують їх собівартості і сформовані без врахування низької
платоспроможності більшості платників.
Достовірність розрахунків тарифів засвідчує, що окремі надавачі послуг
тепло-, водопостачання та водовідведення, електроенергії та газу включають як
“інші операційні витрати” суми безнадійної дебіторської заборгованості, витрати на
утримання об”єктів соціально-культурного призначення, баз відпочинку, оплату
путівок, шефську та благодійницьку допомогу, спортивні та інші соціальні заходи.
На формування цін на енергоносії негативно впливає наявність великої
кількісті посередників між підприємствами-виробниками та споживачами послуг.
Через незадовільний технічний стан основних засобів та обладнання,
застарілі технології до 30-40 відсотків спожитих та матеріальних ресурсів
витрачається марно. Не встановлено реальних стимулів до ощадливого
господарювання у використанні енергоносіїв.

З метою збереження соціального спокою в Україні, вирішення нагальних
проблем енергозабезпечення та енергозбереження в містах, селищах, селах,
покращення якості та здешевлення житлово-комунальних послуг,
Правління Асоціації вирішило:
1. Порушити питання перед Президентом України, Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України щодо:
термінового
прийняття
Державної
програми
реформування,
модернізації та розвитку комунальної енергетики, визначивши фінансове
забезпечення її виконання;
встановлення мораторію на зростання тарифів на електроенергію до
завершення
процесу
реструктуризації
заборгованості
житловокомунального господарства перед енергетиками;
внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від
09.04.2002р. № 475 “Про внесення змін до Порядку постачання
електричної енергії споживачам”, доповнивши частину 7 п.1 в такій
редакції:
“Споживачам, підприємствам та організаціям, що надають житловокомунальні послуги населенню, в тому числі з постачання теплової енергії,
водопостачання та водовідведення, міського електротранспорту, граничні
величини споживання електроенергії встановлюються
в обсязі,
необхідному для надання зазначених житлово-комунальних послуг”;
недопущення
зловживань
монопольним
становищем
енергопостачальних організацій;
перегляду порядку компенсації втрат доходів підприємств житловокомунального господарства, у разі затвердження тарифів на послуги для
населення нижчих за обґрунтовані витрати комунальних підприємств;
встановлення
для підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства тарифів на електроенергію не як промисловим споживачам,
а з урахуванням диференційованої ставки;
здійснення диференціації рівнів тарифів на передачу та постачання
електроенергії окремими енергопостачальними організаціям за рахунок
державного бюджету;
розгляду питання введення мораторію на зростання тарифів на
електричну енергію і природний газ для населення, враховуючи низький
рівень його платоспроможності, та на відключення енергоносіїв від життєво
важливих об’єктів комунальних підприємств;
розгляду можливості звільнення теплопостачальних підприємств від
сплати ПДВ, в частині надання послуг населенню;
технічного обслуговування у споживачів приладів обліку енергоносіїв
за рахунок постачальників послуг або відповідних структур;
державного фінансування робіт з підготовки та передачі об’єктів
соціальної сфери до комунальної власності територіальних громад.
2. Виконавчій дирекції Асоціації:
взяти на контроль розгляд звернень місцевих рад з питань
енергозабезпечення та енергозбереження;
продовжити роботу по узагальненню пропозицій органів місцевого
самоврядування щодо вирішення питань стабільного забезпечення
життєдіяльності та соціальної захищеності членів територіальних громад.
Про тарифну політику в сфері
комунального господарства

Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Асоціації міст України
та громад, Київського міського голови Омельченка О.О. про тарифну політику в
сфері комунального господарства, Правління Асоціації відмічає, що не зважаючи
на комплекс заходів щодо нормативного забезпечення реформування тарифів на
комунальні послуги, залишається не вирішеним значний обсяг проблем в цій
сфері. Не дали очікуваного результату і заходи, що проводились в містах,
населених пунктах з упорядкуванням тарифів на комунальні послуги для
населення шляхом поступового переходу до повного відшкодування вартості
послуг, зменшення субсидування, зниження собівартості послуг, зменшення
кількості пільг.
Основною причиною цього є сучасний критичний стан та низький рівень
експлуатаційної безпеки в житлово-комунальному господарстві. Так, кожний третій
будинок у житловому фонді потребує капітального або поточного ремонту, а в
аварійному та ветхому житловому фонді мешкає понад 200 тис населення. Більше
10 тис. ліфтів відпрацювали 25 років і потребують заміни чи модернізації.
На підприємствах комунальної енергетики п’ята частина котлів
експлуатується понад 20 років, а
40 % - застарілі, в аварійному стані
перебувають 30 % теплових мереж. Четверта частина водопровідних очисних
споруд та кожна п’ята насосна станція відпрацювали нормативний термін
амортизації, третина водопровідних та каналізаційних мереж знаходяться в
аварійному стані.
На міському електротранспорті понад дві третини наявного парку трамваїв
та тролейбусів підлягають списанню.
Делегування повноважень щодо встановлення цін та тарифів з
урахуванням місцевих особливостей надання комунальних послуг не вплинули
позитивно на результати діяльності комунальних підприємств, більшість із них
працюють збитково.
В середньому тарифи на комунальні послуги для населення підвищились
на 40%, а рівень відшкодування їх коливається від 50-90 %. Розмір тарифів на одні
і тіж види послуг значно різниться в залежності від населеного пункту. Негативно
впливають і інфляційні процеси в економіці.
Через підвищення вартості матеріалів, енергоносіїв та мінімальної
заробітної плати витрати на виробництво послуг неухильно зростають. Так,
вартість одиниці теплопостачання проти 1999 року збільшилась за 1 Гкал на 18%,
водопостачання за 1 куб.м – на 41%, водовідведення за 1 куб.м – на 69%. В
собівартості 1 Гкал тепла енергоносії в кожному місті складають 50-80 %.
Підвищення цін на метал, енергоносії, паливно-мастильні матеріали, ріст
податкового навантаження на комунальні підприємства постійно призводять до
зростання транспортних витрат і змушує місцеві органи влади підвищувати
вартість проїзду в громадському транспорті.
За даними Держкомстату України розрахунок питомої ваги плати за
житлово-комунальні послуги в доходах на 1 сім’ю становить більше 40% при
максимальному загальноприйнятному рівні – 20%. Значна частка населення має
труднощі з оплатою комунальних послуг, навіть за умови нарахування субсидій та
підвищення доходів.
Органи місцевого самоврядування постійно стримують підвищення тарифів
на комунальні послуги, враховуючи непопулярність такого рішення. Але надання їх
за цінами нижчими собівартості врешті решт призведе до повної зупинки
підприємств - надавачів послуг, враховуючи зношеність та моральну застарілість
основних засобів більшості комунальних підприємств, відсутність компенсації
різниці між вартістю і собівартістю послуг та вплив інфляційних процесів.

Усвідомлюючи свою ступінь відповідальності за збереження соціального
спокою в містах, населених пунктах, необхідність забезпечення належної якості
та здешевлення житлово-комунальних послуг з одночасним покращенням
матеріально-технічної забезпеченості підприємств-надавачів послуг,
Правління Асоціації вирішило:
1. Порушити питання перед Президентом України, Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України щодо:
- прискорення прийняття Закону України “Про загальнодержавну програму
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010
роки”,
соціальних нормативів у сфері комунального господарства та
забезпечення державної підтримки цієї галузі в умовах ринкової економіки;
- стимулювання вітчизняних виробників обладнання для житловокомунального господарства, електротранспорту, ліфтів;
- забезпечення узгодженості комплексного вирішення проблем тарифної
політики в комунальному господарстві зі змінами в ціноутворенні;
- вдосконалення нормативно-законодавчої бази, яка б упорядкувала
відносини власності та врегулювала встановлення тарифів, здешевлення
комунальних послуг та поліпшення їх якості;
- необхідності вжити заходи щодо підвищення соціального захисту
малозабезпечених верств населення, в тому числі шляхом запровадження
пільгових умов для обладнання житла лічильниками.
2. Враховуючи, що комунальні підприємства органів місцевого самоврядування
працюють в умовах обмеженого правового поля і з об’єктивних причин змушені
створювати власні механізми регулювання тарифів надання комунальних
послуг, вважати необґрунтованим втручання будь-яких органів в їх діяльність з
цього питання.
Висловити підтримку органам місцевого самоврядування, які вживають
заходи, спрямовані на недопущення зупинення надання комунальних послуг
підприємствами цієї галузі з об’єктивних причин, шляхом підвищення тарифів
на комунальні послуги.
3. Органам місцевого самоврядування:
- поширити практику обміну досвідом запровадження диференційованих
тарифів з урахуванням якісних показників та наявності приладів обліку;
- ширше практикувати залучення населення до процесу реформування в
житлово-комунальному господарстві шляхом проведення громадських
слухань.
4. Виконавчій дирекції Асоціації:
- взяти на контроль узагальнення звернень місцевих рад з питань тарифної
політики;
продовжити роботу по лобіюванню пропозицій органів місцевого
самоврядування щодо вирішення питань покращення та здешевлення
комунальних послуг, зменшення витрат на їх виробництво.
Про заснування неприбуткової
госпрозрахункової установи
«Всеукраїнський інститут підвищення кваліфікації
працівників місцевого самоврядування»
У відповідності до пункту 6.6. статті 6 Статуту Асоціації
Правління Асоціації вирішило:
1. Заснувати неприбуткову госпрозрахункову установу “Всеукраїнський інститут
підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування” зі статусом

юридичної особи, на яку покласти виконання функцій, пов’язаних з наданням
освітніх послуг (підвищення кваліфікації)
працівникам місцевого
самоврядування.
2. Доручити виконавчій дирекції Асоціації:
а) розробити статут установи;
б) підготувати необхідні реєстраційні документи та зареєструвати установу
до 01 червня 2004 р.
3. Просити Президента Асоціації Київського міського голову О.О. Омельченка
вирішити питання щодо розміщення установи з дотриманням санітарних вимог,
передбачених чинним законодавством для навчальних закладів (орієнтовно
250 – 300 кв.м).
4. В кошторисі Асоціації передбачити виділення коштів, необхідних для
заснування, реєстрації установи та отримання ліцензії на ведення нею
відповідної освітньої діяльності.
Про оголошення конкурсу
„Краще регіональне відділення АМУ”
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи Пітцика М. В.,
Правління Асоціації вирішило:
I.
Оголосити конкурс „Краще регіональне відділення АМУ”.
II.
Затвердити Положення про конкурс.
III.
Затвердити склад журі конкурсу:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та громад,
голова журі
Члени журі:
1. Барикіна Тетяна Володимирівна, голова департаменту АМУ планування
та контролю виконання рішень
2. Гора Світлана Миколаївна, голова департаменту АМУ фінансового
забезпечення
3. Кабаренкова Євгенія Григорівна, керівник прес-служби АМУ
4. Качур Павло Степанович, член Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету (за згодою)
5. Клебан Степан Олександрович, заступник виконавчого директора АМУ з
питань правової політики, голова департаменту статистики та права
6. Марчевська Ольга Олегівна, голова департаменту по роботі з
регіональними відділеннями та містами АМУ
7. Олійник Петро Михайлович, член Комітету Верховної Ради України з
питань паливно-енергетичного комплексу (за згодою)
8. Олуйко Віталій Миколайович, член Комітету Верховної Ради України з
питань державного будівництва та місцевого самоврядування (за
згодою)
9. Пономаренко Олександр Петрович, голова департаменту інформаційнотехнічної політики АМУ
10. Томнюк Олена Євгенівна, голова департаменту з міжнародної політики
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу
“Краще регіональне відділення АМУ”
Асоціація міст України та громад з метою активізації діяльності Регіональних
відділень та членів Асоціації по виконанню статутних завдань проводить конкурс
“Краще регіональне відділення Асоціації міст України та громад”

1. Основні положення
1.1. Засновник конкурсу - Асоціація міст України та громад.
1.2. Конкурс проводиться до Дня місцевого самоврядування в Україні.
1.3. Термін проведення конкурсу:
лютий 2004 року - початок конкурсу;
29 листопада - підбиття підсумків конкурсу.
2.
Організація конкурсу
2.1 Організаційні заходи по підготовці та проведенню конкурсу
покладаються на департамент по роботі з регіональними відділеннями
та містами.
2.2 Інформаційне забезпечення конкурсу здійснюється прес-службою
виконавчої дирекції Асоціації міст України та громад.
3.
Умови проведення конкурсу
3.1. У конкурсі беруть участь всі 25 регіональних відділень Асоціації міст
України та громад.
3.2. Конкурс проводитиметься щорічно.
3.3. Вимоги до учасників конкурсу
- відповідність діяльності РВ АМУ Статуту Асоціації міст України та громад,
Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, чинному
законодавству;
- спрямованість основних напрямів діяльності РВ АМУ на забезпечення
подальшого розвитку місцевого самоврядування, зміцнення його
організаційних, правових, матеріально-фінансових, інформаційних засад.
4.
Критерії при визначенні переможців конкурсу
4.1 Критеріями при визначенні переможців є:
- відсоток залучення територіальних громад області (по категоріях) до
членства в АМУ;
- надання консультативної допомоги містам (аналіз проводиться з
щомісячних звітів РВ в яких вказано: кому надано консультацію, з якого
питання, якого фахівця залучено, яких результатів досягнено);
- частота та проблемне наповнення тематичних засідань загальних зборів
РВ АМУ (аналіз проводиться з офіційної інформації ВД АМУ про
проведення загальних зборів РВ за участю представників від виконавчої
дирекції АМУ);
- відсоток сплати членських внесків містами РВ АМУ;
- наповнення сайту “АМУ-Діалог” (аналіз проводиться за кількісними
показниками, враховуючи тематику, оперативність, актуальність,
аналітичність інформації на web-сторінці міст РВ АМУ);
- популяризація кращого досвіду органів місцевого самоврядування на сайті
“АМУ-Діалог”, у виданнях: “Кращі практики в місцевому самоврядуванні”,
”Вісник Асоціації міст України та громад”, в місцевій та регіональній пресі
(аналіз проводиться за наданими оригіналами або копіями публікацій у
пресі);
- видавнича діяльність РВ АМУ ( у разі надання виконавчій дирекції АМУ
опублікованих примірників);
- участь РВ у заходах за запрошенням ВД АМУ (нарадах виконавчих
директорів, семінарах, парламентських слуханнях тощо);
- впровадження нових методів та новітніх технологій в роботі РВ АМУ;
- підвищення
професійного
рівня
працівників
органів
місцевого
самоврядування, депутатського корпусу при участі РВ АМУ;
- співпраця РВ АМУ з виконавчою владою, громадськими об‘єднаннями та
міжнародними організаціями.

5.
Підбиття підсумків конкурсу
5.1. Підсумки конкурсу підводить журі, до складу якого входять:
- за посадою: голови департаментів виконавчої дирекції Асоціації міст
України та громад:
- за згодою: міські голови минулих скликань та колишні працівники органів
місцевого самоврядування.
5.2. Очолює журі віце-президент Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи М.В.Пітцик.
5.3. За підсумками конкурсу визначається призове місце в номінаціях:
− “Консультативна допомога”
− “Популяризація кращого досвіду”
− “Співпраця із ЗМІ”.
5.4.
Переможці кожної номінації нагороджуються дипломами та перехідними
прапорами, на яких відзначаються щорічні переможці.
5.5. Працівники виконавчих дирекцій регіональних відділень-переможців
нагороджуються до Дня місцевого самоврядування заохочувальною
премією в розмірі 50% посадового окладу.
5.6. Офіційне нагородження переможців відбудеться
в м. Києві під час
проведення загальних зборів Асоціації міст України та громад, присвячених
Дню місцевого самоврядування.
Про оголошення Всеукраїнського конкурсу
творчих проектів „ Місто-очима молодих”
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи Пітцика М. В.,
Правління Асоціації вирішило:
I.
Оголосити Всеукраїнський конкурс творчих проектів: „Місто – очима
молодих”.
II.
Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс творчих проектів.
III.
Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу творчих проектів:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та
громад, голова журі
2. Беспалий Борис Якович, секретар Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету та місцевого самоврядування, член журі (за згодою)
3. Биструшкін Олександр Павлович, голова Координаційної ради секції з
питань культури та мистецтв АМУ, керівник головного управління культури
та мистецтв КМДА, член журі
4. Ганушак Надія Володимирівна, заступник голови департаменту по роботі
з регіональними відділеннями та містами
5. Домбровський Олександр Георгійович, міський голова м. Вінниці,
заступник голови Комісії Правління АМУ з питань соціальної політики
6. Козубняк Володимир Романович, голова Координаційної ради секції з
питань освіти АМУ, начальник управління освіти Хмельницької міської ради,
член журі
7. Кулик Олександр Михайлович, голова Координаційної ради секції з
питань молодіжної політики АМУ, керівник головного управління у справах
сім’ї та молоді КМДА, член журі
8. Мальчин Юрій Макарович, ректор Академії державного управління, член
журі
9. Шкутяк Зіновій Васильович, міський голова Івано-Франківська, голова
Комісії Правління АМУ з питань соціальної політики, член журі

Положення про Всеукраїнський конкурс творчих проектів
«Місто-очима молодих»
Асоціація міст України та громад з метою залучення молоді (членів територіальної
громади) до вирішення питань місцевого самоврядування, виховання патріотизму
підростаючого покоління через любов до “малої батьківщини” – рідного міста,
селища, села та людей, які в них живуть, проводить Всеукраїнський конкурс
творчих проектів „Місто-очима молодих”
Мета проведення конкурсу
• розвиток місцевих демократичних засад;
• активізація участі молоді у вирішенні питань місцевого самоврядування;
• сприяння розвитку ініціативи та формуванню патріотичного ставлення
молоді до свого рідного міста;
• вивчення учасниками ролі, значення та місця місцевого самоврядування у
житті держави і громади, виховання почуття господаря;
• надання молоді можливості реалізувати власні творчі здібності.
Засновник конкурсу
Асоціація міст України та громад (АМУ).
Головний розпорядник конкурсу
Організація проведення конкурсу покладається на виконавчу дирекцію та
регіональні відділення АМУ.
Інформаційне забезпечення
Здійснюється прес-службою та регіональними відділеннями АМУ через
центральні та місцеві засоби масової інформації (ЗМІ).
Умови проведення конкурсу
Участь у конкурсі може брати молодь віком до 25 років (службовці органів
місцевого самоврядування, які працюють у апараті виконавчого комітету місцевих
рад або навчаються у школах та вищих навчальних закладах ).
Конкурс проводитиметься щорічно. Умови конкурсу оголошуються у першому
кварталі поточного року.
Творчі проекти мають відповідати таким вимогам:
1. Розмір твору не повинен перевищувати п‘яти сторінок. Набір тексту роботи
здійснюється за допомогою комп‘ютера, на папері формату А 4 з
використанням шрифту Times New Roman, розміром 12.
2. На конкурс представляються індивідуальні творчі роботи, в яких
розкривається бачення подальшого розвитку місцевого самоврядування,
зміцнення його організаційних, правових, матеріально-фінансових та
інформаційних засад.
3. Можливі теми роботи:
• Економічне оздоровлення міста;
• Правові засади місцевого самоврядування;
• Реформування житлово-комунальної галузі;
• Проблеми та перспективи соціального захисту населення;
• Зміцнення доходної бази міського бюджету;
• Використання інформаційних технологій як засобу оптимізації
діяльності органів місцевого самоврядування.
4. Проект має містити сформульовані положення, сукупність яких можна
класифікувати як нову ідею, що має суттєве значення для розвитку
місцевого самоврядування територіальної громади.
5. Ідея, зазначена в роботі, має бути реальною для виконання та спрямована
на проведення соціально-економічних перетворень в місті, поліпшення
добробуту територіальної громади.

6. На титульному листі конкурсної роботи необхідно зазначити (українською
мовою):
• назва роботи;
• прізвище, повне ім'я та вік автора роботи;
• область, населений пункт проживання;
• номер ідентифікаційного коду;
• коротка біографічна довідка з описом творчих досягнень та хобі;
• назва місця навчання або роботи, контактний телефон.
7. Критерії оцінки робіт:
• творчий підхід та відповідність роботи темі;
• грамотність та мовленнєве багатство (використання додаткових
матеріалів);
• нестандартне вирішення проблем місцевого самоврядування;
• повнота розкриття запропонованої теми;
• використання комплексно-аналітичного фактору;
• знання проблем законодавчих аспектів місцевого самоврядування;
• охайність роботи.
8. Конкурсні твори авторам не повертаються і рецензії на них не видаються.
Конкурс проходитиме в три етапи:
І етап конкурсу (місцевий):
Перший етап розпочинається 1 березня і триває до 31 квітня поточного
року та проходить у всіх містах, селищах, селах – членах Асоціації міст України та
громад. На цьому етапі формуются місцеві журі конкурсу з представників органів
місцевого самоврядування, освітянської галузі, спонсорів, ЗМІ. Загальне
керівництво та координація робіт по проведенню конкурсу покладається на
виконавчих директорів регіональних відділень АМУ.
Творчі проекти направляються до місцевих журі для оцінки та відбору
кращих (відповідно 1-е, 2-е та 3-є місця). Роботи, як зайняли 1-е, 2-е, 3-є місця,
направляються до регіонального відділення АМУ для подальшої участі в ІІ етапі
конкурсу, який буде проводитись на обласному рівні.
ІІ етап конкурсу (обласний):
Другий етап проводиться у травні-червні. В регіональних відділеннях АМУ
створюються журі конкурсу з представників органів місцевого самоврядування,
освітянської галузі, спонсорів, ЗМІ. Загальне керівництво покладається на
виконавчих директорів регіональних відділень
АМУ.
Журі, ознайомившись із роботами, які зайняли І місце в містах – членах РВ
АМУ, визначає переможців ІІ етапу конкурсу (відповідно 1-е, 2-е та 3-е місця). На
регіональні відділення АМУ покладаються функції із залученням спонсорів для
відзначення переможців та учасників конкурсу, організації та проведення урочистої
церемонії нагородження. Конкурс широко виствітлюється у місцевих ЗМІ.
Робота, яка виборола 1-е місце в ІІ етапі конкурсу представляє область на
заключному ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу творчих робіт “Місто-очима
молодих”. Для цього не пізніше 1 вересня поточного року робота направляється
поштою на адресу Виконавчої дирекції Асоціації міст України та громад: 01023, м.
Київ, вул. Еспланадна, 4, офіс, 709.
ІІІ етап конкурсу (Всеукраїнський):
Третій - заключний етап конкурсу творчих робіт «Місто–очима молодих»,
проводиться у вересні поточного року.
Для підведення підсумків заключного етапу конкурсу у виконавчій дирекції
АМУ створюється журі з представників Асоціації міст України та громад, органів
місцевого самоврядування, освітянської галузі, спонсорів, ЗМІ.
Функції журі

• сприяє залученню спонсорів та формуванню призового фонду;
• визначає та оголошує переможців;
• має право додатково заохочувати інших учасників конкурсу;
• проводить нагородження переможців.
Нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу
Журі відбирає та нагороджує дипломами і пам‘ятними подарунками
переможців Всеукраїнського конкурсу (відповідно 1-е, 2-е та 3-е місця). За
бажанням спонсори обирають кращий творчий проект та нагороджують його
автора.
На урочисте нагородження переможці приїжджають до Києва у супроводі
виконавчих директорів РВ АМУ. Офіційне нагородження переможців конкурсу
творчих проектів відбувається під час святкування Дня місцевого самоврядування.
Кращі роботи будуть опубліковані спеціальною збіркою на початку грудня
поточного року. Результати конкурсу широко будуть висвітлюватись у засобах
масової інформації, на веб-сторінці АМУ.
Про проведення в 2004 році
Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ
на краще висвітлення проблем місцевого
самоврядування в Україні
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс серед ЗМІ на краще
висвітлення проблем місцевого самоврядування в Україні
Правління Асоціації вирішило:
1. Оголосити в 2004 році проведення конкурсу ЗМІ на краще висвітлення
теми місцевого самоврядування.
2. Створити організаційний комітет з проведення конкурсу (список
додається).
3. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити Дню місцевого
самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих АМУ.
Склад організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу
серед ЗМІ на краще висвітлення проблем місцевого
самоврядування в Україні в 2004 р.
1. Пітцик Мирослав Васильович – віце-президент АМУ з виконавчої роботи,
голова оргкомітету
2. Кабаренкова Євгенія Григорівна – керівник прес-служби АМУ
3. Клебан Степан Олександрович - виконавчий директор Асоціації сільських,
селищних і міських влад України.
4. Марчевська Ольга Олегівна – голова департаменту АМУ по роботі з
регіональними відділеннями та містами
5. Фатько Віталій Лаврентійович – відповідальний секретар Національної Спілки
журналістів України

Рішення Засідання
Правління Асоціації міст України та громад
2 червня 2004 року
Київ
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад

У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішень
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти територіальні громади міст: Саки Автономної Республіки Крим,
Красний Луч Луганської обл., селищ: Велика Димерка, Макарів, Рокитне, Ставище
Київської обл. членами Асоціації міст України та громад.
2. Міським радам міст: Саки Автономної Республіки Крим, Красний Луч Луганської
обл., селищним радам селищ: Велика Димерка, Макарів, Рокитне, Ставище
Київської обл. перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації міст України та
громад (р/р №2600503107 3881 в Старокиївському відділенні Київської міської філії
АКБ “Укрсоцбанк”, МФО 322012, код ЗКПО 20069689) вступні та членські внески в
порядку, встановленому Загальними зборами Асоціації.
3. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження Загальних
зборів Асоціації.
Про ситуацію з цінами
на ринку нафтопродуктів
та інших енергоносіїв
Заслухавши інформацію Президента Асоціації О. О. Омельченка щодо
ситуації, яка склалася з цінами на ринку нафтопродуктів та інших енергоносіїв,
Правління Асоціації відзначає, що ціни на нафтопродукти та газ досягли критичних
меж і можуть призвести до незворотних процесів розвалу житлово-комунальної
сфери, транспортного та соціального забезпечення населення. Всю вину за
негативні
наслідки
непродуманої
політики
в
забезпеченні
держави
енергоресурсами має взяти на себе Уряд України, яким втрачена можливість
диверсифікації джерел енергопостачання, не запрогнозовано виникнення кризової
ситуації, не вжито належних заходів для створення надійних резервів по
запобіганню подібним фактам. Разом з тим слід відзначити, що такій ситуації
сприяла недосконалість чинного законодавства та приватизація об’єктів, які мають
велике значення для національної безпеки держави.
Враховуючи, що міськими, селищними, сільськими радами вже вичерпано
всі резерви і можливості на місцевому рівні щодо впливу на стабілізацію цін на
енергоносії, а їх стрімкий ріст може вже найближчим часом призвести до
соціальної кризи, негативно позначиться на життєдіяльності територіальних
громад і наданні комунальних послуг населенню,
Правління Асоціації вирішило:
1. Враховуючи необхідність забезпечення стабільної роботи підприємств
житлово-комунального господарства, транспорту, торговельного та побутового
обслуговування населення, підготувати звернення від імені органів місцевого
самоврядування до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України з вимогою якнайшвидшого розгляду та вирішення питань
щодо:
- встановлення мораторію на підвищення цін на бензин, паливно-мастильні
матеріали, газ та електроенергію;
- реприватизації об’єктів енергозабезпечення, в тому числі нафтопереробних
заводів, електро- та газопостачальних компаній;
- виділення додаткових коштів з державного бюджету для створення надійного
резервного фонду паливно-мастильних матеріалів;
- компенсації місцевим бюджетам витрат, пов’язаних з непередбачуваним
підвищенням цін на енергоносії та на здійснення ними додаткових заходів по
впровадженню енергозберігаючих технологій;

-

підвищення тарифів на комунальні послуги та автоперевезення, пропорційно
зростанню цін на нафтопродукти, газ, електроенергію та інші енергоносії;
- проведення за рахунок коштів державного бюджету підвищення розміру
заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, з метою відшкодування
громадянам втрат, пов’язаних з ростом цін на енергоносії.
2. Звернутися до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України, Міністерства палива та енергетики України, Антимонопольного комітету
України з проханням проаналізувати кожний факт різкого підвищення цін на
бензин та паливно-мастильні матеріали, газ в кожному місті, селищі, селі та вжити
рішучі заходи до осіб, які допустили порушення чинного законодавства України
при постачанні енергоресурсів.
3. Звернутися до місцевих рад з проханням - при розгляді питань щодо
визначення цін на основні продукти харчування, тарифи на комунальні послуги та
плату за проїзд у громадському транспорті, враховувати об’єктивні обставини, які
складаються
в ринкових умовах на підприємствах житлово-комунального
господарства та в транспортних організаціях з тим, щоб стримання цін не
призвело до зупинки їх діяльності
Про проекти Указів Президента України
щодо утворення окремих міністерств
Розглянувши проект Указів Президента України “Про Міністерство України з
питань регіонального та місцевого розвитку” і “Про Міністерство житловокомунального господарства України”,
Правління Асоціації вирішило:
1. Визнати, що утворення Міністерства України з питань регіонального та
місцевого розвитку не лише не узгоджується з концептуальними засадами
адміністративної реформи, державної регіональної політики, розвитку
місцевого самоврядування, децентралізації державного управління, а й може
призвести до посилення тиску на органи місцевого самоврядування з боку
державних органів виконавчої влади.
2. Доручити Президентові Асоціації О. О. Омельченку позицію органів місцевого
самоврядування щодо утворення вказаного міністерства довести до відома
Президента України Л. Д. Кучми та Прем’єр-міністра України В. Ф. Януковича.
3. Доручити виконавчій дирекції Асоціації з метою більш глибокого вивчення
питання доцільності перетворення Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства у відповідне Міністерство організувати
проведення круглого столу за участю представників Правління Асоціації та
вищевказаного Комітету.
Про проект бюджетної резолюції
на 2005 рік
Розглянувши та обговоривши проект Основних напрямів бюджетної
політики на 2005 рік, Правління Асоціації вирішило:
1. Схвалити в цілому проект Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік.
2. Схвалити пропозиції Асоціації щодо внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2004 рік”, зокрема, скасування статті 68,
вдосконалення міжбюджетних відносин та основних параметрів бюджету на
2005 рік, які направлено Президентом Асоціації – О. О. Омельченком до
Верховної Ради України для врахування при розгляді Основних напрямів
бюджетної політики на 2005 рік.

Про стан сплати членських внесків
в 2004 році
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації М. В. Пітцика про сплату
членських внесків членами Асоціації в 2004 році, Правління Асоціації відзначає,
що більшість місцевих рад забезпечують виконання статутних вимог по сплаті
членських внесків.
З запланованих 3 млн. гривень, які мають надійти на рахунок Асоціації
станом на 1 червня 2004 року надійшло 1 млн. 175 тисяч грн. або 39%.
Разом з тим незадовільно поставлено виконання цього питання в
регіональних відділеннях Асоціації: Автономній Республіки Крим, Донецькій,
Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Черкаській та
ряді інших областей.
З метою покращення ситуації, що склалася з сплатою членських внесків і
для можливості виконання Асоціацією в повному обсязі своїх статутних завдань
Правління Асоціації вирішило:
1. Звернути увагу голів таких регіональних відділень Асоціації в: Автономній
Республіці Крим, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській,
Кіровоградській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та
Черкаській областях на незадовільну сплату внесків окремими членами
Асоціації та запропонувати обговорити дане питання на засіданнях Правління
РВ АМУ з метою прийняття додаткових заходів по покращенню ситуації.
Про проведення в 2004 році
Всеукраїнського конкурсу кращих практик у
місцевому самоврядуванні України
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи, М. В. Пітцика,
Правління Асоціації вирішило:
Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс кращих практик у
місцевому самоврядуванні України (додається).
1. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу кращих практик в
місцевому самоврядуванні України (додається).
2. Оголосити в 2004 році проведення Всеукраїнського конкурсу кращих
практик в місцевому самоврядуванні України.
3. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити Дню місцевого
самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих АМУ.

Рішення Правління
Асоціації міст України та громад
24 вересня 2004 року
В 2004 році різко збільшилася кількість конфліктів у відносинах між
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. З боку
останніх все частіше можна спостерігати спроби втручання у сферу компетенції
місцевого
самоврядування,
намагання
використати
органи
місцевого
самоврядування та їх посадових осіб як інструмент "адміністративного ресурсу" на
президентських виборах 31 жовтня 2004 року. Звідси, масового поширення
набувають загрози на адресу керівників органів місцевого самоврядування,
фабрикування проти них кримінальних справ та здійснення інших неправомірних

дій з боку правоохоронних органів і, зокрема, прокуратури, прикладом чого є події
в містах Мукачеве, Тернополі, Красний Луч, Гуляй Поле, Петровське, Васильків,
селищах Лиманське, Козині та інших.
Незважаючи на неодноразові звернення до керівництва Верховної Ради
України та її комітетів, Генеральної прокуратури України ситуація не покращилася.
Більше того, відношення окремих керівників місцевих органів виконавчої влади до
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб набуває особливого
цинізму та брутальності, інструментом реалізації їх амбіційних та корисливих
інтересів все частіше стають правоохоронні органи.
Яскравим прикладом цього стали санкціоновані прокуратурою Київської
області дії правоохоронних органів у приміщенні Вишгородської міської ради 23
вересня цього року, коли були затримані Вишгородський міський голова
Олександр Кімлач і його перший заступник Сергій Крушановський, проведені
обшуки в службових приміщеннях міськвиконкому.
Асоціація міст України та громад вкрай стурбована посиленням тиску з боку
виконавчої влади на органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб,
використання з цією метою правоохоронних органів, що може мати серйозні
соціальні, політичні та правові наслідки, сприяє поширенню в практиці державного
управління неправових методів діяльності.
Враховуючи вищевикладене Правління Асоціації вирішило:
1. Рішуче засудити дії органів виконавчої влади щодо дискредитації органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
2. Звернутися до Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем′єр-міністра України, Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх
справ України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо
неприпустимості використання правоохоронних органів як інструмента
незаконного тиску на органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб з
метою примусу їх до виконання неправомірних розпоряджень та вказівок окремих
керівників органів виконавчої влади, використання організаційних ресурсів
територіальних громад під час президентських виборів в інтересах провладних
кандидатів.
3. Просити Верховну Раду України дати політичну та правову оцінку
неправомірним діям
органів виконавчої влади та правоохоронних органів,
спрямованих на дискредитацію органів місцевого самоврядування та їх посадових
осіб та дестабілізацію життя територіальних громад та негайно застосувати всіх
необхідних заходів для нормалізації взаємовідносин виконавчої влади та
місцевого самоврядування.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
5 листопада 2004 року
Київ
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.12. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішень
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:

1. Прийняти міські ради міст: Ківерці Волинської обл., Сватово Луганської обл.,
селищні ради селищ: Богородчани Івано-Франківської обл., Голованівськ
Кіровоградської обл., Комсомольське Харківської обл., сільські ради сіл:
Докучаєве Кіровоградської обл., Нововолодимирівка Херсонської обл.,
Топорівці Івано-Франківської обл. членами Асоціації міст України та громад.
2. Рекомендувати міським радам міст: Ківерці Волинської обл., Сватово Луганської
обл.,
селищним радам селищ:
Богородчани Івано-Франківської обл.,
Голованівськ Кіровоградської обл., Комсомольське Харківської обл., сільським
радам сіл: Докучаєве Кіровоградської обл., Нововолодимирівка Херсонської
обл., Топорівці Івано-Франківської обл., відповідно до порядку встановленому
Загальними зборами Асоціації, перерахувати до 31 грудня 2004 року вступні та
членські внески на розрахунковий рахунок Асоціації міст України та громад (р/р
№2600503107 3881 в Старокиївському відділенні Київської міської філії АКБ
“Укрсоцбанк”, МФО 322012, код ЗКПО 20069689).
3. Виконавчій дирекції АМУ дане рішення подати в установленому порядку на
затвердження Загальним зборам Асоціації.
Про припинення членства
територіальної громади м. Армянська
Розглянувши рішення Армянської міської ради № 130 від 25 лютого 2003 року
про припинення членства в Асоціації міст України та громад (додається),
Правління Асоціації вирішило:
1. Припинити членство територіальної громади м. Армянська (АРК) в
Асоціації міст України та громад.
Про Звіт про роботу Правління АМУ
за 2003 – 2004 рр.
Заслухавши інформацію Президента Асоціації Омельченка О.О. щодо Звіту
про роботу Правління Асоціації міст України та громад за 2003–2004рр.,
Правління АМУ вирішило:
1. Прийняти за основу проект Звіту про роботу Правління за 2003–2004 рр.
2. Зауваження членів Правління щодо змісту проекту Звіту надіслати до
виконавчої дирекції АМУ до 20 листопада 2004 року.
3. Доручити Президенту Асоціації виступити зі звітною доповіддю на
Загальних звітно-виборних зборах Асоціації 2 грудня 2004 року.
Про Основні напрями діяльності
А МУ на 2005 – 2006 рр.
Заслухавши інформацію Президента Асоціації Омельченка О.О. про Основні
напрями діяльності Асоціації міст України та громад на 2005- 2006 роки,
Правління АМУ вирішило:
1. Прийняти за основу проект Основних напрямів діяльності АМУ на 2005 –
2006 роки
2. Зауваження та пропозиції членів Правління щодо змісту проекту Основних
напрямів діяльності АМУ на 2005 – 2006 роки надіслати до Виконавчої дирекції
АМУ до 20 листопада 2004 року.
3. Виконавчій дирекції АМУ подати Основні напрями діяльності Асоціації міст
України та громад на 2005 рік на затвердження Загальним звітно-виборним зборам
Асоціації 2 грудня 2004 року.

Про зміни у складі постійних комісій
Правління Асоціація міст України та громад
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації з виконавчої роботи М.В.
Пітцика та керуючись рішенням Правління Асоціації від 29 січня 2004 р. „Про
утворення постійних комісій Правління Асоціації”
Правління Асоціації вирішило:
1. Виключити зі складу Комісії з питань бюджетної політики Виборну Зою
Анатоліївну у зв’язку з достроковим припиненням повноважень міського голови.
2. Включити до складу Комісії з питань бюджетної політики Приступу Миколу
Івановича – Хмельницького міського голову.
3. Перевести Мазурчака Олександра Володимировича зі складу Комісії з
питань бюджетної політики до Комісії з питань міжнародних зв’язків, поклавши на
нього обов’язки голови секції історичних міст.
Про нагородження відзнакою
Асоціації міст України та громад
Правління Асоціації вирішило:
нагородити „Відзнакою Асоціації міст України та громад”:
- за підтримку законодавчих ініціатив АМУ та організацію роботи
Консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування при Голові
Верховної Ради України:
ЛИТВИНА
Голову Верховної Ради України
Володимира Михайловича
- за значний внесок в організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу
кращих проектів місцевого та регіонального розвитку:
ПУХТИНСЬКОГО
Голову Фонду сприяння місцевому
Миколу Олександровича
самоврядуванню України
- за значний внесок у захист прав місцевого самоврядування:
СЕЛІВОНА
Голову Конституційного Суду України
Миколу Федосовича
- за активну підтримку інноваційних проектів АМУ:
КРАУЛІ Кріса
Директора місії США з міжнародного
розвитку
- за підготовку та видання циклу підручників і навчальних посібників з
муніципального права й муніципального менеджменту:
КРАВЧЕНКА
Заступника виконавчого директора АМУ
Віктора Віталійовича
з правової політики, завідувача кафедри
конституційного та адміністративного
права Університету економіки та права
„КРОК”
Про сплату членського внеску в Раду
Європейських муніципалітетів і регіонів (РЄМР)
Асоціації міст України та громад за 2005 рік

Надаючи важливого значення співпраці з партнерами з інших країн та
враховуючи членство Асоціації міст України та громад в РЄМР,
Правління Асоціації вирішило:
1.
Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад забезпечити своєчасну
сплату членських внесків у РЄМР за 2005 рік, виходячи зі стандартної одиниці,
встановленої РЄМР у сумі 45416 Євро.
2.
Виконавчій дирекції АМУ постійно інформувати Правління АМУ про
діяльність в делегації Асоціації міст України та громад в РЄМР.
Про фінансування регіональних відділень
Асоціації міст України та громад на 2005 рік
Враховуючи стан сплати членських внесків членами Асоціації та
використання коштів на утримання регіональних відділень Асоціації міст України та
громад в 2004 році,
Правління Асоціації вирішило:
1.
Затвердити суми річних бюджетів регіональних відділень (додаток 1);
2.
Встановити, що сума фінансування кожного регіонального відділення
залежить від суми членських внесків, які надійшли за місяць з міст-членів АМУ
відповідного регіону й питомої ваги бюджету регіонального відділення в загальній
сумі членських внесків на 2005 рік, але не більше суми витрат на місяць згідно з
бюджетом регіонального відділення.
Про порушення Інструкції
“Про сплату членських
внесків містами-членами Асоціації”
Заслухавши інформацію голови Ревізійної комісії Асоціації міст України та
громад Бойченка М. І. про стан сплати членами Асоціації членських внесків,
Правління Асоціації вирішило:
1. Звернути увагу органів місцевого самоврядування міст – членів Асоціації на
необхідність суворого дотримання вимог статутних документів АМУ та рішень
Загальних зборів Асоціації щодо сплати членських внесків.
2. Доручити Донецькому, Кримському, Сумському та Тернопільському
регіональним відділенням проінформувати Загальні збори Асоціації 2 грудня 2004
року про стан сплати членських внесків містами – членами АМУ з відповідних
регіонів.
3. Зменшити фінансування в 2004 році Хмельницького регіонального
відділення Асоціації, яке в порушенні Інструкції “Про сплату членських внесків
містами-членами Асоціації” отримувало членські внески від членів Асоціації на
власний рахунок, в розмірі 2 836.00 (дві тисячі вісімсот тридцять шість) гривень.
4. Виконавчій дирекції Асоціації довести до відома всіх регіональних відділень
Асоціації про недопустимість порушень порядку сплати членських внесків
передбаченого Інструкцію.
Про створення Призового
фонду конкурсів
Заслухавши інформацію віце-президента АМУ з виконавчої роботи Пітцика М.
В., щодо проведення Асоціацією п’яти конкурсів в 2004 році, а саме:
Всеукраїнського конкурсу кращих практик у місцевому самоврядуванні України,

Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ на краще висвітлення проблем місцевого
самоврядування, конкурсу „Краще регіональне відділення АМУ”, Всеукраїнського
конкурсу творчих проектів „Місто – очима молодих”, Всеукраїнський дитячий
малюнок „Місто посміхається”,
Правління Асоціації вирішило:
1.
Утворити Призовий фонд конкурсів у розмірі 26.400 (двадцять шість
тисяч чотириста) гривень за рахунок коштів, виділених в статті бюджету АМУ
„непередбачені видатки”
2.
Доручити Виконавчій дирекції АМУ здійснити розподіл коштів
Призового фонду для преміювання переможців конкурсів.
Про підсумки Всеукраїнського
конкурсу кращих практик у
місцевому самоврядуванні України
Відповідно до рішення Правління Асоціації від 2 червня 2004 року про
проведення в 2004 році Всеукраїнського конкурсу кращих практик у місцевому
самоврядуванні України та заслухавши інформацію віце-президента АМУ з
виконавчої роботи Пітцика М. В. щодо результатів проведення конкурсу,
Правління Асоціації вирішило:
1. Визнати переможцями конкурсу:
- у номінації “Влада і громади: довірчі взаємини”
м. Коростень (Житомирська область)
“Нові підходи у здійсненні інформаційної політики”;
- у номінації “Житлово-комунальне господарство”
м. Южноукраїнськ (Миколаївська область)
“Дворовий комплексний пункт – спосіб надання послуг саночистки”
- у номінації “Соціальна політика”
м. Комсомольськ (Полтавська область)
“Досвід
реформування
первинної
медико-санітарної
допомоги
на
муніципальному рівні”
- у номінації “Місцевий економічний розвиток та муніципальне партнерство”
м. Миколаїв
“Муніципальне партнерство в екологічному менеджменті”.
2. Нагородити переможців конкурсу грамотами.
3.Церемонію нагородження переможців конкурсу провести на урочистому
засіданні присвяченому Дню місцевого самоврядування.
Про суспільно-політичну ситуацію в
містах України напередодні
другого туру президентських виборів
Асоціація міст України та громад висловлює стурбованість напругою, яка
штучно виникла внаслідок застосування брудних виборчих технологій, що може
спричинити негативні наслідки в суспільстві.
Правління Асоціації вирішило:
1. Асоціація міст України та громад, яка об’єднує міські територіальні громади
усієї України, засуджує виборчі технології направлені на дестабілізацію
політичної ситуації в Україні.
2. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування чітко
дотримуватись вимог Закону України „Про вибори Президента України” та
сприяти проведенню чесних і прозорих виборів Президента України у

3.

другому турі голосування, що забезпечить спокій у територіальних
громадах і загалом в Україні.
Виконавчій дирекції АМУ довести
дане рішення до кандидатів у
Президенти України, усіх територіальних громад та засобів масової
інформації.

Про затвердження Статуту Всеукраїнського
інституту підвищення кваліфікації
працівників місцевого самоврядування
Заслухавши інформацію заступника виконавчого директора Асоціації міст
України та громад Кравченка В.В. про Статут Всеукраїнського інституту
підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування,
Правління Асоціації вирішило:
1. Затвердити Статут Всеукраїнського інституту підвищення кваліфікації
працівників місцевого самоврядування (додається).
2. Доручити виконавчій дирекції Асоціації здійснити матеріально-технічне та
фінансове забезпечення діяльності Інституту.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
30 листопада 2004 року
Київ
Про суспільно-політичну ситуацію,
що склалася в територіальних громадах
після повторного голосування на виборах
Президента України
Обговоривши суспільно-політичну ситуацію, що склалася в територіальних
громадах після повторного голосування на виборах Президента України,
Правління Асоціації вирішило:
4. Затвердити текст Звернення Правління Асоціації до керівників органів
місцевого самоврядування – членів Асоціації (додається).
5. Враховуючи те, що Кабінет Міністрів України не забезпечив проведення
чесних і прозорих виборів Президента України та констатуючи невиконання
центральними органами виконавчої влади переважної більшості доручень, даних
їм Прем’єр-міністром України за підсумками його зустрічі з міськими головами в м.
Іллічівську 30 червня 2004 року, підтримати пропозиції щодо негайної відставки
Уряду або його окремих членів.
6. З метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної та
банківської систем України, життєдіяльності територіальних громад, керованості
процесів державного управління, вимагати від Президента України та Верховної
Ради України негайного формування, за участі основних політичних сил
суспільства, Уряду народної довіри.
7. Виконавчій дирекції АМУ довести дане рішення до членів Асоціації та
засобів масової інформації.
ЗВЕРНЕННЯ
Правління Асоціації міст України та громад до
керівників органів місцевого самоврядування
Шановні колеги, друзі!

Під час виборів Президента України позиція Правління Асоціації була
однозначною – забезпечення чесних та прозорих виборів, сприяння вільному
волевиявленню всіх громадян України. На підтвердження цього ми прийняли
рішення Правління Асоціації від 5 листопада 2004 року „Про суспільно-політичну
ситуацію в містах України напередодні другого туру президентських виборів".
Ми щиро вдячні Вам за ту величезну роль, яку Ви відіграли в тому, щоб
вибори відбулися з дотриманням чинного законодавства України. Однак ваші дії у
багатьох випадках блокувалася адмінресурсом в особі державних місцевих
адміністрацій усіх рівнів та підпорядкованих їм структур, що призвело до цинічних
та брутальних спотворень результатів голосування. Саме це і викликало народний
гнів, масові акції протесту, в яких взяли участь мільйони наших співвітчизників.
Вперше в історії новітньої України народ чітко і на весь голос, який почули в
усьому світі, продемонстрував свою незгоду зі злочинними діями влади і змусив її
рахуватися із своєю волею.
Шановні колеги, в сьогоднішніх умовах системної кризи влади та
дезінтеграції державного управління особливого значення набуває роль інститутів
громадянського суспільства, місцевого самоврядування як публічної влади
територіальних громад, зобов'язаної захищати права та законні інтереси жителів
сіл, селищ, міст України. У зв'язку з цим особливу стурбованість у нас викликають
дії окремих політичних діячів, керівників регіональних органів державної влади, які
задля захисту кланових інтересів фактично спрямовують свої дії не на стабілізацію
суспільно-політичної ситуації в Україні, а на поглиблення кризових явищ.
Асоціація міст України та громад, основним статутним обов'язком якої є
захист конституційних прав територіальних громад не могла і не може стояти
осторонь складних суспільних процесів. Правління Асоціації, глибоко переконане,
що сьогодні Асоціація, яке об'єднує органи місцевого самоврядування всіх без
винятку регіонів України, спроможна стати тим цементуючим фактором, який має
об'єднати зусилля сільських, селищних, міських голів, депутатів місцевих рад всіх
рівнів з метою не допустити руйнування держави та консолідувати суспільство.
У зв'язку із зазначеним ми звертаємося до всіх органів місцевого
самоврядування, їх керівників, депутатів місцевих рад і пропонуємо:
1. Утриматися від участі у будь-яких заходах, що можуть посилити
дестабілізаційні процеси, порушити територіальну
цілісність
України та
призвести до розколу суспільства. Не підтримувати рішення, які спрямовані
на активізацію сепаратизму та порушення державного суверенітету України.
2. Сприяти об'єктивному і не заангажованому висвітленню суспільнополітичної ситуації в місцевих та регіональних ЗМІ. Пам'ятати, що наш обов'язок це служіння громадам, а не захист інтересів кланів, що розбагатіли за рахунок
громад та намагаються врятувати награбоване.
3. Підтримати рішення Верховної Ради України від 27 листопада 2004
року, в якому викладені шляхи виходу з кризи.
4. Вважати першочерговим здійснення таких заходів:
- припинення повноважень Центральної виборчої комісії України,
формування нового складу ЦВК;
- проведення переголосування другого туру виборів Президента України у
повній відповідності з вимогами виборчого законодавства України та під жорстким
контролем
з
боку
державних та громадських інститутів, міжнародної
спільноти;
- невідкладного формування Уряду народної довіри.
Саме дотримання та виконання цих вимог, на нашу думку, мають стати
істинним мірилом чесності виборів і сприятимуть формуванню в суспільній

свідомості відчуття соціальної справедливості, що є необхідною передумовою
виходу з кризи.
Про підсумки Всеукраїнського конкурсу
серед ЗМІ на краще висвітлення проблем
місцевого самоврядування в Україні
Відповідно до рішення Правління від 11.03.2004 року про проведення в 2004
році Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ на краще висвітлення проблем місцевого
самоврядування в Україні та заслухавши інформацію голови журі конкурсу Пітцика
М.В. Правління Асоціаці вирішило:
І. Визнати переможцями і нагородити цінними подарунками:
У
номінації
“За
пропаганду
і
відданість
ідеї
місцевого
самоврядування”
1. Газету „Вісник Кременчука” (гол. редактор Федір Чужа) за
серію
матеріалів по об‘єднанню зусиль влади і громади задля ефективного розвитку
міста.
2..Газету „Рідна Пристань” (м. Гола Пристань) за популяризацію і
лобіювання інтересів міста.
3. Мироненко Ірину – керівника „Служби інформаційного мовлення”
Харківського обласного радіо за цикл програм по партнерству міст та
євроінтеграції.
У номінації “За послідовне відстоювання інтересів Асоціації міст
України та громад”
1.Програму „Столичні Телевізійні Новини” ТРК „Київ” (редактор Литвин
Тетяна) за серію матеріалів про діяльність АМУ та її спроможність відстоювати
інтереси територіальних громад.
2. Онькову Валентину – завідуючу відділом газети „Вечерняя Одесса” за
серію матеріалів по житлово-комунальній реформі.
3. Скибу Валерія – фотокореспондента газети „Хрещатик” за серію знімків
про діяльність АМУ та сталому розвитку столичної територіальної громади.
У номінації “За послідовне відстоювання інтересів міст і
територіальних громад”
1. Газету „Вечерний Николаев” (гол. редактор Пучков Володимир) за
захист і відстоювання прав міської територіальної громади.
2. Кукурудзу Михайла – оглядача Чернівецької обласної громадськополітичної газети „Буковина” за цикл проблемних матеріалів з малих міст і
районних центрів області.
3. Газету „Західний кур‘єр” (м. Івано-Франківськ) за сприяння міській владі в
реалізації плану стратегічно-економічного розвитку міста.
Почесними грамотами АМУ нагородити:
Журнал „Місто”
Журнал „Территория”
ІІ. Нагородити переможців конкурсу грамотами та цінними подарунками.
ІІІ. Церемонію нагородження переможців конкурсу провести на урочистому
засіданні присвяченому Дню місцевого самоврядування.
Про підсумки конкурсу „Краще
регіональне відділення Асоціації
міст України та громад”

Відповідно до рішення Правління Асоціації від 11 березня 2004 року про
проведення в 2004 році конкурсу „Краще РВ АМУ” та заслухавши інформацію віцепрезидента АМУ з виконавчої роботи Пітцика М. В. щодо результатів проведення
конкурсу,
Правління Асоціації вирішило:
1. Визнати переможцями конкурсу:
І місце
Миколаївське РВ АМУ, виконавчий директор Конотопенко Я.І.;
ІІ місце

Полтавське РВ АМУ, виконавчий директор Безносик О.С.;

ІІІ місце

Дніпропетровське РВ АМУ, виконавчий директор

Березинський В.П.
Запорізьке РВ АМУ, виконавчий директор Щербаха І.Р.
2. Нагородити переможців конкурсу дипломами Асоціації міст України та
громад.
3. Преміювати працівників виконавчої дирекції Миколаївського регіонального
відділення заохочувальною премією в розмірі 100% посадового окладу.
4. Преміювати
працівників
виконавчих
дирекцій
Полтавського,
Дніпропетровського та Запорізького регіональних відділень нагородити
заохочувальною премією в розмірі 50% посадового окладу.
5. Затвердити витрати на преміювання працівників виконавчих дирекції
регіональних відділень – переможців в сумі 9015 грн. (дев‘ять тисяч
п‘ятнадцять гривень).
Про підсумки всеукраїнського
конкурсу дитячого малюнку
„Місто посміхається”
Відповідно до Рішення Правління Асоціації від 11 березня 2004 року про
проведення в 2004 році всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Місто
посміхається” та заслухавши інформацію віце-президента АМУ з виконавчої
роботи Пітцика М. В. щодо результатів проведення конкурсу,
Правління Асоціації вирішило:
1. Визначити переможцями всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку „Місто
посміхається” наступні роботи:
І місце – „Осіння симфонія”, Лопар Олена В’ячеславівна, 14 років, м. Конотоп
(Сумська обл.);
ІІ місце – „Поєднані мостом”, Орлов Віктор; 14 років, м .Вінниця;
ІІІ місце – „Дерево нашого міста”, Аврамич Юлія, 13 років, м. ПереяславХмельницький Київської області
2. Нагородити переможців конкурсу грамотами та цінними подарунками
(додаток 1).
3. Церемонію нагородження переможців конкурсу провести на урочистому
засіданні присвяченому Дню місцевого самоврядування.
Про підсумки всеукраїнського
конкурсу творчих проектів
„Місто – очима молодих”
Відповідно до Рішення Правління Асоціації від 11 березня 2004 року про
проведення в 2004 році Всеукраїнського конкурсу творчих проектів „Місто – очима

молодих” та заслухавши інформацію віце-президента АМУ з виконавчої роботи
Пітцика М. В. щодо результатів проведення конкурсу,
Правління Асоціації вирішило:
1. Визначити переможцями Всеукраїнського конкурсу творчих проектів „Містоочима молодих” наступні роботи:
І місце – „Допоможемо Некрополю встати з руїн” колективна робота учнів 1011 класів Миколаївського юридичного ліцею, м. Миколаїв;
ІІ місце – „Інвестиційний розвиток комунальної сфери міста Суми”, Мосунов
Богдан Олександрович, м. Суми;
ІІІ місце – „Любов до Батьківщини починається з любові до рідного міста”,
Емірова Лілія Іванівна, м. Генічеськ Херсонської області.
2. Нагородити переможців конкурсу грамотами та цінними подарунками
(додаток 1).
3. Церемонію нагородження переможців конкурсу провести на урочистому
засіданні присвяченому Дню місцевого самоврядування.

