Рішення Загальних зборів
АсоціаціЇ міст України та громад
від 26 січня 1996 року
Київ
Про затвердження рішень
Правління про прийняття
нових членів Асоціації
1. Затвердити рішення Правління про прийняття у дійсні члени Асоціації
міст України такі міста:
1. Алушта
16. Миргород
2. Армянськ
17. Могилів - Подільський
3. Бердичів
18. Новоград - Волинський
4. Біла Цеква
19. Нова Каховка
5. Дімітров
20. Нетішин
6. Ізмаїл
21. Первомайськ
7. Ковель
22. Першотравенськ
8. Кузнецовськ
23. Трускавець
9. Коломия
24. Хмельницький
10. Кам”янець- Подільський
25. Чугуїв
11. Кагарлик
26. Черкаси
12. Лозова
27. Славутич
13. Львів
28. Суми
14. Лубни
29. Сєвєродонецьк
15. Лисичанськ
30. Южне
31. Ялта
2. Затвердити рішення Правління про прийняття асоційованим членом
Асоціації міст України Державний інститут містобудування “Діпромісто”.
3. Затвердити рішення Правління про прийняття колективним членом
Асоціації міст України - Асоціацію міст Хмельниччини.
Про діяльність Правління
Асоціації міст України за 1995
рік та Програму діяльності на
1996 рік
Затвердити звіт Правління Асоціації “Про діяльність Правління Асоціації міст
України за 1996 рік”.
Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
Затвердити Програму діяльності Асоціації міст України на 1996 рік.
Про обрання Віце-президента
Асоціації міст України
1. Обрати Віце-президентом Асоціації міст України Мороза Володимира
Михайловича - голову Рівненської міської Ради.

Про звіт Ревізійної комісії
Асоціації міст України про
роботу за 1995 рік
1. Затвердити Акт Ревізійної комісії.
2. Підтримати пропозіцію Ревізійної комісії про збільшення розміру членських
внесків у чотири рази.
Про кошторис Асоціації міст
України на 1996 рік
1. Затвердити кошторис витрат Асоціації міст України на 1996 рік (додається).
Затвердження “Інструкції про
сплату членських внесків
членами Асоціації міст
України”
1. Затвердити “Інструкцію про сплату членських внесків членами Асоціації
міст України” (додається).
Про звернення до Президента
України, Голови Верховної
ради України щодо проекту
нової Конституції
1. Затвердити зауваження та пропозиції до проекту нової Конституції України
(додаються).
2. Затвердити текст Звернення до Президента України, Голови Верховної
Ради України щодо врахування зауважень та пропозицій від Асоціації міст України
до проекту нової Конституції України (текст додається).
3. Уповноважити Правління Асоціації виступати від імені Асоціації міст
України у питаннях, що стосуються розробки нової Конституції України.
ЗВЕРНЕННЯ
ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Л.КУЧМИ,
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ О.МОРОЗА

Вельмишановний Леоніде Даниловичу!
Вельмишановний Олександре Олександровичу!
Ми, голови міських Рад - учасники Загальних зборів членів Асоціації міст України,
закликаємо Вас підтримати запропоновані нами зміни і доповнення до розділу ХI “Місцеве
самоврядування”, а також статей 118 і 119 проекту нової Конституції України.
Наші пропозиції - не плід кабінетних роздумів, а висновки, народжені практикою
багаторічної, повсякденної роботи по управлінню міським господарством і грунтуються на
віковому історичному досвіді. Адже відомо, що Україна була колискою самоврядності ще
за часів Київської Русі та Козацької Республіки.
Окремі політичні сили намагаються проштовхнути зміни і доповнення, які б реанімували
авторитарну модель влади. Такі дії обгрунтовуються ніби-то благими намірами створенням сильної влади в державі. Ми не можемо з цим погодитись тому, що надмірна
централізація влади веде до ізоляції народу від управління державою.
В свою чергу, ми з належним розумінням ставимося до створення вертикалі
виконавчої влади і готові відповідально здійснювати ті державні повноваження, які будуть
делеговані органам місцевого самоврядування.
Сподіваємось, що принципи, проголошені в Європейській Хартії про місцеве
самоврядування за Вашою підтримкою будуть закріплені у новій Конституції України.

Прийнято на Загальних зборах
Асоціації міст України
26 січня 1996 року

Про звернення до Верховної
Ради України щодо розгляду
проекту Закону України про
внесення змін і доповнень до
Закону України “Про місцеві
Ради народних депутатів та
місцеве і регіональне
самоврядування”
1. Затвердити текст Звернення Асоціації міст України до Верховної Ради
України щодо недоцільності розгляду Верховною Радою проекту Закону України
про внесення змін і доповнень до Закону України “Про місцеві Ради народних
депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” до прийняття нової
Конституції України (текст Звернення додається).
ЗВЕРНЕННЯ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Шановнi народнi депутати!
Нинi у вищому законодавчому органi держави прискореними темпами ведеться
пiдготовка до розгляду проекту закону України про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про мiсцевi Ради народних депутатiв та мiсцеве і регіональне самоврядування".
Нам зрозумiле прагнення Верховної Ради привести законопроект України у вiдповiднiсть iз
Конституцiйним Договором. Однак, як свiдчить аналiз, цiєї мети не досягнуто. Окремi змiни
i доповнення законопроекту вступають у протирiччя з положенням Договору. Їх прийняття
може викликати нiкому не потрiбне загострення стосунків мiж двома гiлками влади. Чи
варто витрачати сили i дорогоцiнний час на приведення законопроекту у вiдповiднiсть чи у
протирiччя iз Конституцiйним Договором, дiя якого має припинитися менше, нiж через
пiвроку?!
Тому вмотивованим, на нашу думку, є зосередження всiх сил на розробцi нової
Конституцiї України та вiдповiдного роздiлу в нiй щодо мiсцевого самоврядування. Саме
на основi цього роздiлу логiчно було б розробити i прийняти нове законодавство про
мiсцеве самоврядування в Українi.
Водночас наша Асоцiацiя, яка об'єднує понад сімдесят мiст i охоплює всi регiони
України, висловлює свою стурбованiсть тим, що пiд час підготовки законопроектiв, змiн i
доповнень, якi стосуються життєдiяльностi мiст, майже нiхто не цiкавився думкою тих, хто,
по сутi, житиме за цими законами i щоденно вiдчуватиме упущення в них. У той же час
Асоцiацiєю нароблено i узагальнено чимало пропозицiй, якi випливають з реального
життя мiст та їх громадян, вимог Європейської Хартiї про мiсцеве самоврядування. Ми
готовi разом з вiдповiдними Комiсiями Верховної Ради розробити також загальну
концепцiю мiсцевого самоврядування. Для цього у нас є достатнi сили як науковцiв, так i
практикiв.
Висловлюємо надiю на плiдну спiвпрацю, основною метою якої має стати право
громадян України брати участь i впливати на процеси, що стосуються безпосередньо
їхнього життя i добробуту.
Прийнято Загальними зборами
Асоцiацiї мiст України
26 січня 1996 року

Про заснування і
фінансування журналу
Асоціації міст України

“Медіа-поліс”
1. Виступити засновниками періодичного видання - журналу “Медіа-поліс”
(журналу українських міст).
2. Правлінню Асоціації визначити порядок та джерела фінансування першого
номеру журналу членами Асоціації.
3. Виконавчій дирекції Асоціації здійснити організаційні заходи по реалізації
цього рішення Загальних зборів.
Про Заяву Асоціації щодо
підписання Україною
Європейської Хартії про
місцеве самоврядування
1. Затвердити текст Заяви Асоціації щодо підписання Україною Європейської
Хартії про місцеве самоврядування.
2. Виконавчій дирекції забезпечити широке висвітлення тексту Заяви в
засобах масової інформації.
Про звернення Асоціації міст
України до Верховної Ради
України щодо проекту Закону
України “Про державний
бюджет України на 1996 рік”
1. Доручити Виконавчій дирекції на основі пропозицій, висловлених членами
Асоціації під час обговорення Загальними зборами питання про проект Закону
України “Про державний бюджет України на 1996 рік”, підготувати та направити від
імені Асоціації звернення до Верховної Ради України з приводу необхідності
внесення змін і доповнень до проекту Закону України “Про державний бюджет
України на 1996 рік”.
Про Заяву Асоціації щодо
підписання Україною
Європейської Хартії про
місцеве самоврядування
1. Затвердити текст Заяви Асоціації щодо підписання Україною Європейської
Хартії про місцеве самоврядування.
2. Виконавчій дирекції забезпечити широке висвітлення тексту Заяви в
засобах масової інформації.

