Рішення Загальних Зборів
Асоціації міст України та громад
від 25 січня 1997 року
1. Затвердити рішення Правління про прийняття у дійсні члени Асоціації
міст України такі міста:
•
Артемівськ (Донецька)
•
Березівка (Одеська)
•
Галич (Івано-Франківська)
•
Дніпродзержинськ (Дніпропетровська обл.)
•
Євпаторія (Крим)
•
Золотоноша (Черкаська)
•
Ірпінь (Київська)
•
Калуш (Івано-Франківська)
•
Каховка (Херсонська)
•
Красноперекопськ (Крим)
•
Кременчук (Полтавська)
•
Люботин (Харківська)
•
Первомайськ (Миколаївська)
•
Світловодськ (Кіровоградська)
•
Судак (Крим)
•
Шостка (Сумська)
•
Южноукраїнськ (Миколаївська)
2. Затвердити рішення Правління про прийняття колективним членом
Асоціації міст України - Асоціацію міст Львівщини.
•
Броди
•
Буськ
•
Дрогобич
•
Дубляни
•
Жидачів
•
Жовква
•
Золочів
•
Кам’янка-Бузька
•
Мостиська
•
Новояворівськ
•
Самбір
•
Сокаль
•
Червоноград
•
Яворів
3. Затвердити рішення Правління про прийняття колективним членом
Асоціації міст України - Асоціацію міст Тернопільщини.
•
Бережани
•
Борщів
•
Велика Березовиця
•
Великі Борки
•
Гримайлів
•
Гусятин
•
Заводське
•
Заліщики
•
Збараж
•
Зборів

•
•
•
•
•
•
•
•

Копиченці
Кременець
Ланівці
Підволочиськ
Підгайці
Почаїв
Скалат
Хоростків

4. Затвердити рішення Правління про прийняття колективним членом
Асоціації міст України - Асоціацію міст Чернівецької області.
•
Вашківці
•
Вижниця
•
Герца
•
Заставна
•
Кіцмань
•
Новодністровськ
•
Новоселиця
•
Сокиряни
•
Сторожинець
•
Хотин
5. Затвердити рішення Правління про прийняття колективним членом
Асоціації міст України - Асоціацію міст Рівненщини.
•
Острог
•
Дубровиця
•
Корець
•
Костопіль
•
Радивилів
•
Сарни
•
Гоща
•
Володимирець
•
Млинів
•
Рокитно
6. Затвердити рішення Правління про прийняття колективним членом
Асоціації міст України - Асоціацію міст Івано-Франківщини.
•
Бурштин
•
Городенка
•
Долина
•
Надвірна
•
Рогатин
•
Снятин
•
Тисмениця
•
Тлумач
•
Яремча
•
Болехів
7. Затвердити зміни у складі колективного члена Асоціації міст України Асоціації міст Хмельниччини, до якої прийнято міста Красилів та Ізяслав.
Про діяльність Правління
Асоціації міст України
за 1995-1996 роки

Заслухавши та обговоривши доповідь Президента Асоціації міст України Є.
Кушнарьова та Голови Ревізійної комісії А. Фесенка загальні збори постановляють:
Затвердити звіт Правління Асоціації “Про діяльність Правління Асоціації міст
України за 1995-1996 роки”.
Затвердити Акт Ревізійної комісії.
Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.
З врахуванням висловлених зауважень та пропозицій затвердити
Перспективну програму діяльності Асоціації міст України на 1997 рік.
Затвердити бюджет Асоціації на 1997 рік.
Про звіт Ревізійної комісії
Асоціації міст України
1. Затвердити Акт Ревізійної комісії.
Про обрання Президента
Асоціації міст України
Обрати Президентом Асоціації
Михайловича - голову міста Рівне.

міст

України

Мороза

Володимира

Про обрання Віце-президента
Асоціації міст України
Обрати Віце-президентом Асоціації міст України Головка Олександра
Степановича - голову міста Запоріжжя.
Про обрання членів
Правління Асоціації міст
України
Обрати членами Правління Асоціації міст України:
1. Мороза Володимира Михайловича - Президента Асоціації міст України, Голову
міста Рівне;
2. Головка Олександра Степановича - Віце-Президента Асоціації міст України,
Голову міста Запоріжжя;
3. Куйбіду Василя Степанович - Голову міста Львів;
4. Мірошниченка Івана Івановича - Голову міста Чугуїв;
5. Коберник Людмилу Іванівну - Голову міста Херсон;
6. Мухіна Василя Георгійовича - Голову міста Кіровоград;
7. Негоду В’ячеслава Андроновича - Голову міста Тернопіль;
8. Андронова Олександра Миколайовича - Голову міста Суми;
9. Олійника Володимира Миколайовича - Голову міста Черкаси;
10. Поживанова Михайла Олександровича - Голову міста Маріуполь;
11. Куніцина Сергія Володимировича - Голову міста Красноперекопськ.
Про створення секцій в
рамках Асоціації міст України
Заслухавши і обговоривши інформацію Президента Асоціації міст України,
Загальні збори Асоціації вирішили:

Відповідно до п. 1.5 Статуту доручити Правлінню Асоціації міст України
визначитись з переліком секцій та критерієм включення міст у відповідні секції, а
також призначити їх керівників.
Про почесних членів
Асоціації міст України
За значний внесок у створення Асоціації і її розвиток та у відповідності до п.
3.3 Статуту Асоціації міст України присвоїти звання Почесний член Асоціації ексПрезидентам Асоціації:
1. Пустовойтенку Валерію Павловичу
2. Меркушову Віктору Тимофійовичу
3. Кушнарьову Євгену Петровичу
ЗВЕРНЕННЯ
УЧАСНИКІВ ВІДКРИТИХ ЗВІТНО-ВИБОРЧИХ ЗБОРІВ
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ,
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ.

Прийняте на відкритих звітно-виборчих зборах
Асоціації міст України, м.Київ, 25 січня 1997 року
Ми, учасники відкритих звітно-виборчих зборів Асоціації міст України,
представники понад 400 міських територіальних громад, висловлюємо свою
стурбованість соціально-економічною ситуацією, яка склалася в державі,
зниженням життєвого рівня наших громадян і особливо міських жителів.
Спад обсягів виробництва, призупинення роботи цілого ряду підприємств
призвели до різкого зменшення надходжень до міських бюджетів. В результаті
скорочується фінансування соціальних програм, зростає заборгованість виплати
заробітної плати працівникам бюджетної сфери, пенсій та стипендій. Міста не
мають достатніх фінансових ресурсів для забезпечення нормального
функціонування міського господарства, утримання закладів соціально-культурної
сфери, соціального захисту населення.
Маючи пустий міський бюджет, стає справжньою мукою дивитися в очі
вчителям, лікарям та пенсіонерам за невчасно виплачену зарплату та пенсію;
хворим, за не придбані медикаменти, громадянам міста за стан наших доріг,
житла, транспорту.
У цей скрутний час міські ради та їх виконавчі органи стали тією ланкою
управління на яку скерована найбільша частка суспільного негативізму за
прорахунки у процесі реструктуризації та реформування нашої економіки за
скорочення виробництва, за недоліки в приватизації державного майна, за
бюрократизм і корупцію в органах влади.
Разом з тим, ми добре усвідомлюємо необхідність продовження економічних
та політичних реформ в державі. Українські міста були і залишаються готовими
розділити тяжку ношу відповідальності за їх наслідки. Ми закликаємо Президента
України, Верховну Раду України діяти в цьому напрямку злагоджено, швидко і
радикально. З огляду на це звертаємося до Верховної Ради України з пропозицією
якнайшвидше прийняти Державний бюджет на 1997 рік в пакеті з новим
податковим законодавством. Це дасть змогу прискорити економічні перетворення,
пожвавити виробничу діяльність.
Ми переконані, що однією з головних передумов стабільного розвитку
суспільства є законодавче закріплення діяльності місцевих органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування. Закликаємо народних депутатів України
виважено та об’єктивно підійти до розгляду у другому читанні проектів законів про

місцеве самоврядування і місцеві державні адміністрації. При цьому слід
розмежувати повноваження місцевих органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування , закріпити право власності територіальних громад на землю та
майно; надати право місцевим радам встановлювати місцеві податки і
забезпечувати їх збір. Такий підхід дасть змогу стабілізувати діяльність місцевих
органів влади, зміцнить їх фінансовий стан.
Древні греки казали “Господар в хаті - лад в державі”. Тому формування господаря
на кожному підприємстві, в кожному місті - ключ до майбутнього процвітання
держави.
Асоціація міст України та представники міських територіальних громад
переконані, що демократизація суспільства та розвиток місцевої ініціативи дадуть
можливість стабілізувати політичне і соціально-економічне життя, сприятимуть
суспільній злагоді, зростанню добробуту наших людей.

Рішення Загальних Зборів
Асоціації міст України та громад
від 26 червня 1997 року
ЗВЕРНЕННЯ
УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ДО МЕШКАНЦІВ МІСТ УКРАЇНИ
Прийняте на урочистих загальних зборах
Асоціації міст України, м. Київ, 26 червня 1997 р.

Шановні співвітчизники!
Ми, учасники загальних зборів Асоціації міст України, представники органів
місцевого самоврядування, їхніх об’єднань та асоціацій, політичних партій
звертаємось до вас з метою об’єднання наших зусиль для виходу з духовної та
економічної кризи, в якій опинилась наша держава і від якої потерпає наш народ.
Однією з причин такої ситуації, безумовно, є управлінська криза в державі,
надцентралізація влади, зосередження усіх найважливіших важелів управління —
політичних, економічних, фінансових — в одних руках, намагання вирішувати усі
справи, до найдрібніших, з одного центру, як правило, одноосібно, або обмеженим
колом посадових осіб, що вже призвело до важких наслідків, породило втрату
управління, корупцію, спричинило загострення боротьби за владу між центром і
регіонами.
Запровадження вищим органом виконавчої влади “ручного” управління
країною з 52-мільйонним населенням, відсутність справжньої політичної
відповідальності за прийняті рішення, “закритість” вищих органів влади, небажання
владних структур міняти ситуацію, коли “влада живе своїм життям, а народ своїм”
продовжують штовхати країну до катастрофи.
Вихід з цієї ситуації єдиний і очевидний — децентралізація влади,
запровадження і зміцнення реального місцевого самоврядування, посилення ролі
політичних партій і громадських об’єднань у житті країни, піднесення ініціативи й
самодіяльності територіальних громад, органів місцевого самоврядування. І перші
кроки у цьому напрямі вже зроблено. Завдяки тривалій наполегливій праці
прихильників інституту місцевого самоврядування відбулось конституційне
закріплення засад місцевого самоврядування, створено Координаційну раду з
питань місцевого самоврядування при Президентові України, введено в дію один з
найважливіших конституційних законів — Закон України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, найближчими днями очікується ратифікація Верховною
Радою України Європейської Хартії про місцеве самоврядування.
І ми продовжуємо нашу роботу, щоб ці закони працювали і наповнювали
прийняті положення реальним змістом і реальними повноваженнями, наділяли

міста справжньою автономією і справжньою фінансовою незалежністю. Нашим
гаслом є давня народна мудрість “Господар в хаті — лад в державі”.
Уряд, хто б його не очолював і хто б не входив до його складу, повинен,
врешті-решт, зрозуміти, що в практикованих до цього часу методів роботи на
зразок диктату і небажання рахуватися з інтересами місцевих органів влади і
людей, які населяють наші села, селища й міста, немає майбутнього. Тільки
співпраця, консультації та взаємоповага можуть вирішити існуючі нині проблеми.
Якщо хтось з посадових осіб цього не розуміє, він повинен піти і звільнити місце
більш достойним, тим, хто усвідомлює свою відповідальність і право кожного
громадянина мати змогу і можливості самостійно вирішувати власну долю, а не
чекати милостиню від когось зверху.
Закликаємо мешканців міст, усіх громадян України, їх об’єднання та асоціації,
політичні партії до конструктивної співпраці з Асоціацією міст України для блага
Української держави та нашого народу!

