РІШЕННЯ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ ТА ГРОМАД
4 ГРУДНЯ 2003 РОКУ
КИЇВ
Про склад робочої Президії Загальних зборів
Асоціації міст України та громад
Розглянувши пропозиції Правління Асоціації,
Загальні збори вирішили:
І. Затвердити робочу Президію Загальних зборів у складі:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Омельченко Олександр
Олександрович
Пітцик Мирослав Васильович

Президент Асоціації , Київський міський
голова
Віце-президент Асоціації з виконавчої
роботи
Слиш Віктор Михайлович
Віце- президент Асоціації з питань
життєзабезпечення та розвитку малих міст,
голова Асоціації сільських, селищних,
міських рад України, Нововодолазький
селищний голова
Куліченко Іван Іванович
Віце-президент Асоціації з питань
міжнародної співпраці та збереження
історичних пам‘яток міст, віце-президент
Конгресу місцевих і регіональних влад
Європи, Дніпропетровський міський голова
Хмельнюк Валерій Якович
Віце-президент Асоціації з питань
життєзабезпечення та розвитку середніх
міст, Іллічівський міський голова
Любоненко Юрій Вікторович
Віце-президент Асоціації з питань
життєзабезпечення та розвитку великих
міст, Криворізький міський голова
Бойченко Микола Іванович
Голова Ревізійної комісії Асоціації,
Кагарлицький міський голова
Виборна Зоя Анатоліївна
Член Правління Асоціації, Боярський
міський голова
Демченко Ірина Іванівна
Член Ревізійної комісії Асоціації,
Охтирський міський голова
Мартинюк Адам Іванович
Перший заступник Голови Верховної Ради
України
Пустовойтенко Валерій
Голова Комітету Верховної Ради України з
Павлович
питань будівництва, транспорту, житловокомунального господарства та зв’язку
Шнипко Олександр Сергійович Перший заступник Міністра Кабінету
Міністрів України
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Про Секретаріат, Лічильну та Редакційну
комісії Загальних зборів Асоціації
Розглянувши пропозиції Правління Асоціації,
Загальні збори Асоціації вирішили:
І. Утворити Секретаріат Загальних зборів у складі 11 осіб:
1.
Шкутяк Зіновій Васильович
− голова Івано-Франківського РВ АМУ, ІваноФранківський міський голова, голова
Секретаріату
2.
Барикіна Тетяна
− керівник департаменту планування та
Володимирівна
контролю виконання рішень Асоціації
3.
Попович Валерій Федорович
− Васильківський міський голова
4.
Андронік Михайло Іванович
− Берегометський селищний голова
5.
Мазур Василь Костянтинович
− Бердичівський міський голова
6.
Марчевська Ольга Олегівна
− керівник департаменту по роботі з
регіональними відділеннями Асоціації
7.
Харковенко Володимир
− Вільшанський селищний голова
Федорович
8.
Солонець Надія Іванівна
− Лохвицький міський голова
9.
Сухович Євген Іванович
− Кам’янко – Бузький міський голова
10. Шуйко Михайло
− Жидачівський міський голова
Володимирович
11. Яловий Володимир Борисович − керівник Спілки секретарів місцевих рад
Асоціації, заступник Київського міського
голови-секретар Київської міської ради
ІІ. Утворити Лічильну комісію Загальних зборів у складі 9 осіб:
1.
Сальдо Володимир
− голова Херсонського РВ АМУ, Херсонський
Васильович
міський голова, голова комісії
2.
Безносик Олександр
− виконавчий директор Полтавського РВ АМУ
Сергійович
3.
Гвелісіані Олександр
− Козятинський міський голова
Георгійович
4.
Болдашев Анатолій Іванович
− Новодністровський міський голова
5.
Мінаєва Галина Миколаївна
− Чугуївський міський голова
6.
Станьковська Наталія
− Скалатський міський голова
Михайлівна
7.
Сушко Роман Васильович
− Калуський міський голова
8.
Сясько Олексій Іванович
− заступник голови департаменту статистики
та права Асоціації
9.
Терехов Федір Степанович
− Скадовський міський голова
ІІІ. Утворити Редакційну комісію Загальних зборів у складі 9 осіб:
1.
Федорук Микола Трохимович
− Голова Чернівецького РВ АМУ,
Чернівецький міський голова, голова комісії
2.
Іллюшкіна Валентина
− Виконавчий директор Кіровоградського РВ
Григорівна
АМУ
3.
Кабаренкова Євгенія
− Керівник прес-служби Асоціації
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Григорівна
Кириченко Микола Єгорович
Клебан Степан
Олександрович
Коломієць Василь Васильович
Негра Анатолій Петрович
Пароконний Віктор Кирилович
Шремф Леонід
Олександрович

− Алчевський міський голова
− Заступник виконавчого директора Асоціації
−
−
−
−

Канівський міський голова
Голопристанський міський голова
Южноукраїнський міський голова
Судакський міський голова

Про порядок денний Загальних зборів Асоціації
Розглянувши пропозиції Правління Асоціації,
Загальні збори вирішили:
Затвердити такий порядок денний Загальних зборів Асоціації:
1. Про затвердження рішень Правління Асоціації щодо прийняття нових членів
Асоціації, створення регіональних відділень, секцій та спілок АМУ та
затвердження рішення Правління “Про участь в діяльності Ради Європейських
муніципалітетів і регіонів”.
2. Звіт про діяльність Правління Асоціації у 2003 році.
3. Про стан вирішення проблем місцевого самоврядування в Україні.
4. Звіт Ревізійної комісії Асоціації та бюджет Асоціації на 2004 рік.
5. Різне.
а) Про проблеми формування місцевих бюджетів на 2004 рік.
б) Щодо звернень місцевих рад на підтримку Київського міського голови.
Про регламент засідання Загальних зборів Асоціації
Розглянувши пропозиції Правління Асоціації,
Загальні збори вирішили:
Затвердити наступний регламент засідання Загальних зборів Асоціації:
1. Роботу Загальних зборів розпочати о 13 годині та закінчити о 16 годині
2. Для вступного слова та виступів гостей надати до 20 хвилин
3. Для доповіді Президента Асоціації надати до 20 хвилин
4. Для доповіді Ревізійної комісії Асоціації надати до 10 хвилин
5. Для співдоповідей з основного питання порядку денного надати до 7 хвилин
6. Для доповідей з інших питань надати до 7 хвилин
7. Для виступів і обговорення доповідей надати до 5 хвилин
8. Для внесення пропозицій та зауважень, звернень та оголошень надати до 3
хвилин
9. Заявки на виступ, звернення та оголошення подавати до робочої Президії
Загальних зборів через Секретаріат зборів в письмовій формі
10. Прийняття рішень з усіх питань порядку денного проводити відкритим
голосуванням шляхом підняття рук і наданням змоги, у разі необхідності,
Лічильній комісії зробити підрахунок голосів.
Про затвердження рішень
Правління Асоціації
щодо прийняття територіальних
громад у члени Асоціації
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Розглянувши рішення Правління Асоціації “Про прийняття територіальних
громад у члени Асоціації” від 22. 02. 2003 р., 16. 04. 2003 р., 8. 07. 2003 р., 01. 10.
2003 р., 04. 12. 2003 р.,
Загальні збори Асоціації вирішили:
Затвердити рішення Правління Асоціації про прийняття у члени Асоціації
територіальних громад наступних міст, селищ і сіл:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

м. Севастополь
м. Алупка (АРК)
м. Баранівка (Житомирська обл.)
м. Бібрка (Львівська обл.)
смт. Білогір’я (Хмельницька обл.)
м. Ватутіне (Черкаська обл.)
смт. Великий Бурлук (Харківська обл.);
смт. Верховина (Івано-Франківська
обл.)
9. смт. Веселе (Запорізька обл.)
10. смт. Великий Березний (Закарпатська
обл.)
11. с. Вікняни (Івано-Франківська обл.)
12. смт. Віньківці (Хмельницька обл.)
13. с. Вирішальне (Полтавська обл.)
14. смт. Вовковинці (Хмельницька обл.)
15. м. Городня (Чернігівська обл.)
16. смт. Гоголеве (Полтавська обл.)
17. с. Делева (Івано-Франківська обл.)
18. смт. Добротвір (Львіська обл.)
19. м. Зміїв (Харківська обл.)
20. м. Зоринськ (Луганська обл.)
21. м. Калинівка (Вінницька обл.)
22. с. Кам’яні Потоки (Полтавська обл.)
23. смт. Компаніївка (Кіровоградська обл.)

24. м. Кілія (Одеська обл.)
25. м. Коростишів (Житомирська обл.)
26. м. Котовськ (Одеська обл.)
27. смт. Кути (Івано-Франківська обл.)
28. с. Лиман (Одеська обл.)
29. смт Лиманське (Одеська обл.)
30. м. Любомль (Волинська обл.)
31. с. Майдан Чернілівецький (Хмельницька
обл.)
32. смт. Меджибіж (Хмельницька обл.)
33. м. Мена (Чернігівська обл.)
34. смт. Нове (Кіровоградська обл.)
35. м. Прилуки (Чернігівська обл.)
36. с. Путятинці (Івано-Франківська обл.)
37. смт. Станично –Луганське (Луганська обл.)
38. с. Селещино (Полтавська обл.)
39. с. Середина-Буда (Сумська обл.)
40. с. Синельникове (Дніпропетровська обл.);
41. смт. Смоліне (Кіровоградська обл.)
42. смт. Стара Синява (Хмельницька обл.)
43. смт. Талалаївка (Чернігівська обл.)
44. м. Теребовля (Тернопільська обл.)
45. смт. Фрунзівка (Одеська обл.)

Про затвердження рішень
Правління Асоціації щодо
утворення секцій, спілок Асоціації
Загальні збори Асоціації вирішили:
Затвердити рішення Правління Асоціації про утворення секцій, спілок у складі
Асоціації:
1. Секція фінансистів
2. Секція з питань житлово-комунального господарства
3. Секція з питань земельних ресурсів
4. Секція з питань екологічної політики та природокористування
5. Секція з питань культури і мистецтв
6. Секція з питань освіти
7. Секція з питань охорони здоров’я
8. Секція з питань фізкультури і спорту
9. Секція з питань молодіжної політики
10. Секція керуючих справами
11. Секція історичних міст
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12. Секція великих міст
13. Секція середніх міст
14. Секція малих міст
15. Спілка секретарів місцевих рад
16. Координаційна рада з питань комп’ютеризації
Про затвердження рішень
Правління Асоціації про
утворення РВ АМУ
Загальні збори Асоціації вирішили:
Затвердити рішення Правління Асоціації про утворення регіональних
відділень Асоціації:
1. Кримського республіканського
2. Вінницького
3. Волинського
4. Дніпропетровського
5. Донецького
6. Житомирського
7. Закарпатського
8. Запорізького
9. Івано-Франківського
10. Київського
11. Кіровоградського
12. Луганського
13. Львівського

14. Миколаївського
15. Одеського
16. Полтавського
17. Рівненського
18. Сумського
19. Тернопільського
20. Харківського
21. Херсонського
22. Хмельницького
23. Черкаського
24. Чернівецького
25. Чернігівського

Про внесення змін до складу Палати міст
та резервного списку кандидатів в делегати
від Асоціації міст України та громад
для роботи в Конгресі місцевих та
регіональних влад України
Розглянувши пропозиції Правління та регіональних відділень Асоціації щодо
внесення змін до складу делегатів для роботи в Конгресі місцевих і регіональних
влад України та враховуючи квоту представників від Асоціації в Конгресі,
Загальні збори Асоціації вирішили:
І. Обрати делегатами КМРВУ, замість вибулих, від Асоціації:
1. Карташова Євгена Григоровича
2.
Омельченка
Володимира
Павловича
3. Ногу Миколу Петровича

-

Запорізького міського голову
Сумського міського голову
Шосткінського міського голову (Сумська обл.)

ІІ. Включити до резервного списку кандидатів в делегати від Асоціації:
1. Огрохіна Івана Миколайовича
2. Солдатенко Ольгу Олексіївну
3. Абісова Володимира Пилиповича

-

Конотопського міського голову (Сумська обл.)
Хорольського міського голову (Полтавська
обл.)
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Красноперекопського міського голову (АР
Крим)
Про кандидатуру до складу
Комісії з питань місцевого господарства
Конгресу місцевих та регіональних влад України
Загальні збори Асоціації міст України та громад
вирішили:
Рекомендувати до складу Комісії з питань місцевого господарства Конгресу
місцевих та регіональних влад України, замість вибулого члена Комісії від Палати
міст :
Карташова Євгена Григоровича – Запорізького міського голову.
Про затвердження рішення
Правління Асоціації про участь
в діяльності Ради Європейських
муніципалітетів і регіонів (РЄМР)
Надаючи важливе значення співпраці з партнерами інших країн,
Загальні збори Асоціації вирішили:
Затвердити рішення Правління Асоціації від 22 лютого 2003 року “Про
участь в діяльності Ради Європейських муніципалітетів і регіонів (РЄМР)”.
Про звіт про діяльність Правління
Асоціації міст України та громад
Заслухавши та обговоривши доповідь Президента Асоціації міст України та
громад О.О.Омельченка,
Загальні збори Асоціації вирішили:
1. Затвердити звіт про діяльність Правління у 2003 році (додається).
2. Правлінню Асоціації міст України та громад забезпечити узагальнення
пропозицій та зауважень щодо його діяльності в 2003 році та вжити заходів до їх
реалізації.
Про звіт Ревізійної комісії Асоціації
Заслухавши та обговоривши доповідь голови Ревізійної комісії Асоціації міст
України та громад М. І. Бойченка щодо дотримання фінансової дисципліни
членами Асоціації та господарську діяльність Правління та виконавчої дирекції
Асоціації,
Загальні збори Асоціації вирішили:
1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Асоціації по виконанню бюджету Асоціації за
2003 рік та акти перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчої
дирекції Асоціації.
2. Звернути увагу членів Асоціації міст України та громад на необхідність суворого
дотримання фінансової дисципліни по сплаті членських внесків.
3. Правлінню Асоціації забезпечити своєчасний розгляд питань про переведення
в асоційовані члени Асоціації
територіальні громади, які допускають
заборгованість по сплаті членських внесків більше одного року.
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Про бюджет Асоціації на 2004 рік
Розглянувши пропозиції Правління Асоціації,
Загальні збори Асоціації вирішили:
1. Затвердити бюджет Асоціації на 2004 рік в сумі:
- доходи – 3,0 млн. грн.
- видатки – 3,0 млн. грн.
2. Правлінню Асоціації забезпечити розробку та затвердження кошторису
Асоціації в межах визначеного бюджету на 2004 рік і використання коштів лише
для виконання завдань, передбачених Статутом .
Про стан вирішення проблем
місцевого самоврядування в Україні
Асоціація міст України та громад обговоривши доповідь Президента
Асоціації О. О. Омельченка “Про стан вирішення проблем місцевого
самоврядування в Україні”, відзначає, що сприятливі умови, які склалися в державі
з прийняттям Конституції України 1996 року та ратифікацією Європейської хартії
місцевого самоврядування, не були в належній мірі використані для реального
впровадження нової демократичної системи влади та управління на місцях.
Прийняті в умовах політичного протистояння та розмаїт
ості поглядів на інститут самоврядування Закони України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про органи
самоорганізації населення”, “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”,
Бюджетний і Земельний кодекси України та ряд інших законодавчих актів є
недосконалими. Вони не лише не забезпечують свідомої участі громадян в
реформаторських процесах, практичної повсякденної зацікавленості органів
місцевого самоврядування в зміні статусу та устрої життя територіальних громад,
а навіть погіршили ситуацію, що складалась на час отримання незалежності
України. Зокрема, до цього часу належним чином не врегульовано питання
комунальної власності, в тому числі на земельні і природні ресурси, місцевих
податків і зборів, адміністративно-територіального устрою, статусу міських,
селищних і сільських голів, виборів депутатів місцевих рад тощо.
Ініціативи Президента України, окремих народних депутатів, Асоціації міст
України та громад з вирішення цих проблем не знаходять своєї підтримки у
Верховній Раді України та Кабінеті Міністрів України, а змінити ситуацію в
місцевому самоврядуванні одними намірами і побажаннями неможливо. Для
реалізації конституційних положень щодо організаційного, правового, матеріальнофінансового забезпечення місцевого самоврядування необхідна відповідна
політична воля і рішуча позиція всіх без винятку органів влади.
У зв’язку з цим, Загальні збори Асоціації міст України та громад вирішили:
1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України з вимогою щодо забезпечення виконання положень Конституції
України щодо:
- створення правових та організаційних умов для формування
самодостатніх територіальних громад – громад, які б володіли
матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами в обсязі достатньому для
ефективної реалізації завдань та функцій місцевого самоврядування. При
цьому мають
бути
передбачені можливості
утворення
асоціацій
територіальних громад, які зберігають статус самостійних суб’єктів права на
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місцеве самоврядування і делегують асоціаціям самоврядні повноваження, що
забезпечують виконання окремих функцій місцевого самоврядування.
- реформування системи місцевого самоврядування, що передбачає:
а) у перспективі – зміну статусу і порядку формування обласних та районних
рад. При цьому, обласні ради та їх вищі посадові особи мають набути статусу
представницьких органів і обиратися населенням області, району на основі
рівного виборчого права;
б) вдосконалення порядку формування виконавчих органів місцевого
самоврядування;
в) створення в системі місцевого самоврядування спеціальних
правоохоронних формувань – муніципальної поліції, яка забезпечувала б
виконання рішень органів місцевого самоврядування з питань забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян;
г) законодавче визначення місця та ролі територіальної громади в системі
місцевого самоврядування, її виключних повноважень, активне запровадження
в практику місцевого самоврядування різних форм прямої демократії,
безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування,
підвищення ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань
надання соціальних послуг населенню;
д) визначення статусу підрозділів територіальної громади (територіальної
громади району у місті, громади села, селища, які перебувають в межах
населеного пункту) та засад їх взаємовідносин з територіальною громадою в
цілому.
- розподілу сфер компетенції та повноважень між органами місцевого
самоврядування та органами державної влади, органами різного
територіального рівня на основі:
а) чіткого законодавчого розмежування понять “предмети відання”,
“повноваження виконавчої влади”, “повноваження місцевого самоврядування”;
б) дотримання принципу субсидіарності – зі сфери компетенції органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області та району
мають бути вилучені та передані всі повноваження, які можуть бути ефективно
реалізовані на рівні територіальної громади;
в) фінансового, матеріального та іншого забезпечення виконання органами
місцевого самоврядування наданих їм окремих повноважень органів
виконавчої влади;
г) у перспективі – трансформації місцевих державних адміністрацій від
місцевих органів виконавчої влади загальної компетенції до контрольнонаглядових органів у структурі урядової влади шляхом вилучення у них та
передачі відповідним органам місцевого самоврядування функцій і
повноважень організаційно-господарського характеру.
- визначення статусу та режиму об’єктів комунальної власності, що
передбачає:
а) законодавче закріплення структури об’єктів комунальної власності,
визначивши при цьому перелік об’єктів виключного права власності (об’єкти, які не
можуть бути відчужені ні за яких умов або передані у спільну власність);
б) диференціацію об’єктів спільної сумісної власності;
в) заборону приватизації об’єктів державної та комунальної власності, якщо
наслідком цього стане скорочення обсягу та погіршення якості послуг, що
надаються населенню шляхом використання цих об’єктів;
г) законодавче визначення порядку, передачі відповідних об’єктів до сумісної
спільної власності територіальних громад (об’єктів, які функціонують в інтересах
населення регіону в цілому).
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подальшого вдосконалення бюджетної системи та міжбюджетних
відносин з метою:
а) забезпечення реальної самостійності місцевих бюджетів;
б) запровадження конкурсних механізмів надання з Державного бюджету
України грантів на виконання окремих місцевих та регіональних проектів;
в) фінансового забезпечення реалізації функцій місцевого самоврядування
на рівні внутрішніх територіальних громад (району у місті, села, селища, що
перебувають в межах адміністративно-територіальної одиниці) та функцій органів
самоорганізації населення;
г)реального
гарантування
державою
фінансового
забезпечення
мінімального рівня соціальних та адміністративних послуг, надання яких
населенню передбачається самоврядними повноваженнями;
д) законодавчого визначення засад взаємовідносин бюджетів сіл, селищ,
міст районного значення з бюджетами районів, областей та районів у містах з
міськими бюджетами;
- реформування системи адміністративно-територіального устрою України
з метою:
а) забезпечення територіальності місцевого самоврядування – воно має
здійснюватися на територіях, які відмежовані одна від одної;
б) забезпечення повсюдності місцевого самоврядування – воно має
здійснюватися на всій території України без будь-яких обмежень. Реалізація цього
принципу вимагає зміни територіальної основи місцевого самоврядування.
Територіальною основою місцевого самоврядування має стати громада як
адміністративна одиниця.
- зміцнення правових гарантій прав територіальних громад, органів та
посадових осіб місцевого самоврядування шляхом:
а) чіткого законодавчого визначення процедури звернення до суду з метою
захисту прав та законних інтересів територіальних громад, їх органів і посадових
осіб;
б) вдосконалення механізмів відповідальності посадових осіб місцевого
самоврядування перед державою та територіальною громадою;
в) закріплення права органів місцевого самоврядування на звернення до
Конституційного Суду України з конституційною скаргою;
г) прискорення процесу формування в Україні системи адміністративної
юстиції, зокрема, адміністративних судів.
-

2. Звернутися до Конгресу місцевих та регіональних влад Європи з проханням
продовжити моніторинг ситуації щодо місцевого самоврядування в Україні та
сприяти його розвитку і становленню.
3. Вважати, що з метою узгодження державної політики в сфері місцевого
самоврядування, реалізації його конституційних прав, необхідне дотримання
наступних принципів:
а) єдність мети, завдань і механізмів державної політики;
б) комплексний підхід до реалізації державної політики;
в) взаємодія і співпраця органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в процесі реалізації державної політики;
г) наступність державної політики на різних етапах проведення муніципальної
реформи;
д) всебічна підтримка місцевого самоврядування з боку держави;
е) невтручання органів державної влади в компетенцію органів місцевого
самоврядування;
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є) контроль з боку держави за реалізацією державними органами та органами
місцевого самоврядування та їх посадовими особами державної політики в сфері
місцевого самоврядування.
Асоціація міст України та громад вважає, що її пропозиції будуть в
установленому порядку розглянуті як конструктивний захід політичної реформи в
Україні і державної підтримки місцевого самоврядування, враховуючи, що лише за
наявності правової, економічної й організаційної спроможності територіальних
громад, при активній участі та зацікавленості держави і населення можливий
реальний, ефективний, стабільний розвиток держави та українського суспільства.
Про проблеми формування
місцевих бюджетів на 2004 рік
Розглянувши пропозиції Правління Асоціації щодо механізмів виконання
місцевих бюджетів на 2004 рік та враховуючи, що прийнятий Закон України “Про
Державний бюджет України на 2004 рік” позбавляє місцеве самоврядування
фінансових ресурсів, необхідних для виконання в повному обсязі покладених на
нього функцій та повноважень, особливо делегованих, і може спричинити значне
погіршення
надання
громадянам
соціально-культурних,
комунальних,
транспортних та інших послуг,
загальні збори Асоціації вирішили:
1. Схвалити пропозиції Асоціації міст України та громад щодо формування
місцевих бюджетів на 2004 рік (додаються).
2. Правлінню Асоціації взяти на контроль питання формування місцевих бюджетів
на 2004 рік та провести моніторинг його виконання за перший квартал
наступного року, який довести до відома членів Асоціації.
Щодо звернень місцевих рад
на підтримку Київського міського голови
Враховуючи ситуацію, яка склалася в місті Києві і пов’язана з необхідністю
тлумачення чинного законодавства з питань організації влади в цьому місті,
Загальні збори Асоціації вирішили:
1. Висловити стурбованість, що Конституційним Судом України зволікається
розгляд звернення народних депутатів України щодо тлумачення норм
Конституції України і Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ”,
які стосуються особливих умов здійснення виконавчої влади та місцевого
самоврядування в місті Києві.
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