Рішення Загальних звітно-виборних зборів АМУ
від 20 лютого 2009 року
Про обрання робочих органів
Загальних звітно-виборних зборів
Асоціації міст України та громад
Розглянувши пропозиції Правління АМУ щодо кількісного та персонального
складу робочих органів Загальних звітно-виборних зборів, Загальні звітно-виборні
збори Асоціації вирішили:
І. Утворити робочу Президію Загальних звітно-виборних зборів у
складі:
1.
Ющенко Віктор Андрійович – Президент України;
2.
Тимошенко Юлія Володимирівна – Прем’єр-міністр України;
3.
Куліченко Іван Іванович – Президент АМУ, Дніпропетровський міський
голова;
4.
Пітцик Мирослав Васильович - віце-президент АМУ з виконавчої
роботи;
5.
Безсмертний Роман Петрович – Заступник Глави Секретаріату
Президента України.
ІІ. Утворити Секретаріат Загальних звітно-виборних зборів у складі:
1.
Антоненко Віктор Олександрович, заступник виконавчого директора,
голова департаменту сталого розвитку АМУ, голова Секретаріату зборів;
2.
Кохан Ольга Олегівна - голова департаменту по роботі з
регіональними відділеннями та містами АМУ;
3.
Сидоренко Вікторія Василівна - голова департаменту з правової
політики АМУ;
4.
Сясько Олексій Іванович - заступник голови департаменту з правової
політики АМУ.
ІІІ. Утворити Лічильну комісію Загальних звітно-виборних зборів у
складі:
1.
Сапожніков Віктор Борисович - Нововолинський міський голова;
2.
Якименко Іван Петрович – Переяслав-Хмельницький міський голова;
3.
Мазур Василь Костянтинович - Бердичівський міський голова;
4.
Добрівський Тарас Григорович - Боярський міський голова.
IV. Утворити Редакційну комісію Загальних звітно-виборних зборів у
складі:
1.
Глухов Микола Володимирович - Кременчуцький міський голова,
Голова Полтавського РВ АМУ;
2.
Удовиченко Володимир Петрович - Славутицький міський голова;
3.
Кравченко Віктор Віталійович - Перший заступник виконавчого
директора АМУ;
4.
Кабаренкова Євгенія Григорівна - керівник прес-служби АМУ.
Про регламент Загальних
звітно-виборних зборів
Асоціації міст України та громад
Розглянувши пропозиції Правління Асоціації міст України та громад,
Загальні звітно-виборні збори Асоціації вирішили:

Затвердити наступний регламент Загальних звітно-виборних зборів
Асоціації міст України та громад:
1. Роботу Загальних звітно-виборних зборів АМУ розпочати об 11.00 та
закінчити о 14.00.
2. Для звітної доповіді Президента Асоціації та його пропозицій щодо
Основних напрямків діяльності Асоціації на 2009 - 2010 роки відвести до 15
хвилин.
3. Для доповідей з питань порядку денного відвести до 10 хвилин.
4. Для виступів в обговоренні доповідей відвести до 5 хвилин.
5. Для внесення пропозицій та зауважень, оголошення звернень та об’яв
відвести до 3 хвилин.
6. Запис на виступ, оголошення звернень та об’яв подавати до робочої
Президії Загальних звітно-виборних АМУ зборів через Секретаріат зборів в
письмовій формі.
Про затвердження рішень Правління АМУ
щодо прийому нових членів, переведення
в асоційовані члени, виключення з членів АМУ
та утворення секцій АМУ
Розглянувши інформацію Правління АМУ та відповідно до пункту 4.2 статті 4
Статуту Асоціації міст України та громад, Загальні звітно-виборні збори Асоціації
вирішили:
Затвердити наступні рішення Правління АМУ:
1. Про прийом у дійсні члени Асоціації міст України та громад:
Міських рад: Барвінківської міської ради Харківської обл., Брянківської
міської ради Луганської обл., Кіровської міської ради Луганської обл.,
Ровеньківської міської ради Луганської обл., Рубіжанської міської ради Луганської
обл., Рудківської міської ради Львівської обл., Курахівської міської ради Донецької
обл., Семенівської міської ради Чернігівської обл.
Селищних рад: Добровеличівської селищної ради Кіровоградської обл.,
Новопсковської селищної ради Луганської обл., Обертинської селищної ради
Івано-Франківської обл., Софіївської селищної ради Луганської обл., Тарутинської
селищної ради Одеської обл., Хрустальненської селищної ради Луганської обл.,
Куйбишевської селищної ради Запорізької обл.
Сільських рад: Баранинської сільської ради Закарпатської обл.,
Великодальницької сільської ради Одеської обл., Гладківської сільської ради
Херсонської обл., Добропільської сільської ради Херсонської обл., Долматівської
сільської ради Херсонської обл., Заповітненської сільської ради Запорізької обл.,
Іркліївської сільської ради Черкаської обл., Малокопанівської сільської ради
Херсонської обл., Новозбур’ївської сільської ради Херсонської обл., Олексіївської
сільської ради Херсонської обл., Петрівської сільської ради Івано-Франківської
обл., Піщанської сільської ради Полтавської обл., Рибальчеської сільської ради
Херсонської обл., Садівської сільської ради Херсонської обл., Старозбур’ївської
сільської ради Херсонської обл., Таврійської сільської ради Херсонської обл.,
Червонослобідської сільської ради Черкаської обл., Чорноморської сільської ради
Херсонської обл., Костилівської сільської ради Закарпатської обл., Білоцерківської
сільської ради Закарпатської обл., Гришковецької сільської ради Хмельницької
обл., Мирненської сільської ради Одеської обл.
Районних у місті рад: Артемівської районної у м. Луганську ради,
Кам’янобрідської районної у м. Луганську ради, Ленінської районної у м. Луганську
ради, Жовтневої районної у м. Луганську ради, Індустріальної районної у м.

Дніпропетровську ради, Бабушкінської районної у м. Дніпропетровську ради,
Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради.
2. Про прийом в асоційовані члени Асоціації міст України та громад:
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю
„ПРОМКОМРЕЗЕРВ”,
Товариства з обмеженою відповідальністю „Ельпласт-Львів”, Товариства з
обмеженою відповідальністю „Житлово-комунальний Союз України”, Рейтингового
агентства „Кредит-Рейтинг”, громадської організації «Асоціація малих міст
України».
3. Про переведення в асоційовані члени Асоціації міст України та громад:
Берестечківської міської ради, Ківерцівської міської ради, Любомльської
міської ради (Волинська обл.);
Вільногірської міської ради, Марганецької міської ради, Павлоградської
міської ради (Дніпропетровська обл.);
Артемівської міської ради, Горлівської міської ради, Дебальцівської міської
ради, Димитровської міської ради, Дружківської міської ради, Єнакієвської міської
ради, Зугреської міської ради, Іловайської міської ради, Краматорської міської
ради, Красноармійської міської ради, Макіївської міської ради, Сіверської міської
ради, Ясинуватської міської ради (Донецька обл.);
Радомишльської міської ради (Житомирська обл.);
Берегівської міської ради, Мукачевської міської ради, Перечинської сільської
ради (Закарпатська обл.);
Кутської селищної ради, Вишківської сільської ради, Делівської сільської
ради (Івано-Франківська обл.);
Переяслав-Хмельницької міської ради, Немішаєвської селищної ради,
Ставищенської селищної ради, Літківської сільської ради (Київська обл.);
Бобринецької міської ради, Голованівської селищної ради, Смолінської
селищної ради, Компаніївської селищної ради (Кіровоградська обл.);
Алмазнянської міської ради, Зоринської міської ради, Краснолуцької міської
ради, Кремінської міської ради, Суходільської міської ради, Теплогірської міської
ради (Луганська обл.);
Бібрської міської ради, Бориславської міської ради, Самбірської міської ради
(Львівська обл.);
Первомайської селищної ради, Радсадівської сільської ради (Миколаївська
обл.);
Болградської міської ради, Кілійської міської ради, Лиманської селищної
ради, Фрунзівської селищної ради, Лиманської сільської ради (Одеська обл.);
Лубенської міської ради, Чорнухинської селищної ради, Опішнянської
селищної ради, Оболонської сільської ради, Горбівської сільської ради
(Полтавська обл.);
Шосткинської міської ради (Сумська обл.);
Заліщицької міської ради, Зборівської міської ради, Ланівецької міської ради,
Великоберезовицької селищної ради, Гримайлівської селищної ради, Заводської
селищної ради, Козівської селищної ради, Скала-Подільської селищної ради
(Тернопільська обл.);
Південної міської ради, Червонодонецької селищної ради, Таранівської
сільської ради (Харківська обл.);
Мирненської селищної ради (Херсонська обл.);
Красилівської міської ради, Шепетівської міської ради, Вовковинецької
селищної ради, Лозівської селищної ради, Меджибізької селищної ради,
Новоушицької селищної ради, Смотрицької селищної ради, Старосинявської
селищної ради, Теофіпольської селищної ради, Курівської сільської ради
(Хмельницька обл.);

Звенигородської міської ради, Христинівської міської ради (Черкаська обл.);
Бахмацької міської ради, Бобровицької міської ради, Борзнянської міської
ради, Менської міської ради, Новгород-Сіверської міської ради (Чернігівська обл.).
4. Про виключення з членів Асоціації міст України та громад: Васильківської
міської ради Київської обл.
5. Про стоврення Секції міст-господарів ЄВРО – 2012 при Асоціації міст
України та громад.
Про звіт про роботу Правління
Асоціації міст України та громад
у 2007-2008 роках
та про Основні напрями діяльності
Асоціації міст України та громад
на 2009-2010 роки
Заслухавши та обговоривши Звіт про роботу Правління АМУ в 2007 – 2008
роках та Основні напрями діяльності Асоціації на 2009-2010 роки Президента
Асоціації міст України та громад І.І. Куліченка, Загальні звітно-виборні збори
Асоціації вирішили:
Затвердити звіт про роботу Правління Асоціації міст України та
громад у 2007-2008 роках (див. на інтернет-сторінці АМУ – www.auc.org.ua).
Затвердити Основні напрями діяльності Асоціації міст України та
громад на 2009-2010 роки (див. на інтернет-сторінці АМУ – www.auc.org.ua).
Правлінню АМУ забезпечити виконання Основних напрямів
діяльності Асоціації міст України та громад на 2009-2010 роки.
Про Звіт Ревізійної комісії
Асоціації міст України та громад
з перевірки фінансово-господарської
діяльності Правління АМУ
та стану сплати членських внесків
за 2008 рік
Заслухавши та обговоривши Звіт про роботу Ревізійної комісії Асоціації міст
України та громад з перевірки фінансово-господарської діяльності Правління
Асоціації та стану сплати членських внесків за 2008 рік Голови Ревізійної комісії
АМУ М.І. Бойченка, Загальні звітно-виборні збори Асоціації вирішили:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Асоціації міст України та громад з
перевірки фінансово-господарської діяльності Правління АМУ та стану сплати
членських внесків за 2008 рік (див. на інтернет-сторінці АМУ – www.auc.org.ua).
Про затвердження
фінансово–господарського звіту
Правління Асоціації міст України
та громад за 2007-2008 роки
та бюджету АМУ на 2009 рік
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи М. В. Пітцика про Фінансово-господарський звіт Правління
Асоціації міст України та громад за 2007 - 2008 роки, Загальні звітно-виборні збори
Асоціації вирішили:

1. Затвердити Фінансово-господарський звіт Правління Асоціації міст
України та громад за 2007 - 2008 роки.
2. Затвердити бюджет Асоціації міст України та громад на 2009 рік в сумі
шість мільйонів дев’ятсот тисяч гривень.
Про обрання Президента
Асоціації міст України та громад
Керуючись пунктом 4.17.1. статті 4 Статуту Асоціації міст України та громад,
Загальні звітно-виборні збори Асоціації вирішили:
Обрати Президентом Асоціації міст України та громад Дніпропетровського
міського голову Куліченка Івана Івановича.
Про обрання віце-президентів та
віце-президента з виконавчої роботи
Асоціації міст України та громад
Заслухавши пропозиції Президента Асоціації міст України та громад, згідно з
пунктами 4.2 та 4.17.5 статті 4 Статуту Асоціації міст України та громад, Загальні
звітно – виборні збори Асоціації вирішили:
І. Обрати віце-президентами Асоціації міст України та громад:
1.
З питань життєзабезпечення та розвитку великих міст:
Добкіна Михайла Марковича – Харківського міського голову, Голову
Харківського РВ АМУ, Голову Секції великих міст АМУ;
2.
З питань життєзабезпечення та розвитку середніх міст:
Федорчука Анатолія Соловйовича – Бориспільського міського голову
(Київська обл.), Голову Секції середніх міст АМУ;
3.
З питань життєзабезпечення та розвитку малих міст, селищ та сіл:
Козирєва Павла Генріховича – Українського міського голову (Київська
обл.), Голову Секції малих міст України;
4.
З питань міжнародних зв’язків:
Садового Андрія Івановича – Львівського міського голову, Голову
Львівського РВ АМУ, Голову Секції міст – господарів ЄВРО – 2012 при АМУ;
5.
З питань житлово-комунального господарства:
Карташова Євгена Григоровича – Запорізького міського голову, Голову
Запорізького РВ АМУ;
6.
З питань бюджетної політики:
Лук’янченка Олександра Олексійовича – Донецького міського голову,
Голову Донецького РВ АМУ;
7.
З питань соціальної політики:
Чайку Володимира Дмитровича – Миколаївського міського голову, Голову
Миколаївського РВ АМУ;
8.
З питань правової політики:
Гройсмана Володимира Борисовича – Вінницького міського голову,
Голову Вінницького РВ АМУ;
9.
З питань економічного розвитку міст:
Федорука Миколу Трохимовича - Чернівецького міського голову, Голову
Чернівецького РВ АМУ;
10.
З питань енергоефективності:
Одарича Сергія Олеговича – Черкаського міського голову, Голову
Черкаського РВ АМУ;

ІІ. Обрати віце-президентом Асоціації міст України та громад з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича.
Про затвердження кількісного
і персонального складу Правління
Асоціації міст України та громад
Заслухавши пропозиції Президента Асоціації міст України та громад, згідно з
пунктами 4.2 та 4.17.5 статті 4 Статуту Асоціації міст України та громад, Загальні
звітно – виборні збори Асоціації вирішили:
І. Затвердити кількісний склад Правління Асоціації міст України та громад 57 осіб.
ІІ. Затвердити персональний склад Правління Асоціації міст України та громад:
члени Правління АМУ за посадою:
1.
Куліченко Іван Іванович – Дніпропетровський міський голова,
Президент АМУ;
2.
Анушкевичус Віктор Андрюсович - Івано-Франківський міський голова,
Голова Івано-Франківського РВ АМУ;
3.
Бабенко Геннадій Олександрович - Сімферопольський міський голова,
Голова Кримського РВ АМУ;
4.
Глухов Микола Володимирович - Кременчуцький міський голова,
Голова Полтавського РВ АМУ;
5.
Гройсман Володимир Борисович - Вінницький міський голова, Голова
Вінницького РВ АМУ;
6.
Добкін Михайло Маркович - Харківський міський голова, Голова
Харківського РВ АМУ;
7.
Заставний Роман Йосипович - Тернопільський міський голова, Голова
Тернопільського РВ АМУ;
8.
Карташов Євген Григорович - Запорізький міський голова, Голова
Запорізького РВ АМУ;
9.
Кравченко Сергій Іванович - Луганський міський голова, Голова
Луганського РВ АМУ;
10.
Літвіщенко Віктор Іванович – Новомосковський міський голова, Голова
Дніпропетровського РВ АМУ;
11.
Лук’янченко Олександр Олексійович - Донецький міський голова,
Голова Донецького РВ АМУ;
12.
Мельник Володимир Олександрович - Обухівський міський голова,
Голова Київського РВ АМУ;
13.
Мельник Сергій Іванович - Хмельницький міський голова, Голова
Хмельницького РВ АМУ;
14.
Мінаєв Геннадій Михайлович - Сумський міський голова, Голова
Сумського РВ АМУ;
15.
Одарич Сергій Олегович – Черкаський міський голова, Голова
Черкаського РВ АМУ;
16.
Пітцик Мирослав Васильович - Віце-президент Асоціації міст України та
громад з виконавчої роботи;
17.
Приходьмо Михайло Васильович – Ніжинський міський голова, Голова
Чернігівського РВ АМУ;
18.
Прокопенко Олександр Адольфович – секретар Одеської міської ради,
Голова Одеського РВ АМУ;
19.
Пустовіт Тарас Олександрович - Острозький міський голова, Голова
Рівненського РВ АМУ;

20.
Ратушняк Сергій Миколайович - Ужгородський міський голова, Голова
Закарпатського РВ АМУ;
21.
Садовий Андрій Іванович - Львівський міський голова, Голова
Львівського РВ АМУ;
22.
Сальдо Володимир Васильович - Херсонський міський голова, Голова
Херсонського РВ АМУ;
23.
Федорук Микола Трохимович - Чернівецький міський голова, Голова
Чернівецького РВ АМУ;
24.
Чайка Володимир Дмитрович - Миколаївський міський голова, Голова
Миколаївського РВ АМУ;
25.
Шелудченко Віра Тимофіївна - Житомирський міський голова, Голова
Житомирського РВ АМУ;
26.
Шиба Богдан Павлович - Луцький міський голова, Голова Волинського
РВ АМУ;
члени Правління АМУ, обрані Загальними звітно-виборними зборами
Асоціації:
27.
Абаімов Василь Петрович – Добротвірський селищний голова
(Львівська обл..);
28.
Гержов Юрій Іванович – Вознесенський міський голова (Миколаївська
обл.);
29.
Зеленокорінний Сергій Іванович – Долинський міський голова
(Кіровоградська обл.);
30.
Козак Олександр Дмитрович – Барський міський голова (Вінницька
обл.);
31.
Козирєв Павло Генріхович – Український міський голова (Київська обл.);
32.
Любоненко Юрій Вікторович – Криворізький міський голова
(Дніпропетровська обл.);
33.
Матковський Андрій Всеволодович – Полтавський міський голова
(Полтавська обл.);
34.
Міранов Микола Миколайович – Білогірський міський голова
(АР
Крим);
35.
Негра Анатолій Петрович – Голо пристанський міський голова
(Херсонська обл.);
36.
Нестерук Анатолій Макарович – Кам’янець-Подільський міський голова
(Хмельницька обл.);
37.
Орєшкін Юрій Олександрович - Станично-Луганський селищний голова
(Луганська обл.);
38.
Повар Анатолій Васильович – Олевський міський голова (Житомирська
обл.);
39.
Пузаков Володимир Тихонович – Кіровоградський міський голова;
40.
Равлик Василь Степанович – Сокирянський міський голова
(Чернівецька обл.);
41.
Ревтій Іван Іванович – Свалявський міський голова (Закарпатська обл.);
42.
Ротач Світлана Олександрівна – Нововодолазький селищний голова
(Харківська обл.);
43.
Самойленко Михайло Романович – Корсунь-Шевченківськй міський
голова (Черкаська обл.);
44.
Сапожніков Віктор Борисович – Нововолинський міський голова
(Волинська обл.);
45.
Саратов Валерій Володимирович – Севастопольський міський голова
(АР Крим);

46.
Сидоров Іван Петрович – голова Солом’янської районної у місті Києві
ради;
47.
Соколов Олександр Володимирович – Чернігівський міський голова;
48.
Стефаненко Валерій Михайлович – Вільнянськй міський голова
(Запорізька обл.);
49.
Токарський Степан Володимирович – Бережанський міський голова
(Тернопільська обл.);
50.
Трачик Орест Антонович – Галицький міський голова (ІваноФранківська обл.);
51.
Удовиченко Володимир Петрович – Славутицький міський голова
(Київська обл.);
52.
Федорчук Анатолій Соловйович – Бориспільський міський голова
(Київська обл.);
53.
Фролов Олександр Іванович – Кролевецький міський голова (Сумська
обл.);
54.
Хмельнюк Валерій Якович – Іллічівський міський голова (Одеська обл.);
55.
Хомко Володимир Євгенович – Рівненський міський голова;
56.
Хотлубей Юрій Юрійович – Маріупольський міський голова (Донецька
обл.);
57.
Черновецький Леонід Михайлович – Київський міський голова.
Про реструктуризацію заборгованості
зі сплати членських внесків сільським,
селищним, міським радам –
членам Асоціації переведених
в асоційовані члени АМУ
Заслухавши інформацію Голови Ревізійної комісії Асоціації, Кагарлицького
міського голови М.І. Бойченка про доцільність реструктуризації заборгованості зі
сплати членських внесків сільських, селищних, міських рад – членів Асоціації
переведених в асоційовані члени АМУ, Загальні звітно-виборні збори Асоціації
вирішили:
1. Визнати доцільною пропозицію Голови Ревізійної комісії Асоціації,
Кагарлицького міського голови М.І. Бойченка щодо реструктуризації
заборгованості зі сплати членських внесків сільських, селищних, міських рад за
2005-2007 роки.
2. Сільським, селищним, міським радам протягом 3 років погасити
заборгованість зі сплати членських внесків до Асоціації міст України та громад.
3. Після погашення заборгованості Правлінню АМУ розглянути питання про
переведення сільських, селищних та міських рад - асоційованих членів АМУ, до
дійсних членів Асоціації.
ЗАЯВА
Загальних звітно-виборних зборів
Асоціації міст України та громад
м. Київ

20 лютого 2009 року

Фінансово-економічна криза в Україні, обтяжена довготривалою політичною
кризою, стала індикатором тих проблем, які роками накопичувалися на місцях, та
вже завдала відчутної шкоди територіальним громадам: суттєво зменшилися

надходження до місцевих бюджетів, не фінансуються загальнодержавні та
регіональні програми соціально-економічного та культурного розвитку, під
загрозою
опинилися
водо-,
тепло
постачання
та
функціонування
електротранспорту в українських містах.
Більше того, останніми роками в законодавстві намітилась негативна
тенденція щодо обмеження повноважень місцевого самоврядування в основних
сферах управління – бюджетній, земельній, будівельній, охороні правопорядку, що
свідчить про реалізацію цілеспрямованої державної політики, метою якої є
централізація управління та ресурсів.
Зрозуміло, що Асоціація не залишалася і не може залишитися стороннім
спостерігачем процесів руйнації держави. Практично із самого початку кризи
Правління Асоціації, її регіональні відділення, інші статутні органи виступили з
рядом важливих ініціатив, спрямованих на послаблення її негативних проявів,
захист фінансових та матеріальних прав територіальних громад. При цьому,
своїми першочерговими завданнями в умовах кризи Асоціація вважала:
- нормальне входження сіл, селищ та міст в опалювальний сезон 2008/2009
року та його безперебійне проходження;
- стабілізація цін на енергоносії для підприємств ЖКГ і, відповідно, утримання
тарифів на житлово-комунальні послуги на рівні, доступному для населення;
- фінансування власних та делегованих повноважень органів місцевого
самоврядування хоча б рівні, що дозволяє забезпечити надання а мінімально
необхідних соціальних послуг населенню.
З метою реалізації цих завдань Асоціація виступила із заявою щодо
намагань керівництва НАК „Нафтогаз України” перекласти на міських голів та
органи місцевого самоврядування відповідальність за відсутність тепла в містах
(22 жовтня 2008 р.), направила до Уряду Першочергові вимоги щодо подолання
кризи із забезпечення населення теплом в опалювальний сезон (18 листопада
2008 р.) та звернення до Прем’єр-міністра України стосовно послаблення наслідків
фінансово-економічної кризи для територіальних громад (18 грудня 2008 р.),
розробила Першочергові заходи, спрямовані на послаблення наслідків фінансовоекономічної кризи для
територіальних громад, прийняла активну участь в
розробці законопроектів щодо вдосконалення податкового законодавства.
На жаль, ініціативи Асоціації не отримали належної підтримки у вищих
владних структурах. Так, зі значним запізненням та серйозними збоями
розпочався опалювальний сезон в переважній більшості міст України, Державний
бюджет на 2009 рік, який в пожежному порядку затверджувався в рекордно
короткий термін, вдалося скорегувати на користь місцевих бюджетів лише на 2
млрд. гривень при нестачі ресурсного забезпечення повноважень місцевого
самоврядування, яка оцінюється різними експертами в сумі від 6 до 21 млрд.
гривень, припинилося фінансування інвестиційних проектів по лінії Мінрегіонбуду
та Мінжитлокомунгоспу.
Затягується схвалення змін до Бюджетного кодексу України, прийнятого
Верховною Радою України в першому читанні, на які так очікувало місцеве
самоврядування. Проігноровано підготовку країни до проведення європейського
чемпіонату з футболу: при розрахунках місцевих бюджетів на 2009 рік не
передбачено фінансування заходів по ЄВРО – 2009 і ЄВРО – 2012.
І це далеко не повний перелік прикладів, коли вимоги Асоціації були
проігноровані при формуванні державної політики з подолання наслідків кризи.
Створюється враження що ніякої цілісної політики в цьому напрямі взагалі так і не
було розроблено, а боротьба з кризою ведеться фрагментарно і більше на словах,
ніж конкретними продуманими діями.

У зв’язку з цим, Асоціація міст України та громад заявляє, що проблеми з
теплом та водою, з зарплатою та медикаментами, проблеми з харчуванням дітей
та хворих, проблеми з утриманням освітніх, культурних та спортивних закладів –
це результат популістської бюджетної політики.
Місцеві бюджети в 2009 році реально отримають фінансування лише для
покриття 80 відсотків видатків на заробітну плату працівникам бюджетних установ і
жодної копійки на тепло, воду, світло, медикаменти, харчування тощо. Отже,
сьогодні місцеве самоврядування стоїть перед вибором, що важливіше –
профінансувати зарплату або, хоча б частково, водо-, теплопостачання чи
харчування в школах і лікарнях, а якщо ще зважити, що борги за комунальні
послуги почали знову рости, і їх потрібно покривати з місцевих бюджетів, то стає
очевидним той колапс, в який веде наші громади така бюджетна політика.
І замість консолідації спільних зусиль з метою пошуку шляхів виходу з цієї
патової ситуації, а Асоціація такі рішення неодноразово пропонувала,
розповсюджуються неправдиві звинувачення щодо нецільового використання
бюджетних коштів органами місцевого самоврядування, поширюється практика
кримінального переслідування їх керівників.
Ми звертаємося до Президента України В.А. Ющенка, Голови Верховної
Ради України В.М. Литвина, Прем’єр-міністра України Ю.В. Тимошенко та всіх
політичних сил з вимогою захистити конституційні права місцевого
самоврядування щодо повного ресурсного забезпечення делегованих державою
повноважень та повноважень з надання найнеобхідніших послуг жителям
українських громад.

Рішення Загальних зборів АМУ
від 20-21 липня 2009 року
Про утворення робочих органів
Загальних зборів Асоціації міст України та громад
Загальні звітно-виборні збори Асоціації вирішили:
1. Утворити Лічильну комісію у складі: Федорука Миколи Трохимовича –
Чернівецького міського голови, Карташова Євгена Григоровича – Запорізького
міського голови, Федорчука Анатолія Соловйовича – Бориспільського міського
голову, Сяська Олексія Івановича – заступника голови департаменту правової
політики АМУ.
2. Утворити Редакційну комісію у складі: Глухова Миколи Володимировича Кременчуцького міського голови, Удовиченка Володимира Петровича Славутицького міського голови, Кравченка Віктора Віталійовича - Першого
заступника виконавчого директора АМУ, Кабаренкової Євгенії Григорівни керівника прес-служби АМУ.
Про внесення змін до Статуту
Асоціації міст України та громад
Керуючись пунктом 9.1. статті 9 Статуту Асоціації міст України та громад,
Загальні звітно-виборні збори Асоціації вирішили:
У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про асоціації органів
місцевого самоврядування» внести зміни до Статуту добровільного об’єднання
органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України та громад», виклавши
його у новій редакції.

Про внесення змін до кількісного
та персонального складу Правління
Асоціації міст України та громад
Загальні звітно-виборні збори Асоціації вирішили:
1. Затвердити кількісний склад Правління АМУ - 59 осіб.
2. Включити до складу Правління АМУ
- Городоцького міського голову (Хмельницька обл.) - Хоптинця Віктора
Анатолійовича;
- Бурштинського міського голову (Івано-Франківська обл.) – Громка Ярослава
Андрійовича.
Про ситуацію, що склалася у зв’язку
із застосуванням Президентом України
права вето до Закону України «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України»
Заслухавши
Президента
Асоціації
міст
України
та
громад,
Дніпропетровського міського голови І.І. Куліченка щодо ситуації, яка склалася у
зв’язку із застосуванням права вето Президентом України до Закону України «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України», Загальні звітно-виборні збори
Асоціації вирішили:
1. Сформувати делегацію для проведення переговорів з лідерами
парламентських фракцій з метою лобіювання подолання вето Президента України
щодо Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» у
складі:
Куліченка І.І. – Президента АМУ, Дніпропетровського міського голови;
Пітцика М.В. – Віце-президента АМУ з виконавчої роботи;
Козирєва П.Г. - Віце-президента АМУ з питань забезпечення життєдіяльності
та розвитку малих міст, Українського міського голови (Київська обл.);
Федорчука А.С. - Віце-президента АМУ з питань забезпечення
життєдіяльності та розвитку середніх міст, Бориспільського міського голови
(Київська обл.);
Карташова Є.Г. - Віце-президента АМУ з питань житлово-комунального
господарства, Запорізького міського голови;
Баранова В.О. – постійного представника АМУ у Верховній Раді України,
народного депутата України (за згодою);
Попова О.П. - народного депутата України (за згодою).
2. Провести 24 липня 2009 року о 10.00 в м. Києві біля будинку Верховної
Ради України відкрите засідання Загальних зборів Асоціації міст України та громад
і закрити їх лише після подолання Верховною Радою України вето Президента
України щодо Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України».
3. Схвалити Звернення Асоціації міст України та громад до лідера фракції
Партії регіонів у Верховній Раді України В.Ф. Януковича щодо необхідності
подолання вето Президента України щодо Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України».
4. Схвалити Звернення Асоціації міст України та громад до усіх
територіальних громад щодо ситуації, яка склалася у зв’язку із застосуванням
права вето Президентом України до Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України».

5. Розповсюдити Звернення Асоціації міст України та громад до усіх
територіальних громад щодо ситуації, яка склалася у зв’язку із застосуванням
права вето Президентом України до Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України», через центральні засоби масової інформації та
просити представників органів місцевого самоврядування оприлюднити цей
документ через місцеві та регіональні ЗМІ.
Звернення
Асоціації міст України та громад до усіх територіальних громад
20 липня 2009 року місцевому самоврядуванню України було завдано
чергового підступного удару. Президент України, який згідно з Конституцією
України має виступати гарантом конституційного права територіальних громад на
місцеве самоврядування, наклав вето на Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України», який саме і спрямований на зміцнення його
фінансових гарантій.
Цей Закон розроблявся за безпосередньої участі Асоціації, він вистражданий
тисячами територіальних громад, в першу чергу – сільських, селищних та міських
(малих міст), які, у разі набуттям ним чинності, отримували шанс формувати свої
бюджети відповідно до закону, а не по залишковому принципу, набути, хоча б
мінімальні, ресурси для виживання та розвитку в умовах глибокої фінансовоекономічної кризи. І ось, на цих сподіваннях ставить хрест людина, яка вступила
на найвищий пост в Державі під лозунгом «Україна – держава самоврядних
громад», а завершує свою каденцію з репутацією противника місцевого
самоврядування.
У зв’язку з цим, Асоціація звертається до усіх територіальних громад, органів
місцевого самоврядування, політичних сил, представлених в парламенті, до
кожного громадянина спрямувати свої зусилля на подолання президентського
вето та відкрити таким чином шлях до проведення бюджетної реформи вже в 2010
році. Це слід зробити негайно – вже на позачерговій сесії Верховної Ради України
24 липня 2009 року, а будь-яке затягування не дозволить сформувати місцеві
бюджети 2010 року на нових принципах, закладених в Законі.
Для всіх зрозуміло, що руйнація місцевого самоврядування одночасно
означає і руйнацію Держави в цілому. Тому ми висловлюємо сподівання на
позитивний результат голосування в парламенті щодо подолання президентського
вето на Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
В свою чергу для обговорення ситуації, що склалася з ветуванням
Президентом України Закону Асоціація планує 24 липня 2009 року провести біля
будинку Верховної Ради України відкриті Загальні збори, на які запрошує всіх, кому
не байдужа доля місцевого самоврядування в Україні.
Звернення прийнято на Загальних зборах Асоціації міст України та громад
21 липня 2009 року, м. Ялта, Автономна Республіка Крим.
Заява
Асоціації міст України та громад щодо необхідності негайного внесення
змін до законодавства про місцеві вибори
Важливою передумовою ефективного виконання завдань та повноважень
місцевого самоврядування є якісний склад представницьких органів – місцевих
рад всіх рівнів, формування якого можливе за умови використання сучасних
демократичних виборчих систем. Їх завданням є забезпечення реального
представницького характеру рад, належного рівня професійної та правової
культури їх депутатів.

Досвід використання на місцевих виборах виборчих систем, запроваджених в
квітні 2004 року, показав їх повну неспроможність виконати ці завдання. Про це
Асоціація неодноразово заявляла на всіх рівнях одразу ж після прийняття Закону
про місцеві вибори 6 квітня 2004 року. Більше того, на Всеукраїнських зборах
представників місцевого самоврядування в м. Києві в 2005 році 5 тисяч делегатів
одноголосно проголосували за відновлення мажоритарної системи на місцевих
виборах.
На жаль, голос територіальних громад не був почутий і всі настійливі
звернення проігноровані Верховною Радою України, всупереч тому, що всі лідери
парламентських фракцій неодноразово публічно висловлювалися за повернення
до мажоритарної системи на місцевих виборах.
Зважаючи на це, Асоціація вимагає від народних депутатів виконати свої
обіцянки та невідкладно, протягом вересня – жовтня 2009 року, внести зміни до
законодавства про місцеві вибори, передбачивши при цьому:
- одночасне проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів;
- проведення виборів депутатів місцевих рад всіх рівнів за мажоритарною
виборчою системою.
У разі чергового ігнорування викладеної позиції Асоціація вимушена буде
вдатися до більш радикальних заходів аж до відмови виконувати свої
повноваження у загальнодержавному виборчому процесі.
Прийнято на Загальних зборах
Асоціації міст України та громад
21 липня 2009 року, м. Ялта, Автономна Республіка Крим.

