Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
17 січня 2002 року
Київ
Про прийом
в дійсні члени АМУ
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м.Генічеськ, смт. Нововоронцовка, смт. Каланчак
Херсонської
області, смт. Луків Волинської області, м.Сколе Львівської області дійсними членами
Асоціації міст України.
Міським головам міст Генічеськ та Сколе, селищним головам смт.
Нововоронцовка та смт.Луків перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації міст
України (р/р №26001750 в Старокиївській філії АКБ Укрсобанку, МФО 322045, код
20069689) вступні та членські внески в порядку, встановленому Національною Радою
Асоціації.
Про підготовку
до місцевих виборів в Україні
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України О.О.Омельченка,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Інформацію Президента Асоціації міст України О.Омельченка взяти до
відома.
2. Звернутись до відповідних територіальних громад з пропозицією підтримати
на виборах 31 березня 2002 року діючих сільських, селищних, міських голів, які
беруть активну участь в розбудові і зміцненні місцевого самоврядування та
реальними справами довели свій професіоналізм, політичну і моральну
стійкість.
3. Сільським, селищним, міським головам, які будуть балотуватись на цю
посаду на виборах 31 березня 2002 року надати Виконавчій дирекції пропозиції
щодо форм можливої підтримки проведення своєї виборчої кампанії з боку
Асоціації міст України.
Про план заходів
на виконання Основних напрямів
діяльності АМУ на 2002 рік
Розглянувши проект Плану заходів на виконання Основних напрямів діяльності
АМУ на 2002 рік,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Схвалити в цілому План заходів на виконання Основних напрямів діяльності
АМУ на 2002 рік (додається).
2. Головам Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України спільно
з Виконавчою дирекцією до 1 лютого 2002 року доопрацювати План заходів на
виконання Основних напрямів діяльності АМУ та здійснювати відповідно до
нього свою діяльність в 2002 році.
3. Затвердити бюджет Асоціації міст України на 2002 рік.

Про утворення Секції
керуючих справами при
Асоціації міст України
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича,
Правління Асоціації
Вирішило:
1.
Утворити Секцію керуючих справами при АМУ.
2.
Затвердити Положення та склад Координаційної ради Секції керуючих
справами при АМУ.
3.
Доручити Виконавчій дирекції АМУ провести організаційну роботу по
визначенню основних напрямів діяльності Секції.
Про Кіровоградське РВ АМУ
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України О.О.Омельченка,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. З 1.02.2002р. зменшити штат Кіровоградського регіонального відділення
Асоціації міст України на дві одиниці (радник виконавчого директора з
політичних питань, помічник радника) та фонд заробітньої плати – на 2 000,0
гривень.
2. Виконавчому директору Кіровоградського РВ АМУ Іллюшкіній В.Г. внести
відповідні зміни в штатний розпис та кошторис витрат Кіровоградського РВ АМУ.
3. Головному бухгалтеру Асоціації міст України Верьовкіній В.Г. внести
відповідні зміни в бюджет Асоціації на 2002 рік.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Віце-президента Асоціації міст
України з виконавчої роботи Пітцика М.В.
Про надання безповоротної
фінансової допомоги
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи М.В.Пітцика,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Надати безповоротну фінансову допомогу для проведення операції Присунько
Орисі Григорівні.
2. Головному бухгалтеру Асоціації Верьовкіній Валентині Григорівні перерахувати
1500,0 гривень на рахунок р/р 25556120 в АППБ “Аваль” в м.Чернівці, МФО
356464, Код ЗКПО 01529122.
3. Надати безповоротну фінансову допомогу Вінницькому РВ АМУ на проведення
заходів по святкуванню 10-ї річниці Асоціації міст України.
4. Головному бухгалтеру Асоціації Верьовкіній Валентині Григорівні перерахувати
30000,0 гривень на рахунок р/р 26002352004001 в ВФ КБ “Приватбанк” в
м.Вінниця, МФО 302689, Код ЗКПО 25984084.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
24 квітня 2002 року
Про прийом в дійсні члени АМУ
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення міської
ради про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м.Валки Харківської області дійсним членом Асоціації міст України.
Міському голові міста Валки перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації
міст України (р/р №26001750 в Старокиївській філії АКБ Укрсоцбанку, м.Ктєва, МФО
322045, код 20069689) вступні та членські внески в порядку, встановленому
Національною Радою Асоціації.
Про прийом в асоційовані члени АМУ
У відповідності до ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа ПП
“НАТАОЙЛ” від 13 лютого 2002 року № 077/121/ВМ про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти ПП “НАТАОЙЛ” асоційованим членом Асоціації міст України.
2. Директору ПП “НАТАЙОЛ” В.Мордоковичу перерахувати на розрахунковий
рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській філії АКБ
“Укрсоцбанк” м. Києва, МФО 322045, код 20069689) вступні та членські
внески в розмірі 6050,0 грн.
Про прийом в асоційовані члени АМУ
У відповідності до ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа Корпорації
“Екосистема” від 13 лютого 2002 року № 077/121/ВК про вступ до Асоціації міст
України
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти Корпорацію “Екосистема” асоційованим членом Асоціації міст
України.
2. Директору Корпорації “Екосистема” В.Мордоковичу
перерахувати на
розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській
філії АКБ “Укрсоцбанк” м. Києва, МФО 322045, код 20069689) вступні та
членські внески в розмірі 6050,0 грн.
Про урочисте засідання
Національної Ради АМУ,
присвячене 10-й річниці
Асоціації міст України
Розглянувши та обговоривши інформацію Президента Асоціації міст України
О.Омельченка,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Провести урочисте засідання Національної Ради АМУ присвячене 10-ій
річниці Асоціації 24 травня 2002 року.
2. Схвалити в цілому перелік оргзаходів по святкуванню 10-ої річниці Асоціації
міст України.

Про скликання звітно-виборних зборів
Асоціації міст України
Розглянувши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації міст
України, міського голови Дніпропетровська І.Куліченка та враховуючи значну кількість
членів Правління і Ревізійної комісії Асоціації міст України, що втратили свої
повноваження,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. До 24 травня 2002 року провести організаційну роботу по проведенню
зборів і обранню голів Регіональних об‘єднань органів місцевого
самоврядування Асоціації міст України та, з врахуванням пропозицій
поданих ними, затвердити оновлений склад Правління і Ревізійної
комісії Асоціації міст України.
2. Провести звітно-виборні збори Асоціації міст України у жовтні-листопаді
2002 року.
Про Регіональні відділення
Асоціації міст України
З метою більш ефективного здійснення цілей і завдань Асоціації міст України,
забезпечення узгоджувальної координації діяльності членів Асоціації по задоволенню
та захисту інтересів територіальних громад,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Вважати за необхідне проведення реорганізації регіональних відділень Асоціації
міст України та утворення в регіонах за територіальним принципом відповідних
об‘єднань органів місцевого самоврядування, як складової частини Асоціації
міст України (список додається).
2. Визначити, що регіональні об‘єднання є правонаступниками регіональних
відділень Асоціації міст України і свою діяльність будуть здійснювати на основі
Статуту Асоціації міст України, зберігаючи самостійність і право юридичної
особи. Об‘єднання матимуть самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки
в банках, печатку та бланки зі своїм найменуванням. Вищим керівним органом
об‘єднання будуть Загальні збори представників органів місцевого
самоврядування відповідного регіону, що є членами Асоціації міст України.
3. Регіональні об‘єднання мають право утворювати районні відділення, до складу
яких можуть входити сільські, селищні ради на правах асоційованих членів
Асоціації міст України.
4. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне
забезпечення регіонального об‘єднання покладатиметься на Секретаріат
регіонального об‘єднання, структура і чисельність, витрати на утримання якого
будуть встановлюватись Правлінням Асоціації міст України за поданням
загальних
зборів
регіонального
об‘єднання.
Керівник
Секретаріату
призначатиметься на посаду Віце-президентом Асоціації міст України з
виконавчої роботи за поданням голови регіонального об‘єднання і
здійснюватиме свої повноваження на постійній основі.
5. Виконавчій дирекції Асоціації міст України довести це рішення до відома членів
Асоціації міст України, узагальнити до 17 травня 2002 року їх зауваження та
підготувати пропозиції щодо внесення змін до Статуту Асоціації міст України у
встановленому порядку.
Додаток
до рішення Правління Асоціації міст України
від 24 квітня 2002 року
Список
регіональних об‘єднань органів місцевого самоврядування

Асоціації міст України
1. Кримське (м.Сімферополь, м.Севастополь та інші міста і селища міського типу АР
Крим)
2. Вінницьке (м.Вінниця та інші міста і селища міського типу Вінницької області)
3. Волинське (м. Луцьк та інші міста і селища міського типу Волинської області)
4. Дніпропетровське (м. Дніпропетровськ та інші міста і селища міського типу
Дніпропетровської області)
5. Донецьке (м.Донецьк та інші міста і селища міського типу Донецької області)
6. Житомирське (м.Житомир та інші міста і селища міського типу Житомирської
області)
7. Закарпатське (м.Ужгород та інші міста і селища міського типу Закарпатської
області)
8. Запорізьке (м. Запоріжжя та інші міста і селища міського типу Запорізької області)
9. Івано-Франківське (м.Івано-Франківськ та інші міста і селища міського типу ІваноФранківської області)
10. Київське (м.Київ та інші міста і селища міського типу Київської області)
11. Кіровоградське (м.Кіровоград та інші міста і селища міського типу Кіровоградської
області)
12. Луганське (м.Луганськ та інші міста і селища міського типу Луганської області)
13. Львівське (м.Львів та інші міста і селища міського типу Львівської області)
14. Миколаївське (м.Миколаїв та інші міста і селища міського типу Миколаївської
області)
15. Одеське (м.Одеса та інші міста і селища міського типу Одеської області)
16. Полтавське (м.Полтава та інші міста і селища міського типу Полтавської області)
17. Рівненське (м.Рівне та інші міста і селища міського типу Рівненської області)
18. Сумське (м.Суми та інші міста і селища міського типу Сумської області)
19. Тернопільське (м.Тернопіль та інші міста і селища міського типу Тернопільської
області)
20. Харківське (м.Харків та інші міста і селища міського типу Харківської області)
21. Херсонське (м.Херсон та інші міста і селища міського типу Херсонської області)
22. Хмельницьке (м.Хмельницький та інші міста і селища міського типу Хмельницької
області)
23. Черкаське ( м.Черкаси та інші міста і селища міського типу Черкаської області)
24. Чернівецьке (м.Чернівці та інші міста і селища міського типу Чернівецької області)
25. Чернігівське (м.Чернігів та інші міста і селища міського типу Чернігівської області)
Про “Підсумки
всеукраїнського конкурсу
серед засобів масової інформації
на краще висвітлення проблем
місцевого самоврядування
в Україні за 2001 рік”
Розглянувши та обговоривши пропозиції оргкомітету конкурсу серед засобів
масової інформації на краще висвітлення проблем місцевого самоврядування в
Україні за 2001 рік,
Правління Асоціації
Вирішило:
ВИЗНАТИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ
В номінації “За пропаганду і відданість ідеї місцевого самоврядування”
1. Газету “Чернівці”, за серію тематичних матеріалів по захисту фінансових інтересів
міста.
2. Василя Карпенка, автора і ведучого програми “На ранковому прийомі”, КДТРК, за
глибину розкриття теми місцевого самоврядування.
3. Наталю Астахову, газета “Кримська правда”, за аналітичність матеріалів по
адміністративній реформі.

В номінації «За послідовне відстоювання інтересів Асоціації міст України”
1. Афоніну Анжелу, редактора відділу рад газети “Хрещатик”, за серію матеріалів про
роль і значення АМУ в житті українських міст.
2. Тижневик “Сім днів”, м. Рівне, за серію матеріалів по відстоюванню економічної
самостійності міської влади та висвітлення ролі АМУ і РВ АМУ в цьому процесі.
3. Віталія Фатька, головного редактора журналу “Міське господарство України”, за
серію матеріалів по практичній допомозі АМУ комунальній сфері міст.
В номінації “За послідовне відстоювання інтересів міст і територіальних
громад”
1. Творчий колектив програми “Влада і громада” Бердянської студії телебачення, за
актуальність тем міського життя.
2. Маєвську Наталку, автора і ведучу програми “Гаряча лінія”, радіо “Майдан” ТВО
“Голос Києва”, за високий суспільний резонанс програми.
3. Міську редакцію радіомовлення, м. Комсомольськ Полтавської обл., за серію
проблемних матеріалів з життя міста.
Заохочувальними призами відзначити:
1. Місцеву студію телебачення, м. Комсомольськ Полт. обл.,
2. Програму “Гроші республіки”, ТБ “Крим”
3. Районну газету “Сільське життя”, смт. Шишаки Полтавської. обл.
Про утворення Секції
з фізичної культури і спорту
Асоціації міст України
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Утворити Секцію з фізичної культури і спорту АМУ.
2. Затвердити в цілому Положення про Секцію з фізичної культури і спорту
АМУ.
3. Доручити Виконавчій дирекції АМУ провести організаційну роботу по
формуванню Координаційної Ради та визначенню основних напрямів діяльності
Секції.
Про утворення
Секції Асоціації міст України
з питань екологічної політики
та природокористування
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Утворити Секцію АМУ з питань екологічної політики та природокористування.
2. Затвердити Положення та склад Координаційної ради Секції з питань
екологічної політики та природокористування.
3. Доручити Виконавчій дирекції АМУ провести організаційну роботу по
визначенню основних напрямів діяльності Секції.
Про скликання
звітно-виборних зборів
Асоціації міст України
Розглянувши та обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації міст
України, міського голови Дніпропетровська І.Куліченка та враховуючи значну кількість

членів Правління і Ревізійної комісії Асоціації міст України, що втратили свої
повноваження,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. До 24 травня 2002 року провести організаційну роботу по проведенню зборів і
обранню голів Регіональних об‘єднань органів місцевого самоврядування Асоціації
міст України та з врахуванням пропозицій поданих ними затвердити оновлений склад
Правління і Ревізійної комісії Асоціації міст України.
2. Провести звітно-виборні збори Асоціації міст України у жовтні-листопаді 2002
року.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
24 травня 2002 року
Про Житомирське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України та протоколу Зборів членів
Житомирського Регіонального відділення Асоціації міст України від 6 травня 2002
року,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Житомирського РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Житомирського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Житомирського РВ АМУ – Буравкова
Георгія Анатолійовича, міського голову м.Житомира.
Про Тернопільське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України та протоколу Зборів членів
Тернопільського Регіонального відділення Асоціації міст України від 20 травня 2002
року,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Тернопільського РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Тернопільського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Тернопільського РВ АМУ – Левківа
Богдана Євгеновича, міського голову м.Тернополя.
Про прийом
в дійсні члени АМУ
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації та на підставі рішення міської
ради про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м.Моршин Львівської області дійсним членом Асоціації міст України.
Міському голові міста Моршина перерахувати на розрахунковий рахунок
Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській філії АКБ Укрсоцбанку, МФО
322045, код 20069689) вступні та членські внески в порядку, встановленому
Національною Радою Асоціації.

Про проект
Основних напрямів бюджетної
політики на 2003 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої
роботи Пітцика М.В. щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік,
розробленого Кабінетом Міністрів України (додаток 1),
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Схвалити в цілому пропозиції Асоціації міст України до проекту Основних
напрямів бюджетної політики на 2003 рік (додаток 2) та, з врахуванням
поданих пропозицій, направити їх до Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України та Міністерства фінансів України.
2. Доручити виконавчій дирекції постійно інформувати міста про участь АМУ у
бюджетному процесі 2003 року.
3. Департаменту по роботі з містами АМУ продовжити роботу по узагальненню
та підготовці пропозицій до проекту Закону України “Про Державний бюджет
України на 2003 рік”.
Додаток 2
до Рішення Правління
від 24 травня 2002 року
Асоціація міст України, розглянувши проект Основних напрямів бюджетної
політики на 2003 рік, підтримує наміри уряду передбачити в проекті державного
бюджету на 2003 рік такі заходи:
- скасувати численні податкові пільги;
- підвищення доходів населення з одночасною відмовою від системи пільг у наданні
послуг, яка показала свою неефективність;
- обіцянку компенсації втрат надходжень місцевих бюджетів від прибуткового
податку з громадян у 2003 році внаслідок проведення податкової реформи;
- продовження стратегії переходу від системи соціального захисту, що базується на
існуванні пільг, до політики зростання доходів та надання адресної грошової допомоги
соціально вразливим верствам населення;
- продовження політики прозорості щодо розрахунків місцевих бюджетів;
- заборону реструктуризації або списання заборгованості (недоїмки) суб’єктів
господарювання за податками, зборами (обов’язковими платежами), надання
відстрочок і розстрочок щодо термінів їх сплати, а також встановлення мораторію
надання пільг в оподаткуванні;
- появу нових субвенцій до місцевих бюджетів;
- заборону застосування безспірного стягнення коштів з державного та місцевих
бюджетів за рішеннями судів відповідно до позовів суб’єктів підприємницької
діяльності та фізичних осіб без відповідних бюджетних призначень;
- введення мораторію на прийняття нормативно-правових актів у 2002 та 2003 роках,
що можуть привести до збільшення видатків державного та місцевих бюджетів;
- забезпечення максимальної відкритості процедури державних закупівель.
Разом з тим, залишається ряд питань, які не знайшли свого відображення в
проекті і які є надзвичайно важливими для органів місцевого самоврядування,
оскільки суттєво впливають на виконання місцевих бюджетів, міжбюджетних
взаємовідносин, взаєморозуміння з державою та зменшення соціальної напруги:
- в проекті не визначено питому вагу обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках
Державного бюджету для місцевих бюджетів, що є прямим порушенням вимог п.4 ст.
33 Бюджетного Кодексу України;
- є неприйнятним використання терміну “не менший” в п.4, щодо трансферту до
місцевих бюджетів. Залишення обсягу трансферту у вигляді дотацій на тому самому
рівні, що і в 2002 році унеможливить удосконалення формули розрахунку трансфертів.
Поява нових субвенцій передбачених п.6., вимагає збільшення загального обсягу
трансфертів. Тому слід зафіксувати обсяг чистої дотації (різниці між дотаціями та

вилученнями), яка є найбільш суттєвим показником міжбюджетних взаємовідносин.
Варто також визначити, які зміни щодо структури доходів та видаткових повноважень,
відповідно до п..4, планується здійснити;
- щодо частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України, то досягнутий в 2002
році рівень в 30,8% не може бути прийнятним для місцевого самоврядування;
- проектом не передбачено найменших зрушень на шляху врегулювання
міжбюджетних відносин на рівні район-місто районного значення, селище, село, що
створює надзвичайно напружені відносини між органами самоврядування та
державними адміністраціями на місцях;
- проектом не передбачено субвенції з державного бюджету на компенсацію
фактично виниклих втрат в доходах, зокрема, по платі за землю від надання
державою пільг суб’єктам підприємницької діяльності.
Пропозиції Асоціації міст України
до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2003 рік:
1. Встановити частку обсягу місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України на рівні
не менше 50 відсотків з одночасним збільшенням розмірів нормативів бюджетної
забезпеченості на реалізацію програм у галузі освіти, охорони здоров’я, культури,
фізкультури і спорту та на утримання органів місцевого самоврядування.
2. Перейти на адресну допомогу по програмах цільового захисту населення.
3. Здійснювати розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету
в розрізі обласних, районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення, в тому
числі також щодо трансфертів, які надаються у вигляді субвенцій з державного
бюджету.
4. Встановити, що субвенції з Державного бюджету надходять виключно до
спеціальних фондів місцевих бюджетів, навіть, якщо джерелом їх формування є
загальний фонд державного бюджету.
5. Привести у відповідність плани мобілізації доходів Державної податкової
адміністрації України з розрахунковими показниками Міністерства фінансів України.
6. Оприлюднити методику обрахунку макроекономічних показників доходів по різних
джерелах, зокрема, прибутковому податку з громадян.
7. З метою реалізації прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, а саме
пункту 6.4, починаючи з 2003 року, побудову міжбюджетних (трансфертних) відносин
між районними бюджетами та бюджетами міст районного значення, селищ, сіл
здійснювати на основі затверджених відповідними нормативно-правовими актами
методик, виходячи з нормативів бюджетної забезпеченості, розроблених для цих
рівнів бюджетів відповідно до видаткових повноважень, визначених Бюджетним
кодексом України.
8. Передбачити в державному бюджеті субвенції на компенсацію втрат місцевих
бюджетів по доходах, які не беруться до розрахунків трансфертів, зокрема, по платі за
землю, які виникли внаслідок надання державою податкових пільг суб’єктам
господарювання.
9. Передбачити заходи для стимулювання органів місцевого самоврядування до
перевиконання планів мобілізації надходжень до державного бюджету.
10. Одночасно з поданням проекту Закону України “Про Державний бюджет України на
2003 рік” подати проекти урядових нормативних актів, які регламентують порядок
забезпечення його виконання на рівні місцевих бюджетів. Зокрема, це стосується
порядку надання трансфертів, порядку надання додаткових трансфертів при
перевиконанні планових показників надходжень до державного бюджету.
11. Здійснювати перехід до обслуговування місцевих бюджетів органами Державного
казначейства України за наявності згоди органу місцевого самоврядування.
12. Встановити відповідальність органів Державного казначейства України за
неналежне обслуговування місцевих бюджетів, для чого Кабінету Міністрів України до
15 серпня внести до Верховної Ради України проекти законів України, які б
врегулювали відносини між органами місцевого самоврядування та органами

Державного казначейства України з обслуговування місцевих бюджетів, а також щодо
порядку врегулювання міжбюджетних спорів в суді.
13. В зв’язку з тим, що Кабінетом Міністрів України не розроблено порядок отримання
короткотермінових позичок у фінансово-кредитних установах та не відмінено наказ
Міністерства фінансів України №19 від 19.01.1999р. “Про розгляд питань щодо
погодження розміру зовнішніх запозичень органів місцевого самоврядування та про
затвердження Порядку погодження розміру внутрішніх запозичень, що проводяться
органами місцевого самоврядування”, згідно якого отримання короткотермінових
позичок необхідно погоджувати з Міністерством фінансів України до 10 грудня року,
що передує плановому, тобто фактично до прийняття місцевих бюджетів, вважаємо за
доцільне врегулювати це питання на загальнодержавному рівні.
14. Вирішення на державному рівні забезпечення державного фінансування програм
будівництва житла пільговим категоріям громадян.
15. Передбачити в державному бюджеті субвенції на передачу з державної у
комунальну власність об’єктів соціальної інфраструктури.
16. Забезпечити при формуванні місцевих бюджетів погашення заборгованості по
заробітній платі та соціальних виплатах минулих років.
Про виконання положень
Земельного Кодексу України
Правління Асоціації міст України відзначає, що незважаючи на набрання
чинності з 1 січня 2002 року нового Земельного кодексу України, виконання його
окремих положень не забезпечено. Зокрема, до цього часу не розроблено проекти
законів про землеустрій, державний земельний кадастр, оцінку земель, розмежування
земель права державної та комунальної власності тощо.
Питання про введення в установленому порядку посад інженерівземлевпорядників у штати сільських, селищних рад та утворення відділів (управлінь)
земельних ресурсів у міських радах не лише не вирішено, а й є намагання
підпорядкувати їх в подальшому органам виконавчої влади в системі Державного
Комітету України по земельних ресурсах, про що свідчать пропозиції внесені на
розгляд Міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів
України. Такий підхід не тільки суперечить статтям 140, 142, 143 Конституції України,
статтям 4, 6, 8 Європейської Хартії місцевого самоврядування, статтям 26, 33, 60
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а й не дає змоги органам
місцевого самоврядування в повному обсязі реалізовувати положення Земельного
кодексу України.
Враховуючи необхідність поглиблення земельної реформи, прискорення
впровадження в життя положень Земельного кодексу України, Правління Асоціації
вирішило:
1. Порушити перед Кабінетом Міністрів України питання щодо:
прискорення розробки та подання на розгляд Верховної Ради України
законопроектів про розмежування земель права державної та комунальної власності,
про землеустрій, про оцінку земель, про попереднє вилучення земель приватної
власності з залученням до підготовки законопроектів Асоціацію міст України;
вирішення питання введення у штати сільських, селищних рад інженерівземлевпорядників та утворення міськими радами відділів (управлінь) з питань
земельних ресурсів;
розробки за участю Асоціації міст України типових положень про відділ
(управління) міської ради з питань земельних ресурсів та інженера-землевпорядника
сільської, селищної ради і затвердження цих положень в установленому порядку;
забезпечення місцевих рад бланками державних актів на право власності на
земельні ділянки, в тому числі тих , що перебувають у спільній частковій власності;
2. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам на виконання
Земельного кодексу України, відповідно до Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” протягом травня – липня 2002 року утворити відділи

(управління) з питань земельних ресурсів міської ради та ввести у штати сільських,
селищних рад посади інженерів – землеупорядників з утриманням їх за рахунок
місцевих бюджетів.
3. Виконавчій дирекції Асоціації міст України протягом 2002 року узагальнити
практику місцевих рад по виконанню положень Земельного кодексу України та
їх пропозиції щодо внесення змін до нього.
Про нагородження відзнакою
Асоціації міст України
Розглянувши та обговоривши пропозиції по нагородженню відзнакою Асоціації
міст України “За значний особистий внесок в розвиток місцевого самоврядування та
Асоціації міст України”,
Правління Асоціації
Вирішило:
Нагородити відзнакою Асоціації міст України
І. За підтримку законодавчих ініціатив Асоціації міст України:
1. Асадчева Валерія Михайловича
2. Жовтяка Євгена Дмитровича
3. Задорожного Олександра Вікторовича
4. Іоффе Юлія Яковича
5. Ключковського Юрія Богдановича
6. Корнієнка Миколу Івановича
7. Максюту Анатолія Аркадійовича
8. Салія Івана Миколайовича
2. За організаційну та фінансову допомогу в створенні регіональних представництв
Асоціації:
- Качура Павла Степановича
- Джуді Хансен
- Богдана Радейка
3. За підписання першої міжнародної угоди про співпрацю:
− Самойленка Валерія Олександровича – Президента Асоціації міст Півдня Росії
− Мороза Володимира Михайловича – Президента Асоціації міст України в 1997 році
4. За послідовну підтримку впровадження принципів “Європейської Хартії місцевого
самоврядування” в законодавстві України:
Річарда Хартлі.
Про проведення конкурсу
творчих робіт на кращий проект
розвитку рідного міста “Якби мером був я”
серед учнів та студентів міст-членів АМУ
Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи, голову журі
конкурсу “Якби мером був я” Пітцика М.В. щодо результатів конкурсу,
Правління АМУ
Вирішило:
1. Схвалити рішення журі конкурсу (додаток 1).
2. Виділити кошти в сумі 5059,29 грн. на придбання цінних подарунків для
нагородження переможців конкурсу (додаток 2).
3. Провести нагородження переможців конкурсу 24.05.2002 р. під час
проведення урочистого засідання Національної Ради АМУ.
4. Регіональним відділенням АМУ відзначити всіх учасників конкурсу грамотами
та заохочувальними призами.
Про дотримання дисципліни
сплати внесків членами

Асоціації міст України
Враховуючи, що окремі члени Асоціації міст України несвоєчасно сплачують
членські внески і мають заборгованість по їх сплаті більше ніж за два роки, керуючись
статтями 3.2. та 3.5.2 Статуту Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1.
Відповідно п. 3.2 Сатуту Асоціації міст України дійсних членів Асоціації
міст України, які не сплатили членські внески за 2001-2002 р., перевести в ранг
асоційованих членів АМУ.
2.
Виконавчій дирекції Асоціації міст України:
− до 15 червня 2002 року інформувати всіх членів Асоціації міст України про дане
рішення;
− до 1 серпня 2002 року разом з Регіональними відділеннями АМУ провести
відповідну роботу по погашенню заборгованості міст перед Асоціацією міст України;
− до 1 вересня 2002 року оприлюднити список міст, що переведені з дійсних членів
Асоціації в асоційовані.
Про фінансування місцевих
органів міліції
Заслухавши інформацію члена Правління АМУ, міського голови м.Суми
Андронова О.М.,
Правління АМУ
Вирішило:
1. Доручити Виконавчій дирекції вивчити ситуацію щодо фінансування місцевих
органів міліції та підготувати звернення до органів державної влади.
Про звернення
територіальної громади
міста Чугуєва щодо захисту
її конституційних прав
Правління Асоціації міст України, розглянувши звернення територіальної
громади міста Чугуєва Харківської області, відзначає, що ситуація, яка склалася у
цьому місту в результаті ігнорування органами виконавчої влади та судовими
органами Харківської області волевиявлення виборців і рішень міської ради, є прямим
свідченням наступу на місцеве самоврядування і грубим адміністративним втручанням
в діяльність органів місцевого самоврядування.
Підтримуючи вимоги жителів міста Чугуєва щодо визнання дійсними виборів
міського голови Кваши А. П., необхідності суворого дотримання Конституції України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Звернутись до Голови Верховного Суду України Бойка В. Ф. з проханням
втрутитись у ситуацію, що склалася в місті Чугуєві в результаті упереджених дій
місцевого і апеляційного судів Харківської області при розгляді судових справ
пов’язаних з виборами міського голови.
2. Порушити питання перед головою Харківської обласної державної
адміністрації Кушнарьовим Є. П. про вжиття заходів до керівників та інших
посадових осіб органів виконавчої влади Харківської області, які допускають
незаконне втручання в діяльність органів місцевого самоврядування та
ігнорують їх рішення. Просити його, як Почесного Президента Асоціації міст
України стати на захист інтересів територіальної громади міста і їх прав, що
гарантовані Конституцією України.

Про Вінницьке РВ АМУ
Заслухавши інформацію про проведення Загальних Зборів Вінницького РВ АМУ
та прийняті рішення,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1.
Затвердити рішення ВРВ АМУ “Про внесення змін та доповнень до
Статуту ВРВ АМУ”.
Про Київське регіональне
Відділення Асоціації міст України
Розглянувши Заяву ініціативної групи міських голів Київської області та
керуючись ст.4.1. Статуту Київського РВ АМУ,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Скликати позачергові Загальні Збори Київського регіонального відділення
Асоціації міст України 5 червня 2002 року.
2. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України провести організаційну
роботу по скликанню позачергових Загальних Зборів Київського регіонального
відділення Асоціації міст України.

Рішення засідання
Правління Асоціації міст України
29 серпня 2002 року
Про Постанову
Кабінету Міністрів України
№1100 від 1 серпня 2002 року
Ознайомившись з Постановою Кабінету Міністрів України №1100 від 1 серпня
2002 року “Про затвердження Тимчасового порядку розмежування земель права
державної і комунальної власності” на предмет її відповідності Конституції України,
Земельному Кодексу України та чинним законам України,
Правління АМУ
Вирішило:
Постанова Кабінету Міністрів України № 1100 від 1 серпня 2002 року “Про
затвердження тимчасового порядку розмежування земель права державної і
комунальної власності” прийнята Кабінетом Міністрів України з перевищенням
компетенції та без погодження з органами місцевого самоврядування. Крім того, вона
позбавляє територіальні громади та органи місцевого самоврядування прав на участь
у розмежуванні земель в обсязі, передбаченому законодавством України.
Доручити Президенту Асоціації міст України О.Омельченку звернутися до
Прем’єр-міністра України А.Кінаха про перегляд Постанови Кабінету Міністрів України
№1100 від 1 серпня 2002 року “Про затвердження Тимчасового порядку розмежування
земель права державної і комунальної власності” за участю представників Асоціації
міст України та інших асоціацій органів місцевого самоврядування.
Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України при необхідності
підготувати подання про відміну Постанови КМУ №1100 від 1 серпня 2002 року в
судовому порядку та підготувати проект Закону України “Про розмежування земель
права державної та комунальної власності”.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
20 вересня 2002 року
Про прийом

в дійсні члени АМУ

У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішеннь
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти Малинську (Житомирської обл.), Очаківську (Миколаївської обл.),
Новомосковську (Дніпропетровської обл.), Смілянську (Черкаської обл.), Бахмацьку
(Чернігівської обл.), Стахановську (Луганської обл.) міські ради та Драбівську
(Черкаської обл.), Калинівську (Луганської обл.), Славську (Львівської обл.),
Мирненську (Херсонської обл.), Демидівську (Рівненської обл.), Сахновщинську,
Дворічанську (Харківської обл.), Вільшанську (Кіровоградської обл.), Березнегуватську
(Миколаївської обл.), Зарічненську (Рівненської обл.) селищні ради та Домаську
(Харківскої обл.) сільську раду дійсними членами Асоціації міст України.
Міським головам міст Малин, Очаків, Новомосковськ, Сміла, Бахмач, Стаханов,
селищним головам селищ Драбів, Калинове, Демидівка Славське, Мирне,
Березнегувате, Вільшанка, Зарічне, Сахновщина, Дворічна та сільському голові села
Домаха перерахувати на розрахунковий рахунок
Асоціації міст України (р/р
№26001750 в Старокиївській філії АКБ Укрсобанку, МФО 322045, код 20069689)
вступні та членські внески в порядку, встановленому Національною Радою Асоціації.
Про Вінницьке Регіональне
Відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та протоколу Зборів членів
Вінницького регіонального відділення Асоціації міст України від 6 червня 2002 року,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Вінницького РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Вінницького РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Вінницького РВ АМУ – Домбровського
Олександра Георгійовича, міського голову м.Вінниця.
Про Львівське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та протоколу Зборів членів
Львівського регіонального відділення Асоціації міст України від 20 червня 2002 року,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Львівського РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Львівського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Львівського РВ АМУ – Любомира
Костянтиновича Буняка, міського голову м.Львів.
Про Луганське Регіональне
Відділення Асоціації міст України

Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та протоколу Зборів членів
Луганського регіонального відділення Асоціації міст України від 9 липня 2002 року, №
2,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Луганського РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Луганського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Луганського РВ АМУ – Миколу
Єгоровича Кириченка, міського голову м.Алчевськ.
Про Харківське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та рішення Зборів членів
Харківського регіонального відділення Асоціації міст України від 12 вересня 2002 року,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Харківського РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Харківського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Харківського РВ АМУ – Шумілкіна
Володимира Андрійовича міського голову м.Харків.
Про Херсонське Регіональне
Відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та протоколу Зборів членів
Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України від 14 серпня 2002 року,
№ 13,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Херсонського РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Херсонського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Херсонського РВ АМУ – Сальдо
Володимира Васильовича, міського голову м.Херсон.
Про утворення Секції
з питань земельних ресурсів
Асоціації міст України
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Утворити Секцію з АМУ з питань земельних ресурсів.
2. Затвердити в цілому Положення Секції АМУ з питань земельних ресурсів.
3. Призначити головою ініціативної групи по утворенню Секції Муховикова А.М.
– заступника голови Київської міської державної адміністрації – начальника
Головного управління земельних ресурсів м.Києва.
4. Доручити Виконавчій дирекції АМУ провести організаційну роботу по
формуванню Координаційної Ради та визначенню основних напрямів діяльності
Секції.

Про утворення Консультативної
ради Асоціації міст України
Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи М.Пітцика,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Створити Консультативну Раду Асоціації міст України.
2. Затвердити в цілому структуру та основні завдання Консультативної Ради
Асоціації міст України.
3. Призначити головою Консультативної ради Асоціації міст України – Куйбіду
Василя Степановича.
Про проект Закону України
“Про Державний бюджет
України на 2003 рік”
Розглянувши та обговоривши основні положення проекту Державного бюджету
України на 2003 рік, в частині формування місцевих бюджетів і враховуючи, що
Урядом України не враховані в повному обсязі пропозиції органів місцевого
самоврядування та їх асоціацій,
Правління Асоціації
Вирішило:
1.
Схвалити Звернення АМУ щодо формування місцевих бюджетів на 2003
рік та направити його Голові Верховної Ради України Литвину В.М. та Прем’єрміністру України Кінаху А.К.
2.
Міським, селищним та сільським радам проаналізувати проект Закону
України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” та терміново направити
до Асоціації міст України свої зауваження і пропозиції.
3.
Виконавчій дирекції АМУ:
узагальнити пропозиції, отримані від міст, та до 20 жовтня 2002 року внести на
розгляд Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;
підготувати пропозиції щодо врегулювання питання формування бюджетів міст
районного значення, селищ, сіл на 2003 рік, враховуючи проблемні питання при
формуванні їх бюджетів у 2002 році;
проінформувати членів АМУ про прийняте Звернення щодо формування
бюджетів місцевого самоврядування на 2003 рік та довести позицію Асоціації міст
України до широкої громадськості.
Звернення
Асоціації міст України
щодо формування
місцевих бюджетів на 2003 р.
Асоціація міст України відмічає позитивний вплив реформування міжбюджетних
відносин в Україні на зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого
самоврядування.
Разом з тим, в проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2003
р.” Урядом не в повному обсязі враховані пропозиції органів місцевого
самоврядування та їх асоціацій. Усвідомлюючи свою частину відповідальності за
збереження соціального спокою в Україні, Асоціація міст України вважає за потрібне
врахувати в проекті Державного бюджету України на 2003 р. наступні пропозиції:
1. Збільшити обсяг чистого трансферту до місцевих бюджетів на 1,3 млрд.грн. величину додаткових видатків, пов’язаних з підвищенням мінімального рівня
заробітної плати працівникам бюджетних установ та утримання місцевої міліції.

2. Розробити порядок розрахунку трансфертів з районних бюджетів до
бюджетів міст районного значення, селищ, сіл, виходячи з нормативів
бюджетної забезпеченості, розроблених для цих рівнів бюджетів відповідно до
положень, визначених Бюджетним кодексом України.
3. Відповідно до ст. 103 Бюджетного кодексу України передбачити трансферти
з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не
враховуються при розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів, які
виникають внаслідок надання державою податкових пільг суб’єктам
господарювання по цих доходах.
4. Перейти на адресну допомогу по програмах соціального захисту населення,
призупинити соціальні пільги, не забезпечені відповідними трансфертами з
державного бюджету.
5. Передбачити надання прямих субвенцій до бюджетів міст обласного
значення та районних бюджетів на надання державної допомоги
малозабезпеченим сім’ям; з метою заохочення місцевих органів влади у
виконанні доходів державного бюджету визначити план мобілізації доходів
державного бюджету в розрізі міст обласного значення та районів.
6. Залучити до робочої групи по доопрацюванню проекту Державного бюджету
України на 2003 рік представників Асоціації міст України.
Одночасно, Асоціація міст України звертає увагу на необхідність прискорення
законодавчого врегулювання казначейського обслуговування місцевих бюджетів,
оскільки органи державного казначейства на сьогодні часто перебирають на себе
повноваження виконавчих органів місцевих рад по виконанню місцевих бюджетів і
посилення відповідальності державних податкових адміністрацій за своєчасне і в
повному обсязі надходження податків до місцевих бюджетів, а також відпрацювання
механізмів розгляду міжбюджетних спорів судовими органами.
Про скликання
звітно-виборних зборів
Асоціації міст України
Відповідно до п.4.1, 4.12, 4.14 Статуту Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
Скликати звітно-виборні Загальні Збори Асоціації міст України 5 грудня 2002
року в місті Києві.
Доручити виконавчій дирекції Асоціації міст України:
− розробити і здійснити план заходів по підготовці загальних зборів;
− зібрати та узагальнити пропозиції і зауваження членів Асоціації до положень
Статуту Асоціації та її діяльності;
− подати узагальнені матеріали на розгляд Правління в жовтні місяці 2002 року.
Про ліквідацію ДП “САМ”
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Ліквідувати дочірнє підприємство “САМ”.
2. Створити ліквідаційну комісію в складі:
Голова комісії Клебан С.О.
Члени комісії: Костенко Л.Б., Марчевська О.О.
Про прийом
в асоційовані члени АМУ

У відповідності до ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа
Універсальної товарної біржи “БІГРАНД”, від 5.05.2002р., № 3/5 про вступ до Асоціації
міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти Універсальну товарну біржу “БІГРАНД” асоційованим членом
Асоціації міст України.
Директору Універсальної товарної біржи “БІГРАНД” Бушнову Валерію
Васильовичу перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р
№26001750 в Старокиївській філії АКБ “Укрсоцбанк” м. Києва МФО 322045, код
20069689) вступні та членські внески в розмірі 6000,0 грн.
Про переведення
в асоційовані члени
Асоціації міст України
органів місцевого самоврядування,
які порушують статутні вимоги
Враховуючи, що окремі дійсні члени Асоціації міст України протягом 2000 – 2002
року порушують вимоги її Статуту щодо сплати щорічних членських внесків, відповідно
до статті 3.5.2. Статуту
Правління Асоціації міст України
Вирішило:
1.
Перевести з дійсних членів Асоціації міст України в асоційовані наступні
міські та селищні ради:
по Автономній Республіці Крим:
1. Бахчисарайську міську раду;
2. Джанкойську міську раду;
3. Євпаторійську міську раду;
4. Керченську міську раду;
5. Судацьку міську раду;
по Вінницькій області:
1. Барську міську раду;
2. Хмільницьку міську раду;
3. Ямпільську міську раду;
по Дніпропетровській області:
1. Марганецьку міську раду;
по Донецькій області:
1. Артемівську міську раду;
2. Горлівську міську раду;
3. Дружківську міську раду;
4. Димитрівську міську раду;
5. Єнакіївську міську раду;
6. Красноармійську міську раду;
7. Макіївську міську раду;
8. Маріупольську міську раду;
9. Світлодарську міську раду;
10.
Ясинуватську міську раду;
по Житомирській області:
1. Новоград-Волинську міську раду;
по Закарпатській області:
1. Велико Березнівську селищну раду;
2. Хустську міську раду;
по Запорізькій області:
1. Токмакську міську раду;
по Івано – Франківській області:

1. Бурштинську міську раду;
2. Городенківську міську раду;
3. Косівську міську раду;
4. Надвірнянську міську раду;
5. Тисменницьку міську раду;
6. Тлумачську міську раду;
по Київській бласті:
1. Березанську міську раду;
2. Білоцерківську міську раду;
3. Богуславську міську раду;
4. Ірпінську міську раду;
5. Миронівську міську раду;
6. Немішаєвську селищну раду;
7. Переяслав – Хмельницьку міську раду;
8. Ржищівську міську раду;
9. Славутську міську раду;
10. Тетіївську міську раду;
11. Яготинську міську раду;
по Кіровоградській області:
1. Кіровоградську міську раду;
2. Олександрійську міську раду;
по Луганській області:
1. Кремінецьку міську раду;
2. Луганську міську раду;
по Львівській області:
1. Белзську міську раду;
2. Бориславську міську раду;
3. Золочівську міську раду;
4. Кам’янко-Бузьку міську раду;
5. Новояворівську міську раду;
6. Судово-Вишняківську міську раду;
7. Трускавецьку міську раду;
8. Червоноградську міську раду;
по Миколаївській області:
1. Вознесенську міську раду;
2. Новобугську міську раду;
по Одеській області:
1. Арцизьку міську раду;
2. Березівську міську раду;
по Полтавській області:
1. Велико-Багацьку селищну раду;
2. Диканьківську селищну раду;
3. Кременчуцьку міську раду;
4. Лохвицьку міську раду;
5. Машівську селищну раду;
6. Семенівську селищну раду;
по Рівненській області:
1. Володимирецьку селищну раду;
2. Гощанську селищну раду;
3. Дубровицьку міську раду;
4. Острогську міську раду;
по Сумській області:
1. Білопільську міську раду;
2. Путивльську міську раду;
3. Ромнівську міську раду;
4. Шостківську міську раду;

по Тернопільській області:
1. Бережанську міську раду;
2. Велико-Березовицьку селищну раду;
3. Велико-Бірківську селищну раду;
4. Гримайлівську міську раду;
5. Гусятинську міську раду;
6. Заліщицьку міську раду;
7. Копичинківську міську раду;
8. Ланівцівську міську раду;
9. Скалатську міську раду;
10. Чортківську міську раду;
11. Шумську міську раду;
по Харківській області:
1. Богодухівську міську раду;
2. Мерефську міську раду;
3. Південнівську міську раду;
4. Черкасько- Лозовську сільську раду;
по Херсонській області:
1. Каховську міську раду;
по Хмельницькій області:
1. Волочиську міську раду;
2. Городокську міську раду;
3. Грицівську селищну раду;
4. Дунаївську міську раду;
5. Понінківську селищну раду;
6. Староушицьку селищну раду;
7. Шепетівську міську раду;
по Чернігівській області;
1. Корюківську міську раду;
2. Ніжинську міську раду;
3. Остерську міську раду;
по Черкаській області:
1. Чигиринську міську раду;
2. Визнати незадовільною роботу Івано-Франківського, Київського, Львівського,
Сумського, Тернопільського обласних регіональних відділень Асоціації міст України,
якими не забезпечується дотримання статутних зобов’язань членами Асоціації та
просити голів регіональних відділень вжити відповідних заходів до виконавчих
директорів цих відділень.
3. Встановити, що в разі погашення до 1 грудня 2002 року заборгованості по
сплаті членських внесків міською (селищною) радою, переведеною в асоційовані
члени, поновлення її в дійсних членах з наданням права вирішального голосу
проводиться за рішенням Правління АМУ.
4. Виконавчій дирекції до проведення чергових звітно-виборних зборів Асоціації
міст України внести пропозиції щодо припинення членства в Асоціації міст, селищ, а
також юридичних і приватних осіб, які не виконують статутних зобов’язань.

Рішення засідання
Правління Асоціації міст України
12 листопада 2002 року
Про Чернігівське Регіональне відділення
Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та протоколу Зборів членів
Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України від 24 вересня 2002
року, № 3,
Правління Асоціації
Вирішило:
Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Чернігівського РВ
АМУ.
Затвердити рішення Чернігівського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Чернігівського РВ АМУ – Соколова
Олександра Володимировича, міського голову м.Чернігів.
Про Черкаське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та протоколу Зборів членів
Черкаського регіонального відділення Асоціації міст України від 8 жовтня 2002 року, №
1,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Черкаського РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Черкаського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Черкаського РВ АМУ – Волошина Анатолія
Борисовича, міського голову м.Черкаси.
Про Хмельницьке Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та протоколу Зборів членів
Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України від 27 вересня 2002
року, № 4,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Хмельницького РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Хмельницького РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Хмельницького РВ АМУ – Мазурчака
Олександра Володимировича, міського голову м.Кам‘янець-Подільський.
Про Закарпатське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України, та протоколу Зборів членів
Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України від 2 жовтня 2002 року,
№ 2,
Правління Асоціації
Вирішило:

АМУ.

1. Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Закарпатського РВ

2. Затвердити рішення Закарпатського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Закарпатського РВ АМУ – Погорєлова Віктора
Володимировича, міського голову м.Ужгород.
Про порядок денний
Загальних звітно-виборних
зборів Асоціації міст України
Відповідно до Статуту АМУ та враховуючи пропозиції членів Правління Асоціації
міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
Внести на розгляд Загальних звітно-виборних зборів Асоціації міст України
наступні питання:
1. Про затвердження рішень Правління Асоціації щодо прийому нових членів
Асоціації.
2. Звіт Правління Асоціації та затвердження Основних напрямів діяльності
Асоціації.
3. Звіт Ревізійної комісії Асоціації.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації міст України.
5. Про обрання Президента Асоціації міст України.
6. Про обрання віце-президентів Асоціації міст України та віце-президента
Асоціації міст України з виконавчої роботи.
7.
Про обрання Правління Асоціації міст України.
8. Про обрання Ревізійної комісії Асоціації міст України та її Голови.
9. Про розміри вступного і щорічних внесків для членів Асоціації міст України.
10. Про бюджет Асоціації міст України на 2003 та 2004 роки.
11. Про обрання делегатів для роботи в Конгресі місцевих і регіональних влад
України.
12. Різне.
Про прийом
в дійсні члени АМУ
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішеннь
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти Кам‘янську (Черкаської обл.), Орджонікідзевську (Дніпропетровської
обл.), Тернівську (Дніпропетровської обл.) міські ради дійсними членами Асоціації міст
України.
Міським головам міст Кам‘янка, Орджонікідзе та Тернівка перерахувати на
розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській філії
АКБ Укрсобанку, МФО 322045, код 20069689) вступні та членські внески в порядку,
встановленому Національною Радою Асоціації.
Про проект Закону України
“Про Державний бюджет
України на 2003 рік”,
який представлено до розгляду
у другому читанні
Розглянувши та обговоривши положення проекту Закону України “Про
Державний бюджет України на 2003 рік” в частині формування місцевих бюджетів,

представленого Урядом України до другого читання, і враховуючи, що ним не лише
проігноровано пропозиції від Асоціації щодо вдосконалення міжбюджетних відносин, а,
навпаки, чистий трансферт до місцевих бюджетів навіть зменшено на 517,8 млн. грн.
або 17,1 відсотки у порівнянні з 2002 роком,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Доручити Президенту Асоціації та міським головам довести до відома
народних депутатів України, що проект Закону України “Про Державний бюджет
України на 2003 рік”, запропонований Кабінетом Міністрів України до розгляду у
другому читанні, не враховує пропозицій органів місцевого самоврядування і його
прийняття не забезпечить виконання закріплених за ними функцій та повноважень, в
першу чергу, в соціальній сфері.
2. Виконавчій дирекції АМУ довести позицію Асоціації міст України до засобів
масової інформації та громадськості.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
27 листопада 2002 року
Про прийом
в дійсні члени АМУ
У відповідності до ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішеннь
відповідних рад про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
вирішило:
Прийняти міські ради міст: Долинська Кіровоградської обл., Звенигородка,
Тальне Черкаської обл., Виноградів Закарпатської обл., Бершадь Вінницької обл.,
селищні ради селищ: Оржиця Полтавської обл., Ворзель, Гостомель Київської обл.,
Вигода Івано-Франківської обл., Первомайське Миколаївської обл. та сільські ради сіл:
Горби, Білухівка, Верхня Ланна Полтавської обл., Вишків Івано-Франківської обл.,
Літки Київської обл., Ювілейне Луганської обл. дійсними членами Асоціації міст
України.
Міським головам міст: Долинська, Звенигородка, Тальне, Виноградів, Бершадь,
селищним головам селищ: Оржиця, Ворзель, Вигода, Гостомель, Первомайське та
сільським головам сіл: Горби, Білухівка, Верхня Ланна, Вишків, Літки, Ювілейне
перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в
Старокиївській філії АКБ Укрсобанку, МФО 322045, код 20069689) вступні та членські
внески в порядку, встановленому Національною Радою Асоціації.
Про прийом
в асоційовані члени Асоціації
У відповідності до ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа
Міжрегіональної Академії управління персоналом про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації,
вирішило:
Прийняти Міжрегіональну Академію управління персоналом асоційованим
членом Асоціації міст України.
Міжрегіональній
Академії
управління
персоналом
перерахувати
на
розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в Старокиївській філії
АКБ “Укрсоцбанк” м. Києва МФО 322045, код 20069689) вступні та членські внески
в розмірі 6000,0 грн.

Про Кіровоградське регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до п.4.9 Статуту Асоціації міст України та протоколу зборів членів
Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України від 12 листопада
2002 року № 6,
Правління Асоціації
вирішило:
Взяти до відома інформацію про проведення зборів членів Кіровоградського РВ
АМУ.
Затвердити рішення Кіровограського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Кіровоградського РВ АМУ – Чигріна Миколу
Станіславовича, міського голову м.Кіровоград.
Про нагородження відзнакою
Асоціації міст України
та Подякою Президента
Асоціації міст України
Розглянувши та обговоривши пропозиції по нагородженню відзнакою Асоціації
міст України “За значний особистий внесок в розвиток місцевого самоврядування та
Асоціації міст України”, а також Подякою Президента Асоціації міст України,
Правління Асоціації
вирішило:
І. Нагородити відзнакою Асоціації міст України
За активну участь у зміцненні правової і організаційної основи місцевого
самоврядування:
1. Безсмертного Романа Петровича, народного депутата України;
2. Куніцина Сергія Володимировича, Голову Ради міністрів Автономної Республіки
Крим;
3. Рябця Михайла Михайловича, Голову Центральної виборчої комісії України;
4. Яцубу Володимира Григоровича, Державного секретаря Кабінету Міністрів
України.
ІІ. Нагородити Подякою Президента Асоціації міст України
За сприяння розвитку місцевого самоврядування і підтримку ініціатив Асоціації
міст України:
1. Біденка Миколу Омеляновича, заступника керівника Секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування.
2. Ганущака Юрія Івановича, експерта Асоціації міст України.
3. Граба Віктора Андрійовича, Керівника управління по зв'язкам з місцевими
органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради
України.
4. Матвіїшина Ореста Ярославовича, заступника керівника Управління з питань
взаємодії з місцевим органами влади Секретаріату Кабінету Міністрів України.
5. Олещенка В'ячеслава Івановича, першого заступника керівника Державноправового управління Адміністрації Президента України.
6. Підпалова Леоніда Васильовича, Заступника Глави Адміністрації Президента
України.
7. Скопненка Григорія Петровича, заступника керівника Управління по зв'язках з
місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної
Ради України.

8. Яцюка Володимира Андрійовича, керівника Управління з питань взаємодії з
місцевими органами влади Секретаріату Кабінету Міністрів України
Про порушення Інструкції
“Про сплату членських
внесків містами –
членами Асоціації”
Враховуючи, що окремі міста – члени Асоціації в порушення Інструкції “ Про
сплату членських внесків містами – членами Асоціації”, сплачували членські внески не
на рахунок Асоціації міст України, а на рахунки регіональних відділень АМУ,
Правління Асоціації
вирішило:
1. Зменшити фінансування регіональних відділень, які в порушення Інструкції “
Про сплату членських внесків членами Асоціації міст України” отримували
членські внески від міст на свої рахунки , а саме:
 Дніпропетровському РВ на суму 4919,60 грн;
 Запорізькому РВ на суму 546 грн.;
 Луганському РВ на суму 3500 грн.;
 Миколаївському РВ на суму 1212,40 грн;
 Полтавському РВ на суму 4188,80 грн;
 Тернопільському РВ на суму 1167,60 грн ;
 Харківському РВ на суму 436,80 грн ;
 Херсонському РВ на суму 187,60 грн.;
 Хмельницькому РВ на суму 2385,60 грн .
Всього:
на суму 18 544 грн.40 коп.,
що становить 70% суми сплаченої на рахунки регіональних відділень.
2. Довести до відома всіх регіональних відділень про недопустимість порушень
порядку сплати членських внесків.
Про надання фінансової допомоги
Мукачівській міській раді
Розглянувши клопотання Мукачівської міської ради,
Правління Асоціації
вирішило:
1. В рахунок надання фінансової допомоги, зменшити суму членських внесків
за 2001 рік міській раді міста Мукачево на 2353,40 грн.
Про перенесення строків
сплати членських внесків
окремими членами
Асоціації міст України
Розглянувши клопотання міських рад та враховуючи складності з виконанням
місцевих бюджетів в 2002 році,
Правління Асоціації
вирішило:
1. Перенести строки сплати членських внесків по 2002 рік (включно) на 2003 рік
наступним міським радам:
- м. Дебальцеве Донецької області;
- м. Коломия Івано-Франківської області;
- м. Кремінна Луганської області;
- м. Борислав Львівської області;
- м. Жовква Львівської області;
- м. Самбір Львівської області;

-

м. Луганськ;
м. Одеса;
м. Люботин Харківської області;
м. Скалат Тернопільської області;
м. Токмак Запорізької області.

Про надання дозволу
на перерахування членських внесків
на регіональні відділення Асоціації
Враховуючи клопотання регіональних відділень Асоціації міст України щодо
надання фінансової допомоги на проведення ремонтних робіт у приміщеннях
виконавчих дирекцій,
Правління Асоціації
вирішило:
1.
Дозволити Луцькій міській раді заборгованість по сплаті членських
внесків в сумі 15988, 00 грн. перерахувати на рахунок Волинського РВ АМУ.
2.
Дозволити Херсонській міській раді заборгованість по сплаті членських
внесків в сумі 11028, 00 грн. перерахувати на рахунок Херсонського РВ АМУ.
3.
Дозволити міським та селищним радам Рівненської області – членам
Асоціації міст України заборгованість за 2000 рік в сумі 3320 грн. перерахувати
на рахунок Рівненського РВ АМУ.
Про списання боргів
в зв’язку з банкрутством
АК АПБ “Україна”
Враховуючи, що окремими радами були перераховані членські внески через АК
АПБ “Україна”, які не надійшли на рахунок Асоціації міст України, у зв‘язку з
банкрутством банку,
Правління Асоціації
вирішило:
1. Списати заборгованість по сплаті членських внесків за 1999-2001 рік в сумі 1596
грн. міської ради міста Світлодарськ Донецької області.
2. Списати заборгованість по сплаті членських внесків за 2001 рік в сумі 244 грн.
міської ради міста Миколаїв Львівської області.
3. Списати заборгованість по сплаті членських внесків за 2001 рік в сумі 1640 грн.
міської ради міста Дубно Рівненської області.

