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Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України», прийняті шляхом опитування
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проблеми бюджетного забезпечення територіальних громад в 2016 році:
професійно-технічна освіта, пільгові перевезення, місцевий акциз
2. Про законодавчі ініціативи щодо передачі земель з державної у комунальну
власність за межами населених пунктів
3. Про актуальні проблеми у сфері житлово-комунального господарства: зовнішнє
освітлення населених пунктів, погашення заборгованості комунальних підприємств за
енергоносії, пайова участь в утриманні міської інфраструктури
4. Про обрання голів палат АМУ
5. Про затвердження переліку комітетів Правління АМУ та обрання їх керівників
Про проблеми бюджетного забезпечення
територіальних громад в 2016 році:
професійно-технічна
освіта,
пільгові
перевезення, місцевий акциз
Розглянувши інформацію щодо бюджетного забезпечення територіальних громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Звернутися до Прем’єр-міністра України з проханням забезпечити спрямування з
Державного бюджету України до міських бюджетів міст обласних центрів 1,4 млрд. грн.
коштів на потреби ПТУ шляхом збільшення освітньої субвенції або стабілізаційної дотації.
2. Звернутися до: 1) Голови Верховної Ради України В.Б. Гройсмана з проханням
включити до порядку денного законопроект №4024 для першочергового розгляду за
скороченою процедурою на найближчому пленарному тижні; 2) народних депутатів України
з проханням підтримати законопроект №4024.
3. З метою збереження існуючої дохідної бази місцевих бюджетів:
1) створити мобільну робочу групу з числа представників місцевих рад для
відстоювання позиції Асоціації в Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України у
складі:
Бондаренко Анатолій Васильович – Черкаський міський голова;
Каспрук Олексій Павлович – Чернівецький міський голова;
Кушнір Анатолій Аркадійович – Маківський сільський голова (Хмельницька обл.);
Моргунов Сергій Анатолійович – Вінницький міський голова;
Надал Сергій Віталійович – Тернопільський міський голова.
2) рекомендувати міським радам невідкладно розглянути питання щодо недоцільності
перерозподілу акцизного податку на сесіях місцевих рад та надіслати відповідні звернення
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;
3) запропонувати міським радам провести широку інформаційно-просвітницьку
кампанію в ЗМІ та серед мешканців територіальних громад щодо використання коштів
місцевого акцизу;
4) активізувати роботу членів АМУ з відповідними народними депутатами щодо
підтримки пропозицій Асоціації.
Про законодавчі ініціативи щодо передачі
земель з державної у комунальну власність
за межами населених пунктів
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Розглянувши інформацію щодо законодавчих ініціатив щодо передачі земель з
державної у комунальну власність за межами населених пунктів, Правління Асоціації
вирішило:
1. Звернутися: 1) до Голови Верховної Ради України В.Б. Гройсмана з проханням
включити до порядку денного проект Закону «Про віднесення земель державної власності за
межами населених пунктів до комунальної власності об'єднаних територіальних громад»
(реєстр. № 3510 від 24.11.2015); 2) до народних депутатів України з проханням підтримати
цей законопроект.
2. Доручити Виконавчій дирекції АМУ підготувати пропозиції щодо врегулювання
проблемних питань при наданні земельних ділянок учасникам АТО.
Про актуальні проблеми у сфері житловокомунального
господарства:
зовнішнє
освітлення населених пунктів, погашення
заборгованості комунальних підприємств за
енергоносії, пайова участь в утриманні
міської інфраструктури
Розглянувши актуальні проблеми у сфері житлово-комунального господарства,
Правління Асоціації вирішило:
1. Рекомендувати для участі в ініційованій АМУ спільній нараді Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг та органів місцевого самоврядування з метою встановлення
обґрунтованої ціни на електроенергію, яка витрачається для зовнішнього освітлення
населених пунктів та громадського електротранспорту, таких представників місцевих рад –
членів АМУ (за згодою):
1)
Абашева Родіона Анатолійовича, Першого заступника Ізмаїльського міського
голови Одеської області;
2)
Білоусова Андрія Леонідовича, Дніпродзержинського міського голову
Дніпропетровської області;
3)
Сидора Василя Богдановича, Славутського міського голову Хмельницької
області.
2. Доручити Виконавчій дирекції АМУ підготувати пропозиції про внесення змін до
законодавства щодо забезпечення врахування інтересів органів місцевого самоврядування
при прийнятті рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.
3. Звернутися до Міністерства інфраструктури України щодо вирішення проблем
компенсації додаткових витрат підприємств електротранспорту у разі відміни пільгового
тарифу на електроенергію, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 26
червня 2007 р. № 881 “Про тарифи на електричну енергію для міського електротранспорту”.
4. Звернутися: 1) до Голови Верховної Ради України В.Б. Гройсмана з проханням
включити до порядку денного проект Закону України «Про заходи, спрямовані на
забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення» (реєстр. № 2706 від 22.04.2015 року)
для розгляду його у другому читанні та в цілому; 2) до народних депутатів України з
проханням підтримати цей законопроект.
5. Звернутися до: 1) народних депутатів України з проханням прийняти рішення про
відхилення проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» (щодо скасування пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту)» (реєстр. № 3610 від 10.12.2015); 2) до місцевих рад-членів АМУ з
пропозицією розпочати перемовини із забудовниками щодо підтримки позиції АМУ про
відхилення законопроекту №3610.
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Про обрання голів палат АМУ
З метою посилення ролі Асоціації міст України у вирішенні найбільш важливих
питань розвитку місцевого самоврядування та підвищення ефективності роботи Асоціації,
Правління Асоціації вирішило:
1. Обрати Головою Палати міських громад великих міст - Вінницького міського
голову Моргунова Сергія Анатолійовича;
2. Обрати Головою Палати міських громад середніх міст – Южненського міського
голову (Одеська обл.) Новацького Володимира Миколайовича;
3. Обрати Головою Палати міських громад малих міст – Тячівського міського
голову (Закарпатська обл.) Ковача Івана Івановича;
4. Обрати Головою Палати селищних та сільських громад та їх об’єднань Маківського сільського голову (Хмельницька обл.) Кушніра Анатолія Аркадійовича.
Про затвердження переліку комітетів
Правління АМУ та обрання їх керівників
З метою посилення ролі Асоціації міст України у вирішенні найбільш важливих
питань розвитку місцевого самоврядування та підвищення ефективності роботи Правління,
Правління Асоціації вирішило:
І. Утворити у складі Правління АМУ наступні комітети та обрати їх керівників з
правами заступників Голови Асоціації:
1.
Комітет АМУ з питань бюджетної політики. Голова Комітету:
Тернопільський міський голова Надал Сергій Віталійович;
2.
Комітет АМУ з питань житлово-комунального господарства. Голова
Комітету: Дніпродзержинський міський голова Білоусов Андрій Леонідович;
3.
Комітет АМУ з питань інвестиційної політики та економічного розвитку
міст. Голова Комітету: Бориспільський міський голова Федорчук Анатолій Соловйович
(Київська обл.);
4.
Комітет АМУ з питань енергетичної безпеки територіальних громад.
Голова Комітету: Чернігівський міський голова Атрошенко Владислав Анатолійович;
5.
Комітет АМУ з питань міжнародних зв’язків. Голова Комітету: Львівський
міський голова Садовий Андрій Іванович;
6.
Комітет АМУ з питань соціальної політики. Голова Комітету: Луцький
міський голова Романюк Микола Ярославович;
7.
Комітет АМУ з питань впровадження реформи місцевого самоврядування.
Голова Комітету: Чугуївський міський голова (Харківська обл.) Мінаєва Галина Миколаївна.
ІІ. Членам Правління АМУ до чергового засідання Правління АМУ внести пропозиції
щодо включення їх до складу комітетів АМУ.
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