Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
8 січня 1998 року
Київ
Про прийняття у дійсні
члени Асоціації
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення міської
Ради народних депутатів
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти в дійсні члени Асоціації міст України Гайворонську (м.Гайворон,
Кіровоградська обл.), Косівську (м.Косів, Івано-Франківська обл.), Новоодеську
(м.Нова Одеса, Миколаївська обл.) Південну (м. Південне, Харківська обл),
Снігурівську (м. Снігурівка, Миколаївська обл), Конотопську (м.Конотоп, Сумська
обл.) міські Ради народних депутатів.
2. Міським головам міст Гайворон, Косів, Нова Одеса, Південне, Снігурівка,
Конотоп перерахувати на розрахунковий рахунок
Виконавчої дирекції (р/р
№11468952 в Укрінбанку м. Києва МФО 300142, код 23168736) вступні та членські
внески в порядку, встановленому загальними зборами Асоціації.
Про звіт виконавчого
директора Асоціації міст
України
Заслухавши звіт виконавчого директора Асоціації міст України М.Пітцика,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити звіт виконавчого директора Асоціації міст України.
2. Роботу Виконавчої дирекції Асоціації міст України за 1997 рік визнати
задовільною.
3. Затвердити штатний розпис Виконавчої дирекції на 1998 рік в чисельності
25 штатних працівників з місячним фондом оплати праці в сумі 9780
гривень.
Про звіт ревізійної
Асоціації міст України

комісії

Заслухавши звіт голови ревізійної комісії Асоціації міст України А.Фесенка,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити звіт ревізійної комісії Асоціації міст України.
2. Доручити голові ревізійної комісії А.Фесенку представити акт ревізійної
комісії на розгляд Загальних зборів Асоціації міст України
Про підготовку до загальних
зборів Асоціації міст України
Заслухавши та обговоривши інформацію Виконавчого директора Асоціації
міст України М.Пітцика,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Рекомендувати на розгляд загальних зборів Асоціації міст України робочі
органи загальних зборів (лічільну комісію загальних зборів, редакційну комісію

загальних зборів, секретаріат загальних зборів, президію загальних зборів), план
проведення загальних зборів, порядок денний загальних зборів та регламент
загальних зборів.
2. Доручити виконавчому директору М.Пітцику виступити з першого питання
порядку денного «Про прийом в дійсні члени Асоціації міст України».
3. Доручити Президенту Асоціації міст України В.Морозу виступити з другого
питання порядку денного «Звіт Правління Асоціації міст України за 1997 рік та
представлення проектів програми діяльності та бюджету на 1998 рік».
4. Доручити віце-президенту Асоціації міст України О.Головку представити
проект «Перстпективної програми діяльності Асоціації міст України на 1998 рік».
5. Доручити виконавчому директору М.Пітцику виступити з п’ятого питання
порядку денного «Про підписання містами-членами Асоціації міст України Хартії
українських міст» та шостого питання порядку денного «Про вибори до Верховної
Ради України».
Про вибори Ревізійної комісії
Асоціації міст України
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Асоціації В.Мороза
Правління Асоціації
Вирішило:
Рекомендувати до складу Ревізійної комісії Асоціації міст України:
1. Фесенка Анатолія Івановича
Міського голову м.Житомир
2. Чекмана Михайла КостянтиновичаМіського голову м.Хмельницький
3. Кривицького Антона Федоровича Міського голову м.Луцьк
4. Бойченка Миколу Івановича
Міського голову м.Кагарлик
5. Швеця Василя Яковича
Міського голову м.Дніпродзержинськ
6. Тимофієва Володимира Опанасовича Міського голову м.Фастів

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
10 березня 1998 року
Київ
Про інформаційні видання
Асоціації міст України
Переглянувши доповідні записки головного редактора В.Кравченка,
кошториси витрат на випуск журналу «Місцеве самоврядування» та журналубюлетеня Асоціації міст України «Народ і влада» в старому та новому варіантах
Правління Асоціації
Вирішило:
Відмовитись від фінансування журналу «Місцеве самоврядування» та
розірвати засновницьку угоду з Фондом сприяння місцевому самоврядуванню в
Україні при Президентові України.
Виконавчій дирекції щомісяця видавати журнал-бюлетень Асоціації міст
України «Народ і влада» у новому варіанті, для чого внести необхідні зміни в
бюджет витрат виконавчої дирекції.
"Про кадрове забезпечення
мунiципальної реформи в Українi"

З метою створення та реалiзацiї системи кадрового забезпечення
мунiципальної реформи в Українi
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Схвалити в цiлому пропозицiї Академiї мунiципального управлiння щодо
концепцiї системи кадрового забезпечення мунiципальної реформи.
2. Разом з Київською мiською державною адмiнiстрацiєю увiйти до Кабiнету
Мiнiстрiв України з пропозицiєю про перепрофiлювання одного з технiкумiв
м.Києва в Київський коледж мiського господарства.
3. Рекомендувати міським головам, мiським радам укласти в 1998 роцi
договори з Академiєю мунiципального управлiння на пiдготовку кадрiв на деннiй та
заочнiй формах навчання за рахунок бюджетних коштiв, що передбаченi на цi цiлi,
як зазначено в Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України за № 1316 вiд 26 листопада
1997 року, ширше використовувати для пiдготовки кадрiв в Академiї позабюджетнi
кошти пiдприємств i органiзацiй, фiзичних осiб.
4. Рекомендувати Академiї мунiципального управлiння провести ознайомчi
спiвбесiди з абiтурiєнтами /1-3 чоловіка від міста/ з мiст - членiв Асоцiацiї мiст
України 1-2 травня 1998 року.
5. Рекомендувати міським головам, мiським радам у спiвпрацi з Академiєю
мунiципального управлiння впровадити систему вiдбору та пiдготовки до навчання
молодi, схильної до лiдерства та громадсько-полiтичної роботи.
6. Вважати за доцiльне створити у мiстах Запорiжжя, Рiвне, Судак, Чернiвцi
Iнститутiв управлiння - фiлiй Академiї мунiципального управлiння.
7. Рекомендувати ректору АМУ створити Iнформацiйно-консультативний
центр як структурний пiдроздiл Академiї.
8. Разом з Київською мiською державною адмiнiстрацiєю звернутися до
Мiнiстерства освiти з проханням про надання Академiї мунiципального управлiння
лiцензiй на провадження освiтньої дiяльностi за спецiальностями - правознавство,
фiнанси, менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi за третiм рiвнем
акредитацiї та встановлення лiцензованого обсягу прийому на пiдготовку
спецiалiстiв за цими спецiальностями.
9. Вважати доцiльним створення громадської органiзацiї "Українська
академiя мунiципального управлiння". Затвердити оргкомiтет у складi Мальчин
Ю.М. /голова/, Мороз В.М., Головко О.С., Кунiцин С.В., Меркушов В.Т., Пiтцик М.В.,
Поживанов М.О.
Про прийом в члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення про вступ
до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти асоційованим членом Асоціації міст України фірму «Діагностичні
Системи».
Директору фірми «Діагностичні системи» перерахувати розрахунковий
рахунок Виконавчої дирекції (р/р №26003001926001 в Укрінбанку м. Києва МФО
300142, код 23168736) вступні та членські внески в порядку, встановленому
загальними зборами Асоціації.
Прийняти м. Білопілля (Сумської обл.) дійсним членом Асоціації міст України.
Голові міста Білопілля перерахувати на розрахунковий рахунок Виконавчої
дирекції (р/р №26003001926001 в Укрінбанку м. Києва МФО 300142, код 23168736)
вступні та членські внески в порядку, встановленому загальними зборами
Асоціації.

Про прийом в члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення про вступ
до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м. П‘ятихатки (Дніпропетровської обл.) дійсним членом Асоціації
міст України.
Голові міста П‘ятихатки перерахувати на розрахунковий рахунок Виконавчої
дирекції (р/р №26003001926001 в Укрінбанку м. Києва МФО 300142, код 23168736)
вступні та членські внески в порядку, встановленому загальними зборами
Асоціації.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
9 квітня 1998 року
Київ
Про прийом в члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення про вступ
до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти асоційованими членами Асоціації міст України АТЗТ «Артвеа
Едвертайзінг Компані» та ЗАТ «Українська Агенція інвестиційного розвитку».
Директору АТЗТ «Артвеа Едвертайзінг Компані» та директору ЗАТ
«Українська агенція інвестиційного розвитку» перерахувати розрахунковий рахунок
Виконавчої дирекції (р/р №26003001926001 в Укрінбанку м. Києва МФО 300142,
код 23168736) вступні та членські внески в порядку, встановленому загальними
зборами Асоціації.
Про розробку проекту Закону України «Про
внесення змін і доповнень до Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та проекту Закону України «Про
органи самоорганізації населення»
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Асоціації В.Мороза
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Створити робочі групи по розробці проектів Законів України «Про внесення
змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
«Про органи самоорганізації населення».
2. Для фінансування робочих груп виділити по 5 тис. гривень з статті
«Витрати на розробку законодавчої бази, надання та отримання інформаційних
послуг, проведення конференцій та іншей» бюджету Виконавчої дирекції Асоціації
міст України.
Про розробку проекту Закону України «Про
внесення змін та доповнень до Закону

України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та проекту Закону України «Про
органи самоорганізації населення»
Заслухавши та обговоривши інформацію Виконавчого директора М.Пітцика
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Доручити Виконавчій дирекції створити робочі групи по розробці проекту
Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та проекту Закону України «Про органи самоорганізації
населення».
2. Для фінансування кожної з робочих груп Виконавчій дирекції виділити по 5
тис. гривень з статті «Витрати на розробку законодавчої бази, надання та
отримання інформаційних послуг, проведення конференцій та інше» бюджету
Виконавчої дирекції Асоціації міст України.
Про зміни до Статуту
Асоціації міст України
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Асоціації В.Мороза
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Погодитись з запропонованими змінами та зауваженнями до Статуту
Асоціації міст України.
2. Рекомендувати Загальним зборам Асоціації міст України прийняти
Статут з відповідними змінами та доповненнями.
Про прийом в члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі заяви про вступ до
Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти асоційованим членом Асоціації міст України Пітцика Мирослава
Васильовича.
Про формування фонду
інформаційної діяльності
Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Створити Фонд інформаційної діяльності Асоціації міст України.
2. Доручити Виконавчій дирекції сформувати фонд інформаційної діяльності
Асоціації за рахунок внесків підприємств-асоційованих членів Асоціації у розмірі
50% від загальної суми їх внесків.
3. Надати право Виконавчій дирекції використовувати кошти фонду
інформаційної діяльності Асоціації міст України для виготовлення та
розповсюдження інформаційних матеріалів Асоціації.

Рішення Розширеного засідання Правління
Асоціації міст України та громад
22 травня 1998 року
Київ
Бюджет 1999 року, тактика та
стратегія діяльності Асоціації
міст України на сучасному етапі
Обговоривши доповідь Президента Асоціації міст України В.М.Олійника,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Просити Президента України Л.Д.Кучму скликати чергове засідання
Координаційної Ради з питань місцевого самоврядування при Президентові
України не пізніше 10 червня 1998 року та розглянути на ньому питання про
формування бюджетної політики на 1999 рік, виконання доручень Президента
України Л.Д.Кучми від 15 грудня 1997 року та попередніх рішень Координаційної
Ради.
2. Просити Прем’єр-міністра України В.П.Пустовойтенка зустрітись до
засідання Координаційної Ради з питань місцевого самоврядування при
Президентові України з членами Правління Асоціації міст України та членами
секції великих міст Асоціації з питань формування бюджетної політики на 1999 рік.
3. Виконавчій дирекції дозволити виділити чотири тисячі грн. на розробку
проекту бюджетної резолюції на 1999 рік та подати її на розгляд членів Правління
до 5 червня 1998 року.
4. Члену Правління Асоціації міст України, депутату Верховної Ради України
В.Рибаку за сприянням виконавчої дирекції виступити з ініціативою щодо
формування міжфракційної депутатської групи у Верховній Раді України по
сприянні місцевому самоврядуванню.
5. Міським головам, що є повноважними представниками міст-членів Асоціації
провести зустрічі з депутатами Верховної Ради України, обраних у відповідних
містах, з роз’ясненням фактичного фінансового стану у містах та обговорити
можливі форми їх співпраці з міжфракційною депутатською групою по сприянню
місцевому самоврядуванню.
6. З метою формування громадської думки про діяльність Асоціації створити
прес-службу Асоціації міст України, на яку покласти випуск журналу Асоціації
«Українське місто», організацію двічі на місяць прес-конференцій з міськими
головами та підготовку відеопродукції про основні події в Асоціації, підготовку
прес-релізів, і з цією метою збільшити штат Виконавчої диреції на 5 чоловік.
7. З метою організації правового інформування і правового захисту органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб Виконавчій дирекції в червні місяці
1998 року заснувати «Центр інформаційно-правової допомоги органам місцевого
самоврядування».
8. Ввести посади «Радника Асоціації міст України» з місячним окладом, який
дорівнює окладу Виконавчого директора.
9. Призначити радниками Асоціації міст України:
- Салія Івана Миколайовича
- Мухіна Василя Георгійовича
- Мороза Володимира Миколайовича
- Коряка Василя Васильовича
- Негоду В’ячеслава Андроновича,
для чого провести відповідні зміни в штатному розписі Виконавчої дирекції.
10. З метою сприяння в розробці та реалізації інвестиційних проектів у містахчленах Асоціації та формування фонду допомоги містам в надзвичайних ситуаціях
Виконавчій дирекції заснувати «Центр інвестицій та розвитку міст».

Про прийом в члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення про вступ
до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м. Пустомити (Львівської обл.) дійсним членом Асоціації міст
України.
Голові міста Пустомити перерахувати на розрахунковий рахунок Виконавчої
дирекції (р/р №26003001926001 в Укрінбанку м. Києва МФО 300142, код 23168736)
вступні та членські внески в порядку, встановленому загальними зборами
Асоціації.
Про Регістр основних
соціально-економічих
показників міст
Обговоривши інформацію Віце-президента Асоціації міст України М.В.Пітцика
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити бланк «Регістр основних соціально-економічних показників
міст», узгоджений з Держкомстатом України та апробований в 35 містах.
2. Міським головам (разом з начальниками обласних, міських органів
державної статистики) забезпечити своєчасне подання та достовірність
передбачених в Регістрі показників.
3. Підтримати пропозицію Виконавчої дирекції Асоціації міст України щодо
створення автоматизованого банку даних основних соціально-економічних
показників міст-членів Асоціації і дозволити фінансування цієї роботи.
Про розподіл обов’язків
між членами Правління
Розглянувши питання про розподіл обовязків,
Правління Асоціації
Вирішило:
Затвердити наступний розподіл обовязків між членами Правління:
Головко Олександр
Степанович
Пітцик Мирослав
Васильович
Андронов
Олександр Миколайович
Куйбіда Василь
Степанович
Куніцин Сергій
Володимирович
Любоненко Юрій
Вікторович
Рибак Володимир
Васильович
Федорук Микола
Трохимович

Віце-президент Асоціації міст
України,
Міський голова
м.Запоріжжя.
Віце-президент Асоціації міст
України
з виконавчої роботи.
Міський голова м.Суми.
Міський голова м.Львів.
Міський голова
м.Красноперекопськ.
Ріг.

Міський голова міста Кривий

Міський голова міста
Донецьк.
Міський голова міста
Чернівці.

Керівник
секції
центрів та великих міст.

обласних

Виконавчий
директор
Асоціації міст України.
Координатор
програм
по
роботі з Адміністрацією Президента
України
Координатор
програм
з
міжнародних зв
яз
к
і
в.
Координатор
програми
інформаційно-рекламної
та
видавничої діяльності Асоціації
Координатор
програм
розвитку підприємництва в містах.
Координатор
програм
по
роботі з Верховною Радою України.
Координатор програми по
роботі
з
Кабінетом
Міністрів

Хмельнюк Валерій
Якович
Чекман Михайло
Костянтинович

Міський голова міста
Іллічівськ.
Міський голова міста
Хмельницький.

України.
Керівник секції
середніх міст.
Координатор
програм.

малих

та

освітніх

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
19 червня 1998 року
Про створення секції з питань
охорони здоров’я при
Асоціації міст України
Розглянувши пропозиції учасників науково-практичного семінару “Шляхи
реформування системи охорони здоров’я на сучасному етапі та роль місцевого
самоврядування в їх вирішенні”, що відбувся 9-12 червня 1998 року в м.
Хмельницькому Правління Асоціації міст України вирішило:
1. Створити секцію з питань охорони здоров’я при Асоціації міст України.
2. Затвердити Положення про секцію з питань охорони здоров’я при
Асоціації міст України (додаток №1).
3. Виконавчій дирекції:
3.1. Провести організаційні заходи по утворенню секції з питань охорони
здоров’я.
3.2. Створити Робочу групу по розробці концепції розвитку медицини в містах
і оргкомітет по підготовці розширеної наради з проблем функціонування системи
охорони здоров’я в містах та шляхів її реформування.
3.3. Спільно з вітчизняними виробниками медикаментів підготувати
пропозиції постачання закладам охорони здоров’я, що фінансуються з міських
бюджетів, продукції за мінімальними цінами.
4. Координацію роботи секції доручити раднику Асоціації міст України
Вячеславу Негоді.
Про затвердження складу
Координаційної Ради секції з
Питань охорони здоров’я при
Асоціації міст України
У відповідності з Положенням про секцію охорони здоров’я при Асоціації міст
України Правління Асоціації міст України вирішило:
1. Затвердити Координаційну Раду секції з питань охорони здоров’я при
Асоціації міст України в складі (додаток №1).
2. Координаційній Раді секції з питань охорони здоров’я підготувати проект
плану роботи секції охорони здоров’я і внести на затвердження Правління
Асоціації міст України в строк 01 серпня 1998 р.
Про затвердження “Положення про
символіку” та опису символа
добровільного об’єднання органів
місцевого самоврядування
“Асоціації міст України”

Обговоривши інформацію члена Правління Андронова О.М., щодо
″Положення про символіку″ добровільного об’єднання органів місцевого
самоврядування “Асоціації міст України” і розглянувши запропонований проект
Положеня та Опис символу.
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити ″Положення про символіку″ та Опис символу добровільного
об’єднання органів місцевого саморядування “Асоціації міст України” (додаються).
2. Зареєструвати ″Положення про символіку″ та Символ добровільного
об’єднання органів місцевого самоврядування “Асоціації міст України”.в
Міністерстві юстиції України в порядку встановленому чинним законодавством.

Рішення засідання Правління
Асоціації імст України та громад
15 вересня 1998 року
Київ
Про прийом в коллективні члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа Асоціації
міст Полтавщини № 37 від 3.09.98 про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м. Глобине, м. Зіньків, м. Кобеляки, м. Лохвиця, с. Шишаки
Полтавської області колективними членами Асоціації міст України.
Міським головам м. Глобине, м. Зіньків, м. Кобеляки, м. Лохвиця, с. Шишаки
Полтавської області перерахувати на розрахунковий рахунок Виконавчої дирекції
(р/р №26000751 в Старокиївському відділенні УСБ м. Києва МФО 322045, код
23168736) вступні та членські внески в порядку, встановленому загальними
зборами Асоціації.
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення про вступ
до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м. Київ та м. Бахчисарай (Автономна республіка Крим) дійсними
членом Асоціації міст України.
Міським головам міста Київ та міста Бахчисарай перерахувати на
розрахунковий рахунок Виконавчої дирекції (р/р №26001751 в Укрсоцбанку
Старокиївського відділення м. Києва МФО 322045, код 23168736) вступні та
членські внески в порядку, встановленому загальними зборами Асоціації.
Про Бюджетну практику в Україні та
заходи Асоціації міст України на
захист інтересів територіальних
громад

Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України В.Олійника, щодо
проведення Асоціацією міст України круглого столу 19-20 серпня 1998 року з
питань бюджету на 1999 рік,
Правління Асоціації
Вирішило:
Затвердити рекомендації круглого столу Асоціації міст України (додається).
Виконавчій дирекції Асоціації міст України довести рекомендації круглого
столу до відома органів місцевого самоврядування територіальних громад.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
12 жовтня 1998 року
Київ
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення про вступ
до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м. Іловайськ (Донецької обл.) дійсними членом Асоціації міст
України.
Міському голові міста Іловайськ перерахувати на розрахунковий рахунок
Виконавчої дирекції (р/р №26000751 в Укрсоцбанку Старокиївського відділення м.
Києва МФО 322045, код 23168736) вступні та членські внески в порядку,
встановленому загальними зборами Асоціації.
Про звернення Кіцманської
міської ради до Асоціації міст
України
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи М.Пітцика про звернення Кіцманської міської ради до Асоціації міст України
з приводу фінансової підтримки у встановленні пам’ятника видатному
українському композитору В.Івасюку
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Виконавчій дирекції Асоціації міст України перерахувати 5 тис. грн. на
розрахунковий рахунок Кіцманської міської ради.
2. Звернутися до голів міст-членів Асоціації з проханням фінансово
підтримати встановлення пам’ятника засновнику сучасної української пісні в місті
Кіцмань.
Про стан підготовки до
Всеукраїнського Конгресу
місцевих і регіональних влад
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Асоціації В.Олійника
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Схвалити порядок денний Всеукраїнського Конгресу місцевих і
регіональних влад.

2. Погодитись в цілому з матеріалами, підготовленими до Всеукраїнського
Конресу місцевих і регіональних влад.
Про прийом в асоційовані члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа
Представництва фірми “KORADO a.s.” № 1/09 від 30.09.98р. про вступ до Асоціації
міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти Представництво фірми “KORADO a.s.” асоційованим членом
Асоціації міст України.
Директору Представництва Петрову Ф.В. перерахувати на розрахунковий
рахунок Виконавчої дирекції (р/р №26000751 в Старокиївському відділенні УСБ м.
Києва МФО 322045, код 23168736) вступні та членські внески в порядку,
встановленому загальними зборами Асоціації.
Про звернення Асоціації міст
України до Президента України
та Прем’єр-міністра України
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України В.Олійника про
доцільність створення у складі Уряду України Міністерства місцевої та
регіональної політики
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити текст звернення Асоціації міст України до Президента України
Л.Кучми та Прем’єр-міністра України В.Пустовойтенка про створення у складі
Уряду України Міністерства місцевої та регіональної політики України.
Про День місцевого
самоврядування в Україні
Історія українських міст має давні історичні традиції самоврядування. Вони
складалися від вічового ладу за часів Київської Русі, згодом перейшовши в
систему полково-сотенного устрою козацьких військово-державних утворень XVXVIII століття. З часом це відбилося у прагненні міст володіти Магдебурзьким
правом, а нині зафіксовано у Законі України “Про місцеве самоврядування в
Україні”.
Враховуючи великі історичні традиції українського народу в розвитку
духовності і започаткування відродження основ місцевого самоврядування після
проголошення незалежності України, його велике значення в розбудові Української
державності й демократизації суспільних відносин,
Правління Асоціації
Вирішило:
1.
Вважати день 14 жовтня Днем місцевого самоврядування в Україні.
2.
Звернутися до Президента України з пропозицією про встановлення
Дня місцевого самоврядування в Україні, як свята територіальних громад і
професійного свята працівників органів місцевого самоврядування, який
відзначати щороку 14 жовтня.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
21 жовтня 1998 року
Про заснування Конгресу
місцевого самоврядування
України
Враховуючи
рішення
Координаційної
ради
об’єднань
місцевого
самоврядування України “Про заснування Конгресу місцевого самоврядування
України”
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Звернутися до Черкаської міської ради з пропозицією виступити
співзасновником Конгресу місцевого самоврядування України.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
13 листопада 1998 року
Київ
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення про вступ
до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти м. Чигирин (Черкаська обл.) дійсними членом Асоціації міст
України.
Міському голові міста Чигирин перерахувати на розрахунковий рахунок
Виконавчої дирекції (р/р №26001751 в Укрсоцбанку Старокиївського відділення м.
Києва МФО 322045, код 23168736) вступні та членські внески в порядку,
встановленому загальними зборами Асоціації.
“Про Ювілейний Конгрес
“Польща – Україна - економічна співпраця”
Розглянувши звернення Польсько-Української Торгово-Промислової Палати
Будівництва та міського голови м.Львова п.Куйбіди В.С.,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти під патронат Асоціації міст України Ювілейний Конгрес “ПольщаУкраїна-економічна співпраця” та міжнародну виставку будівництва “Hame
Building-98”, які відбудуться 11-14 лютого 1999 року в м.Жешові.
2. Виконавчій дирекції довести до відома членів Асоціації міст України умови
участі в Конгресі.
“Про збільшення фонду
заробітньої плати Виконавчої дирекції
Асоціації міст України”

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Асоціації міст України
В.Г.Верьовкіної щодо збільшення індексу інфляції споживчих цін в Україні з
початку року до 12,8 %, в тому числі на товари продовольчої групи до 10,4%,
товари непродовольчої групи до 19,5% та платні послуги до 11,8%,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Збільшити фонд заробітньої плати Виконавчої дирекції Асоціації міст
України з 1 жовтня 1998 року на 40% в цілому.
2. Внести відповідні зміни до штатного розпису Виконавчої дирекції Асоціації
міст України.
3. Доручити головному бухгалтеру Асоціації міст України зборити
перерахунок заробітньої плати працівників Виконавчої дирекції з 1 жовтня 1998
року.
Про прийом в колективні члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.1 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі рішення про вступ
до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти смт. Понінка (Хмельницької обл.) колективним членом Асоціації
міст України.
Селищному голові смт. Понінка, перерахувати на розрахунковий рахунок
Виконавчої дирекції (р/р №26000751 в Укрсоцбанку Старокиївського відділення м.
Києва МФО 322045, код 23168736) вступні та членські внески в порядку,
встановленому загальними зборами Асоціації.
Про прийом в асоційовані члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа Компанії
“Укрененргогаз” № 10/12 від 12.10.98р. про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти Компанію «Укренергогаз» асоційованим членом Асоціації міст
України.
Директору Компанії «Укренергогаз» перерахувати на розрахунковий рахунок
Виконавчої дирекції (р/р №26000751 в Старокиївському відділенні УСБ м. Києва
МФО 322045, код 23168736) вступні та членські внески в порядку, встановленому
загальними зборами Асоціації.
“Про внесення змін
до складу Правління“
Розглянувши заяву Куніцина С.В. про виведення його з членів Правління
Асоціації міст України у зв’язку з призначенням його на посаду голови Ради
Міністрів АР Крим,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Задовільнити прохання Куніцина С.В. щодо виведення його зі складу
Правління Асоціації міст України.
2. Направити подяку Голові Ради Міністрів АР Крим Куніцину С.В. за активну
допомогу в сприянні становленню місцевого самоврядування на Україні.

3. Ввести до складу Правління Асоціації міст України голову Київської міської
Ради Омельченка О.О.
4. Дане рішення винести на затвердження Загальних Зборів Асоціації міст
України.
Про трансформування та керівництво
Секції історичних міст України
З метою об’єднання зусиль українських міст, які мають велику історичну
спадщину пам’яток культури, архітектури, багатовікові надбання і традиції,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Трансформувати Секцію історичних міст України при Асоціації міст України
у Спілку історичних міст України, що діє в рамках Асоціації міст України.
2. Призначити Головою Спілки історичних міст України члена Правління
Асоціації міст України Омельченка О.О.
Про Державний бюджет
України на 1999 рік
Розглянувши проект Закону України "Про Державний бюджет України на
1999 рік", внесений на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів
України 23 жовтня 1998 року, Правління Асоціації міст України відзначає, що
відповідно до вимог бюджетної резолюції передбачалось збільшення загальних
видатків місцевих бюджетів, які відповідальні за виконання соціальних програм.
Всупереч цьому поданий проект бюджету передбачає надмірну концентрацію
бюджетних коштів в Державному бюджеті. Зокрема, проектом передбачено, що
доходи Державного бюджету України становитимуть в 1999 році 23,1 млрд.грн. і
зростуть у порівнянні з 1998 роком на 9,8 %, а доходи місцевих бюджетів
(обласних, Автономної Республіки Крим, м. Києва та м. Севастополя), включаючи
дотації складуть 11,1 млрд. грн. і зменшаться до 94,8 % відносно бюджету 1998
року. При цьому доля доходів місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті держави у
1999 році складе лише 30,07 % . Пропозиція Асоціації міст щодо спрямування на
перерозподіл між територіальними громадами міст, селищ та сіл не менше 40 %
від зведеного бюджету, не врахована навіть для місцевих бюджетів.
В проекті бюджету не враховані також пропозиції Асоціації міст України та
окремих міських рад щодо
• встановлення нормативів бюджетної забезпеченості в розрахунку на
одного жителя та закріплення таких нормативів на період повноважень
ради;
• спрямування доходів від місцевих податків та зборів виключно в бюджет
розвитку відповідних територій;
• розмежування виконання власних і делегованих повноважень у бюджетах
територіальних громад;
• закріплення за бюджетами територіальних громад в повному обсязі
податку на доходи громадян, та припинення практики штучного дотування
місцевих бюджетів.
Таким чином, в проекті Державного бюджету не знайшли свого
відображення пропозиції Асоціації міст України, спрямовані на дотримання вимог
Конституції та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Більше того, передбачено суттєве зниження доходної та видаткової частини
місцевих бюджетів.
В 1997 році фактичні доходи місцевих бюджетів склали 14.6 млрд. грн. (52.0
% в доходах зведеного бюджету), прогнозно в 1998 році складуть 11.8 млрд. грн.
та 39.6 % відповідно, на 1999 рік без трансфертів доходи передбачаються лише

10.5 млрд. грн. При цьому заплановано припинення дотування підприємств
житлово-комунального господарства та громадського транспорту. Збільшується
доля місцевих бюджетів у фінансуванні освіти з 63 % до 68 % та охорони здоров‘я
з 82.0 % до 86.5 %.
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік"
вважати таким, що потребує доопрацювання з метою врахування інтересів
місцевого самоврядування: територіальних громад сіл, селищ, міст.
2. Погодити запропоновані Виконавчою дирекцією, спільно з експертами
Асоціації редакційні зміни та доповнення до окремих статтей проекту Закону
України “Про Державний бюджет України на 1999 рік” в редакції:
1. Внести зміни і доповнення до проекту Закону України "Про Державний
бюджет України на 1999 рік", зокрема:
статтю 5 доповнити наступним: "до бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя у 1999 році зараховується частина
податку на додану вартість", змінивши відповідно редакцію статті 2;
статтю 6 доповнити "відрахування від податку на додану вартість";
стаття 7 -"дотації місцевим бюджетам" - вилучити;
стаття 8 - скоригувати таким чином , щоб усі обласні бюджети стали
бездотаційними, а частка місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті сягала
40 %.
2. Підтримати вимогу Постанови Верховної Ради України від 1 жовтня 1998
року "Про проект Закону України про Державний бюджет України на 1999 рік"
передбачену пунктом 5. "- визначити, що частка зведених бюджетів районів та
міст обласного значення не повинна бути меншою 75 вісотків від загального
обсягу зведеного бюджету області".
3. З метою реалізації пропозицій Асоціації міст України направити рішення
Правління Асоціації до профільних комітетів Верховної Ради України та всіх містчленів Асоціації.
4. Рекомендувати міським головам та міським радам ініціативно провести
бюджетні слухання за участю працівників обласної Держадміністрації та депутатів
обласної ради, громадських та політичних організацій, засобів масової інформації,
на яких проаналізувати хід виконання бюджету 1998 року та проект бюджету 1999
року, обговорити та узагальнити пропозиції по збільшенню доходної частини
місцевих бюджетів та утвердження прозорих, взаємовигідних міжбюджетних
стосунків на рівнях область-місто та район-місто.
Інформацію для узагальнення направити Центральним органам влади та
Асоціації міст України.
1. Виконавчій дирекції, спільно з експертами Асоціації підготувати проект
Закону України “Про взаємовідносини державного бюджету України з
місцевими бюджетами”, в якому запропонувати правовий механізм
розмежування процедури затвердження державного бюджету України та
місцевих бюджетів.
Про утворення Всеукраїнського
центру ділового співробітництва
регіонів та міст
На виконання Доручення Президента України від 15 грудня 1997 року № 114/907 щодо "утворення Всеукраїнського Центру ділового співробітництва регіонів
та міст" з терміном розгляду в I кварталі 1998 року, відповідних доручень Прем'єр Міністра України від 19 грудня 1997 року №25235/2 Суслову В.І., Мітюкову І.О.,
Єханурову Ю.І., Омельченку О.О. щодо спільного подання ними пропозицій з
цього питання до 25 березня 1998 року ", Асоціація міст України багаторазово

ініціювала прийняття цього рішення на державного рівні, розробила Концепцію
Центру.
Рішення так прийняти і не вдалось.
Натомість Координаційна Рада з питань місцевого самоврядування при
Президентові України в своєму рішенні від 25 червня 1998 року № 9/98
запропонувала Кабінету Міністрів України "розглянути можливість закладення до
проекту Державного бюджету України на 1999 рік статті витрат, пов'язаної з
необхідністю утворення Всеукраїнського Центру ділового співробітництва регіонів
та міст в м. Києві".
Кабінет Міністрів України рішення Координаційної Ради направив на
виконання Роговому В.В., Мітюкову І.О., Станік С. Р., Азарову М.Я., Кравченко
Ю.Ф., Бондарю О.М., Саханю І.Я., Шпеку Р.В., Омельченку О.О. Зрозуміло, що в
проекті Державного бюджету України на 1999 рік ніяких витрат на утворення
Центру ділового співробітництва не передбачено.
В той же час економічний і фінансовий стан міст погіршується. Кризу не
подолано і вона набула затяжного характеру. Центральні органи влади долю міст,
сіл та селищ передоручили обласним Державним адміністраціям, можливості яких
обмежені і природа яких відмінна від органів місцевого самоврядування і інтересів
громад.
Потреба у міському, муніципальному господарюванні, під власну
відповідальність і виходячи з власних ресурсів, наростає, стала вкрай нагальною.
Виходячи із викладених обставин, Асоціація міст України утворила разом з
Асоціацією міст Півдня Росії Об'єднану економічну Раду, засідання якої проведено
в містах Краснодарі, Донецьку та Харкові і наступне засідання має бути проведене
в м. Москві в листопаді цього року. Об'єднана економічна Рада забезпечила
підписання семи контрактів та угод в м. Донецьку між підприємствами Ураїни та
Росії і прийняла рішення про утворення Українсько - Російського торгового дому
міст, ухвалила необхідність утворення в перспективі міжнародного консорціуму
Асоціацій міст.
Як початкове рішення по виконанню доручень Президента України та Уряду
Асоціація міст України, її Виконавча дирекція, керуючись статутом АМУ, разом з
асоційованими її членами, які поділяють статутні завдання Асоціації міст,
завершує створення акціонерного товариства "Мегаполіс - XXI" для сприяння
містам у:
- розробці та реалізації проектів з розвитку місцевого господарства;
- поновленні та розвитку зв'язків між регіонами та державами (СНД)
- подоланні кризи взаємних неплатежів;
- використанні альтернативних фінансових інструментів та технологій для
розрахунку з місцевими бюджетами та фінансуванні бюджетних організацій;
- своренні інформаційного банку даних виробників товарів та послуг;
- підтримці вітчизняних товаровиробників;
- подоланні безробіття.
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Рекомендувати Виконавчій дирекції Асоціації міст України ввійти
засновником акціонерного товариства “Мегаполіс - ХХІ” та дозволити сплатити
25% статутного фонду товариства при його реєстрації.
2. Доручити Виконавчому директору М.В.Пітцику представляти інтереси
Виконавчої дирекції Асоціації міст України у процесі створення товариства та
підписати усі документи необхідні для державної реєстрації товариства з правом
передоручення виконання окремих дій.
3. Міським головам міст членів Асоціації рекомендувати сприяти становленню
нового підприємства з метою опанування сучасними методами муніципального
господарювання та фінансової підтримки дирекції Асоціації для більш повного
виконання Асоціацією статутних завдань.

4. Звернутись до Президента України Л.Д.Кучми та голови Київської міської
Ради О.О.Омельченка з пропозицією виділити приміщення площею 1000 кв. м. для
Всеукраїнського центру ділового співробітництва регіонів та міст і передати
безоплатно приміщення площею 300 кв. м. для Асоціації міст України.
Про прийом в асоційовані члени
Асоціації міст України
У відповідності ст. 3.2 та 3.4 Статуту Асоціації і на підставі листа Фірми
“Аспект” № 22 від 12.11.98р. про вступ до Асоціації міст України
Правління Асоціації
Вирішило:
Прийняти фірму «Аспект» асоційованим членом Асоціації міст України.
Директору фірми «Аспект» перерахувати на розрахунковий рахунок
Виконавчої дирекції (р/р №26000751 в Старокиївському відділенні УСБ м. Києва
МФО 322045, код 23168736) вступні внески в розмірі 2 000 грн.

Рішення засідання Правління
Асоціації міст України та громад
17 грудня 1998 року
Запоріжжя
Про Програму державної
підтримки і розвитку місцевого
самоврядування в Україні
Враховуючи Постанову Верховної Ради України “Про проект Програми
дежавної підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні” від 3 червня
1997 року та Постанову Верховної Ради України “Про заходи по реалізації
рекомендацій про місцеву та регіональну демократію України, ухвалених V сесією
Конгресу місцевих та регіональних влад Європи” від 5 листопада 1998 року,
заслухавши інформацію Голови Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в
Україні М.О.Пухтинського про стан розробки Програми,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Відзначити, що розробка Програми ведеться вкрай незадовільними
темпами.
2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням:
3. Внести до порядку денного Міжвідомчої Комісії з питань місцевого
самоврядування при Кабінеті Міністрів України питання про Програму державної
підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні.
4. Створити робочу групу по підготовці проекту Програми державної
підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні.
5. Вважати, що проект Програми, запропонований експертами Фонду
сприяння місцевому самоврядування в Україні та Асоціації міст України може бути
взятий за основу і рекомендувати робочій групі його розглянути.
Про заснування та видання
журналу “Українське місто”
Заслухавши та обговоривши інформацію Радника Асоціації І.М.Салія, про
заснування та видання журналу “Українське місто”
Правління Асоціації

Вирішило:
І. Виступити співзасновником журналу “Українське місто”.
ІІ. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України розіслати перший
номер журналу “Українське місто” до міст України та проінформувати міських голів
щодо умов передплати журналу.
ІІІ. На рахунку Асоціації міст України відкрити субрахунок для передплати
журналу “Українське місто” до реєстрації редакції журналу відповідно до чинного
законодавства України.
Про Програму державної
підтримки і розвитку місцевого
самоврядування в Україні
Враховуючи Постанову Верховної Ради України “Про проект Програми
дежавної підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні” від 3 червня
1997 року та Постанову Верховної Ради України “Про заходи по реалізації
рекомендацій про місцеву та регіональну демократію України, ухвалених V сесією
Конгресу місцевих та регіональних влад Європи” від 5 листопада 1998 року,
заслухавши інформацію Голови Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в
Україні М.О.Пухтинського про стан розробки Програми,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Рекомендувати Координаційній Раді з питань місцевого самоврядування
при Президентові України і Міжвідомчій Комісії з питань місцевого самоврядування
при Кабінеті Міністрів України до прийняття “Програми державної підтримки і
розвитку місцевого самоврядування в Україні” затвердити заходи з підтримки і
розвитку місцевого самоврядування в Україні в 1999 році.
Про проведення Загальних Зборів
Асоціації міст України
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Асоціації міст України
В.Олійника про проведення Загальних Зборів Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
І. Загальні Збори Асоціації міст України провести “29” січня 1999 року.
ІІ. На Загальних Зборах обговорити наступні основні питання:
1. Звіт Правління Асоціації міст України.
2. Про Програму діяльності Асоціації міст України на 1999 рік.
ІІІ. Звернутись до членів Асоціації з проханням надіслати пропозиції щодо
покращення діяльності Асоціації в тому числі на рівні регіонів і пропозиції до
порядку денного Загальних Зборів.
ІV. Звернутись до голови Київської міської ради, голови Київської міської
державної адміністрації Омельченка О.О. з проханням виділити приміщення для
проведення Загальних Зборів
Про надання допомоги містам
Закарпаття
Заслухавши та обговоривши інформацію Президента Асоціації В.М.Олійника,
щодо надання Закарпатській області колективної допомоги від міст України
Правління Асоціації
Вирішило:

І. Висловити подяку містам Іловайськ, Київ, Мостиська та Хмельницький, що
відгукнулись на Звернення Асоціації міст України про надання допомоги містам
Закарпатської області.
ІІ. Погодити пропозицію придбання на акумульовані Асоціацією кошти
подарункових наборів для передачі дітям міст, що постраждали в результаті
стихійного лиха.
ІІІ. Виконавчій дирекції укласти угоду з дочірнім підприємством фірми “Аспект”
ТОВ “АГАТ ТРАСТ” про закупку та доставку подарункових наборів в міста.
ІV. Асоціації міст України перерахувати 50000 гривень на рахунок ТОВ “АГАТ
ТРАСТ” за подарункові набори.
V. Подарункові набори розподілити по містах Закарпаття в кількості:
Берегово
- 1200 шт.
Свалява
- 800 шт.
Мукачево
- 1500 шт.
Хуст
- 1500 шт.
Всього – 5000 шт.
Про проект Закону України
“Про органи територіальної
самоорганізації населення”
Розглянувши питання про проект Закону України “Про органи територіальної
самоорганізації населення”,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. В цілому погодити розроблений проект Закону України “Про органи
територіальної самоорганізації населення”.
2. Підтримати подальші дії по координації розробки проекту Закону України
“Про органи територіальної самоорганізації населення”.
3. Робочій групі опрацювати пропозиції, які надійдуть з міст та винести їх на
розгляд наступного засідання Правління.

