Рішення засідання
Правління Асоціації міст України
28 січня 2000 року
Про підписання Контракту
на виконання робіт
по завершенню виготовлення
постаменту пам’ятника Т.Г.Шевченку
в Санкт-Петербурзі
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика М.В. про виконання Рішення Правління від 17 листопада 1999 року
“Про встановлення пам‘ятника Тарасу Шевченку у Санкт-Петербурзі”,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Доручити Віце-президенту Асоціації міст України з виконавчої роботи
Пітцику М.В. підписати Контракт з фінською фірмою “Sorvikivi Oy” на виконання
робіт по завершенню виготовлення постаменту пам‘ятника Т.Г.Шевченку в СанктПетербурзі.
2. Після підписання Контракту доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст
України перерахувати кошти фінській фірмі “Sorvikivi Oy” в сумі 9500 доларів США
для завершення виготовлення постаменту пам‘ятника Т.Г.Шевченку в СанктПетербурзі.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
18 березня 2000 року
Про Державний бюджет України
на 2000 рік
Заслухавши інформацію заступника виконавчого директора Асоціації міст
України Качура П.С.,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Вважати Закон України “Про Державний бюджет на 2000 рік” таким, що не
забезпечує виконання захищених статей бюджетів територіальних громад.
2. Звернутись до Кабінету Міністрів України: при визначенні порядку
перерахувань дотацій містам обласного значення здійснювати через управління
Державного казначейства України в містах обласного значення шляхом
застосування встановлених обласними радами нормативів щоденних відрахувань
від доходів загального фонду Державного бюджету, що надійшли на транзитні
рахунки обліку доходів Державного бюджету на території відповідних міст
обласного значення передбачених статтею 47 Закону України “Про Державний
бюджет України на 2000 рік”.
3. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України:
- підготувати звернення до Верховної Ради України з пропозицією прийняти
поправку до Закону України “Про Державний бюджет на 2000 рік”, яка б
забороняла облфінуправлінням штучно завищувати прогнозовані надходження
проти доведених Міністерством фінансів України контрольних показників;
1

- підготувати план заходів, щодо участі АМУ у формуванні Державного
бюджету України на 2001 рік.
Про події на шахті ім.Баракова
ДХК “Краснодонвугілля”
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України Омельченка О.О.,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
З вернутись до міст України з проханням надати посильну матеріальну
допомогу потерпілим та сім‘ям загиблих, а також на проведення аварійновідновлювальних робіт і поновлення безпечної роботи шахти.
Про заснування “Української
муніципальної страхової компанії”
М.В.

Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України з виконавчої роботи Пітцика

Правління Асоціації
Вирішило:
Асоціації міст України виступити засновником “Української муніципальної
страхової компанії”.
Міським головам протягом квітня 2000 року внести пропозиції щодо
підприємств, які можуть стати співзасновниками “Української муніципальної
страхової компанії”.
Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України підготувати статутні
документи та забезпечити створення статутного фонду “Української муніципальної
страхової компанії”.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
27 травня 2000 року
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України
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:
1. Прийняти м.Енергодар (Запорізької обл.), смт.Козова (Тернопільської обл.)
смт. Гриців (Хмельницької обл.), м.Радехів та м. Миколаїв (Львівської обл.)
дійсними членами Асоціації міст України.
2. Міським головам міст Енергодар, Миколаїв, Радехів та селищним головам
смт. Козова, Гриців перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації міст
України (р/р №26001750 в Старокиївському відділенні УСБ м. Києва МФО 322045,
код 20069689) вступні та членські внески в порядку, встановленому Національною
Радою Асоціації.
Про проекти законів України
“Про делегування повноважень
органів виконавчої влади
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та органів місцевого самоврядування”
та ”Про міліцію, яка утримується
за рахунок коштів
місцевого бюджету (місцеву міліцію),
та міліцію місцевого самоврядування”
Заслухавши доповідь голови Департаменту з правових питань Асоціації міст
України Кравченка В. В. щодо проектів законів,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Схвалити законопроект “Про делегування повноважень органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування” та звернутись до суб‘єктів
законодавчої ініціативи з проханням внести його на розгляд Верховної Ради
України.
2. Доручити Виконавчій дирекції Асоціації міст України направити в міста
законопроект ”Про міліцію, яка утримується за рахунок коштів місцевого бюджету
(місцеву міліцію), та міліцію місцевого самоврядування” для розгляду та внесення
пропозицій.
3. Доручити Віце-президенту Асоціації міст України Пітцику М. В. та голові
Департаменту з правових питань Асоціації міст України Кравченку В. В.
доопрацювати законопроект ”Про міліцію, яка утримується за рахунок коштів
місцевого бюджету (місцеву міліцію), та міліцію місцевого самоврядування” з
урахуванням надісланих з міст зауважень та пропозицій.
Про дії Асоціації міст України
в підготовці бюджету України
на 2001 рік
Заслухавши інформацію експерта Асоціації міст України з питань бюджету
Ганущака Ю.І. щодо дій Асоціації міст України в підготовці бюджету України на
2001 рік,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти інформацію до відома.
2. Підтримати звернення Харківської міської ради до Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету та Міністерства фінансів України щодо врахування
в Бюджетному Кодексі інтересів міст.
3. Включити до пропозицій по проектам Бюджетного Кодексу, Бюджетної
резолюції та Закону “Про Державний Бюджет на 2001 рік” наступні вимоги:
- розробити механізм автоматичного надання дотацій до бюджетів міст та
районів за рахунок загальнодержавних податків та зборів що плануються на
території міст і районів, який би забезпечував зацікавленість органів місцевого
самоврядування у нарощуванні надходжень від цих видів податків;
- поступове введення в дію починаючи з 2001 року податку на нерухомість.
4. Рекомендувати міським радам міст-членів АМУ взяти активну участь в
обговоренні Бюджетного Кодексу, а також пропозицій по Бюджетній Резолюції на
2001 рік і проекту Бюджету України на 2001 рік.
5. Доручити Асоціації фінансистів міст України, що діє при АМУ, організувати
збір зауважень і пропозицій на місцях до вищеназваних документів.
6. Доручити виконавчій дирекції АМУ, міському голові міста Кіровоград
Нікуліну О.В. та експерту АМУ Ганущаку Ю.І. за результатами обговорення
Бюджетного Кодексу, Бюджетної Резолюції на 2001 рік і проекту Бюджету України
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на 2001 рік розробити пропозиції Асоціації міст України та винести на
затвердження Правління АМУ.
7. На наступному засіданні Правління Асоціації міст України повернутися до
розгляду питання бюджету-2001.
8. Виконавчій дирекції постійно інформувати членів Правління АМУ про стан
підготовки Бюджетного Кодексу, пропозицій по Бюджетній Резолюції на 2001 рік і
проекту Бюджету України на 2001 рік в Уряді та Верховній Раді України та
врахування в них інтересів міст.
9. Доручити Ганущаку Юрію Івановичу представляти інтереси Асоціації міст
України в бюджетному процесі.
Про парламентські слухання
“Про основні засади державної
регіональної політики”
Заслухавши інформацію заступника виконавчого директора Асоціації міст України Клебана
С.О. щодо розробки і затвердження Концепції державної регіональної політики та організації
парламентських слухань з даного питання
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Підтримати необхідність розробки та затвердження Концепції державної
регіональної політики на основі діючої Конституції України і спрямованої на
розв‘язання проблем:
- подальшого зміцнення місцевого самоврядування на базі територіальних
громад сіл, селищ, міст;
- законодавчого визначення статусу сільських, селищних, міських голів,
депутатів місцевих рад та гарантій їх діяльності;
- розмежування функцій та повноважень між органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування;
- реформування бюджетної і податкової системи з метою бюджетної
забезпеченості територіальних громад;
- упорядкування територіального устрою;
- визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку
регіонів.
2. Вважати за доцільне взяти участь у парламентських слуханнях “Про
основні засади державної регіональної політики” та підготовці пропозицій до
проекту відповідної Концепції, зокрема передбачивши:
• збереження існуючої системи місцевого самоврядування;
• формування верхньої палати парламенту шляхом прямих виборів трьох
депутатів від Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
за умови що два із них будуть представляти органи місцевого самоврядування, а
один місцеві органи влади;
• обласні та районні ради залишаться органами місцевого самоврядування
які представлятимуть спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст а не
абстрактну спільноту жителів області чи району;
• чітке розмежування функцій та повноважень державних органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, а делегування повноважень звести
до мінімуму;
• проведення упорядкування територіального устрою, ліквідацію поняття
підпорядкованості населених пунктів та вирішення питання утворення
територіальних об‘єднань на договірних умовах;
• закріплення за бюджетами сіл, селищ, міст в повному обсязі таких доходів :
4

• податок на нерухомість, включаючи плату за землю (відповідно до вартості);
• податок на прибуток громадян;
• місцеві податки і збори.
• чітке розмежування майна державної, комунальної та приватної власності в
т.ч., землі і природних ресурсів, визначення статусу спільної власності.
3. Доручити Виконавчі дирекції Асоціації міст України узагальнити пропозиції
членів Асоціації щодо вдосконалення територіальної організації влади, розвитку
місцевого самоврядування та передати їх у Комісію з розробки Концепції
державної регіональної політики України, затверджену Указом Президента України
від 30 вересня 1999 року № 241.
Про стан виконання
Рішень Національної Ради
та Правління Асоціації міст України
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика М.В.,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Прийняти інформацію до відома.
2. Доручити виконавчій дирекції проінформувати міста члени Асоціації про
стан виконання Рішень Національної Ради та Правління Асоціації міст України за
останнє півріччя.
3. Рекомендувати міським головам більш активно вживати заходів до
виконання рішень Національної Ради та Правління Асоціації для забезпечення
ефективної діяльності Асоціації відповідно до статутних завдань.
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ
ТА ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

За період з 17 листопада 1999 року по 5 травня 2000 року проведено 5
засідань Правління, прийнято 39 рішень, з них повністю виконано 27, частково 8,
не виконано 4.
Аналіз виконання рішень Національної ради та Правління Асоціації міст
України засвідчує, перш за все, пасивність керівників міст та відсутність
наполегливості у Виконавчої дирекції.
Рішенням Загальних зборів Асоціації від 29 січня 1999 року було прийнято
рішення “Про утворення Регіональних відділень, секцій. Спілок АМУ”. На даний час
затверджено Правлінням 15 Статутів Регіональних відділень. Не проведено
установчих зборів членів АМУ Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Донецької, Кримської, Луганської, Миколаївської, Одеської,
Черкаської та
Чернігівської областей, а також АР Крим. Таким чином в зазначених вище
областях регіональні відділенні не утворені.
17 листопада 1999 року Правлінням було прийнято рішення щодо
фінансування робіт по завершенню виготовлення
постаменту пам‘ятника
Т.Г.Шевченку в Санкт-Петербурзі. Відповідно до цього рішення Правління
звернулось до міст членів Асоціації з проханням перерахувати кошти на рахунок
Асоціації до 1 грудня 1999 року. Асоціацією міст України підписаний договір від 14
березня 2000 року, згідно якого перераховані кошти в сумі 9,5 тис. доларів США.
На сьогоднішній день компенсували витрати тільки міста Київ (50000грн.) Суми
(3000 грн.) Івано-Франківськ (5000 грн.), Рівне (3500,0 грн.) та Хмельницький (5000
грн.).
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14 грудня 1999 року Правлінням Асоціації міст України було прийнято рішення
“Про проект Угоди між Кабінетом Міністрів України і Асоціацією міст України”.
Відповідно до прийнятого Рішення розроблений проект Угоди мав бути
винесений на розгляд Кабінету Міністрів України.
Рішення не виконано в зв‘язку зі зміною Уряду та неготовністю теперішнього
Уряду до сприйняття теми.
Рішення “Про проект Закону України “Про комунальну власність” Правлінням
приймалось двічі – 24.12.1999р. та на спільному засіданні з Спілкою лідерів
місцевих та регіональних влад 28.01.2000р.
За рішеннями Правління направлялись листи-звернення до Верховної Ради
України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України. Відповіді
від органів державної влади АМУ не отримала.
Рішеннями “Про участь Асоціації міст України у розгляді проекту Закону
України “Про Державний бюджет України на 2000 рік” в другому читанні” від
24.12.1999р. та 12.01.2000р. міським головам міст членів Асоціації
рекомендувалось терміново направити відповідні звернення до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України в підтримку позиції Асоціації міст України
щодо формування місцевих бюджетів, а також організувати збір підписів народних
депутатів обраних від міст в підтримку проекту Закону України “Про Державний
бюджет України на 2000 рік” в другому читанні.
Дане рішення було виконано тільки в містах: Дніпропетровськ, Тернопіль,
Золочів, Черкаси, Бердянськ. А підписи народних депутатів були зібрані тільки в
Харкові.
Рішення Правління Асоціації міст України “Про газету Асоціації міст України”
було прийнято 24.12.1999 року, відповідно до якого доручалось Віце-президенту
АМУ з виконавчої роботи М.В.Пітцику продумати назву та підписати установчі
документи редакції газети Асоціації міст України.
На засідання Правління від 28.01.2000р. були винесені пропозиції щодо назви
газети АМУ та прийнято рішення про юридичне закріплення назви “Вісник
місцевого самоврядування” та апробації її логотипу протягом 2000 року поруч з
назвою “Київський вісник”. На сьогодні не визначено кінцевий склад засновників та
і газета по своєму змісту не відповідає нашим вимогам.
У зв‘язку з несприйняттям редакцією газети “Київський вісник” нової назви,
рішення не виконується.
24.12.1999 року на засіданні Правління, за ініціативи міського голови м.
Чернівців Федорука В.Т. було розглянуто питання “Про інформування міст-членів
АМУ щодо “Правил забудови м.Києва” та проведення відповідного семінару” та
доручено виконавчій дирекції в другій половині січня провести семінар на тему
“Правила забудови міст”.
У зв‘язку з великою кількістю заходів (семінарів, конференцій) протягом січня
- березня 2000 року відповідно до Програми діяльності АМУ та обмеженим
фінансуванням із-за несплати членських внесків, такий семінар проведений не
був. Семінар внесено в план заходів на 2000 рік, та буде проведено за умов
наявності коштів.
Засіданням Правління від 18.03.2000 р. Було прийнято рішення “Про
заснування “Української муніципальної страхової компанії”. Міські голови міст
Львів, Тернопіль, Рівне, Хмельницький висловили позитивне ставлення до
заснування такої компанії.
Сплата членських внесків за I півріччя закінчилась 31 березня 2000 року, на
22 травня 2000 р. Асоціація отримала лише 213 615.70 грн. із 508 500.00 грн.
Зокрема членські внески за I півріччя сплатили:
Алчевськ
829.50
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Арм’янськ
Бердичів
Бердянськ
Берегомет
Бережани
Бобринець
Васильків
ВАШКІВЦІ
ВИЖНИЦЯ
Гадяч
ГЛИБОКА
Глобине
Долина
Донецьк
Дрогобич
Енергодар
Житомир
Жовква
Запоріжжя
ЗБАРАЖ
Зіньків
Івано-Франківськ
Ізмаїл
Іловайськ
Інкерман
КІРОВОГРАД
Ковель
Козятин
КОСТРИЖІВКА
Кремінна
Луганськ
Львів
Миколаїв
Мостиська
Мукачево
Надвірна
Новий Буг
Новояворівськ
ОРІХІВ
Первомайський
Підволочиськ
Підгайці
ПУТИЛА
Рогатин
Рокитне
Свалява
Сєвєродонецьк
Снігурівка
СОКИРЯНИ
Старокостянтинів
Сторожинець
Стрий

150
3446
400
188
804
268
712
382
224
822
392
769
864
15000
1598
235.20
4840
370
17014
584
448
7000
1814
416
254
12000
1440
720
120
120
30000
16000
12763
263
1783
884
418
300
832
736
380
78
220
544
456
394
3552
342
686
200
625
1390
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СУМИ
12000
Тернопіль
4706
Умань
5424
Харків
29884
Херсон
2000
Хмельницький
5240
Ходорів
50
Хотин
234
Червонозаводське 388
Чернівці
5000
Чугуїв
800
Шаргород
158
Южне
486
Яремче
176
Із 277 міст членів Асоціації членські внески сплатили лише 67 міст, причому
деякі розрахувались частково.
Про Сумське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи
М.В.Пітцика про проведення Загальних Зборів Сумського РВ АМУ та прийняті
рішення,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Затвердити рішення СРВ АМУ:
- Про внесення змін та доповнень до Статуту СРВ АМУ;
- Про затвердження Кошторису надходжень та витрат СРВ АМУ за період з
23.03.99р. по 01.03.2000р.;
- Про затвердження Кошторису надходжень та витрат СРВ АМУ на 2000 рік;
- Про затвердження Положення про Сумське Представництво АМУ.
2. Виконавчій дирекції АМУ:
- включити юриста СРВ АМУ Лаврика В.Б. до групи експертів по розробці
проектів законів України щодо повноважень місцевого самоврядування;
- відшкодувати витрати Сумського Представництва АМУ пов‘язані з
реєстраційно-організаційними витратами в сумі 1089,74 грн., згідно з довідкоюрозрахунку.
Про Житомирське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради “Про утворення
Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та протоколу Зборів членів Асоціації
міст України Житомирської області,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України Житомирської області і прийняття Рішення щодо утворення
Житомирського РВ АМУ.
2. Затвердити рішення Житомирського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Житомирського РВ АМУ – Фесенка А.І.,
міського голову м.Житомир.
8

3. Затвердити Статут Житомирського РВ АМУ.
4. Утворити Представництво АМУ, як виконавчий орган Житомирського РВ
АМУ.
5. Затвердити кошторис витрат Асоціації міст України на фінансування
діяльності Житомирського РВ АМУ та Представництва АМУ в розмірі 30% від суми
членських внесків, які надійдуть від членів Житомирського РВ АМУ.
Про Закарпатське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради “Про утворення
Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та протоколу Зборів членів Асоціації
міст України Закарпатської області,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України Закарпатської області і прийняття Рішення щодо утворення
Закарпатського РВ АМУ.
2. Затвердити рішення Закарпатського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Закарпатського РВ АМУ – Сембера С.В.,
міського голову м.Ужгород.
3. Затвердити Статут Закарпатського РВ АМУ.
4. Утворити Представництво АМУ, як виконавчий орган Закарпатського РВ
АМУ.
5. Затвердити кошторис витрат Асоціації міст України на фінансування
діяльності Закарпатського РВ АМУ та Представництва АМУ в розмірі 30% від суми
членських внесків, які надійдуть від членів Закарпатського РВ АМУ.
Про Рівненське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради “Про утворення
Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та протоколу Зборів членів Асоціації
міст України Рівненської області,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України Рівненської області і прийняття Рішення щодо утворення Рівненського РВ
АМУ.
2. Затвердити рішення Рівненського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Рівненського РВ АМУ – Чайку В.А.,
міського голову м.Рівне.
3. Затвердити Статут Рівненського РВ АМУ.
4. Утворити Представництво АМУ, як виконавчий орган Рівненського РВ
АМУ.
5. Затвердити кошторис витрат Асоціації міст України на фінансування
діяльності Рівненського РВ АМУ та Представництва АМУ в розмірі 30% від суми
членських внесків, які надійдуть від членів Рівненського РВ АМУ.
Про утворення фахового об’єднання
“Спілки секретарів місцевих рад
Асоціації міст України”
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Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України
з
виконавчої роботи Пітцика М.В.,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити утворення фахового об‘єднання “Спілки секретарів місцевих
рад Асоціації міст України” 17 травня 2000 року під час конференції “Взаємодія
адміністративних і громадських структур місцевих органів влади в процесі
демократизації суспільства згідно Європейської Хартії місцевого самоврядування”.
2. Затвердити Положення
про фахове об‘єднання “Спілку секретарів
місцевих рад Асоціації міст України”.
Про звернення Полтавського
Регіонального відділення АМУ
Заслухавши інформацію голови Полтавського регіонального відділення
Асоціації міст України, міського голови міста Миргород Третецького В.П.,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Підтримати клопотання Полтавського РВ АМУ.
2. Звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією включити до
складу Міжвідомчої комісії з реалізації реформи житлово-комунального
господарства міського голову міста Комсомольськ (Полтавської обл.) Попова
Олександра Павловича.
Про ліквідацію КП “Виконавча дирекція”
та дочірнього підприємства “САМ”
Заслухавши інформацію
віце-президента
Асоціації міст України з
виконавчої роботи Пітцика М.В.,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Ліквідувати КП “Виконавча дирекція” як юридичну особу, оскільки її функції
з 1 березня 2000 року виконує структурний підрозділ Асоціації міст України.
2. Ліквідувати дочірнє підприємство “САМ” та філію ДП “САМ” в місті Суми.
3. У зв’язку з відсутністю коштів на рахунку КП “Виконавча дирекція”
проводити розрахунки, що будуть виникати під час ліквідації, з рахунку Асоціації
міст України.
Про відрядження члена Правління АМУ
до м.Стокгольм (Швеція)
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України з
виконавчої роботи Пітцика М.В.,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Відрядити члена Правління, міського голову м.Кіровоград О.В.Нікуліна з
перекладачем до м.Стокгольм (Швеція) для представлення Асоціації на
Глобальному Форумі з питань місцевого самоврядування під егідою Програми
розвитку ООН та Департаменту з економічних та соціальних справ ООН
2. Витрати по відрядженню та організаційному внеску Нікуліна О.В. з
перекладачем покрити за рахунок благодійної допомоги, що надійшла до Асоціації
міст України 25 квітня 2000 року від ТОВ “НОВОТЕКС” в сумі 10000 грн та 27 квітня
2000 року від ТОВ “АЛЬФА-НАФТА” в сумі 10000 грн.
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Про відрядження представника АМУ
до м.Гаага (Нідерланди)
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика Мирослава Васильовича,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Відрядити Рибалку Олексія Терентійовича до м.Гаага (Нідерланди) для
представлення Асоціації на міжнародній конференції “Нові технології і місто:
майбутнє Європи”
2. Витрати по відрядженню та організаційному внеску Рибалки О.Т. покрити
за рахунок цільових коштів, що надійшли до Асоціації міст України в сумі 5225,0
грн. від СГП “Укрспецюст” м.Донецьк.
Про передачу постаменту
Пам’ятника Т.Г.Шевченку
місту Санкт-Петербург
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації міст України з виконавчої
роботи Пітцика М.В,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Подарувати постамент пам‘ятника Т.Г.Шевченку місту Санкт-Петербургу.
2. Доручити Президенту Асоціації міст України підписати відповідні документи,
щодо передачі постаменту пам‘ятника Т.Г.Шевченку місту СанктПетербургу.

Рішення засідання
Правління Асоціації міст України
8 серпня 2000 року
Про Дніпропетровське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради “Про утворення
Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та протоколу Зборів членів Асоціації
міст України Дніпропетровської області,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України Дніпропетровської області і прийняття Рішення щодо утворення
Дніпропетровського РВ АМУ.
2. Затвердити рішення Дніпропетровського РВ АМУ про обрання
повноважним представником в Правлінні АМУ Голову Дніпропетровського РВ АМУ
– Куліченка І.І., міського голову м.Дніпропетровськ.
3. Затвердити Статут Дніпропетровського РВ АМУ.
4. Утворити Представництво АМУ, як виконавчий орган Дніпропетровського
РВ АМУ.
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5. Затвердити кошторис витрат Асоціації міст України на фінансування
діяльності Дніпропетровського РВ АМУ та Представництва АМУ в розмірі 30% від
суми членських внесків, які надійдуть від членів Дніпропетровського РВ АМУ.

Рішення засідання
Правління Асоціації міст України
19 вересня 2000 року
Київ
Про почесні відзнаки
Асоціації міст України
З метою відзначення особистого вагомого внеску у розвиток місцевого
самоврядування
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Встановити почесні нагороди Асоціації міст України:
“Відзнака Асоціації міст України”;
“Подяка Президента Асоціації міст України”.
2. Затвердити Положення про почесні нагороди Асоціації міст України та
Опис нагрудних знаків до почесних нагород (додаються).
3. Виконавчій дирекції Асоціації міст України здійснити фінансове і
матеріальне забезпечення виготовлення нагрудних знаків і посвідчень до
почесних нагород Асоціації міст України.
Про Харківське регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши проект Бюджету Харківського Регіонального відділення АМУ на
2000 рік та штатний розпис виконавчої дирекції Харківського РВ АМУ,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Затвердити:
- Бюджет Харківського Регіонального відділення Асоціації міст України на
2000 рік;
- Штатний розпис виконавчої дирекції Харківського Регіонального відділення
АМУ.
Про Сумське регіональне
Відділення АМУ
Заслухавши інформацію про проведення Загальних Зборів Сумського РВ
АМУ та прийняті рішення,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Затвердити рішення СРВ АМУ “Про внесення змін та доповнень до Статуту
СРВ АМУ”.
2. Затвердити штатний розклад Представництва Сумського Регіонального
відділення АМУ.
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Про Полтавське регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши проект Бюджету Полтавського Регіонального відділення АМУ на
2000 рік та штатний розпис виконавчої дирекції Полтавського РВ АМУ,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Затвердити:
- Бюджет Полтавського Регіонального відділення Асоціації міст України на
2000 рік;
- Штатний розпис виконавчої дирекції Полтавського Регіонального відділення
АМУ.
Про Івано-Франківське регіональне
Відділення АМУ
Розглянувши інформацію Голови Івано-Франківського РВ АМУ, міського
голови міста Івано-Франківськ Шкутяка З.В.,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
1. Дозволити заборгованість по членських внесках міста Івано-Франківськ у
розмірі 10176,0 грн. використати для проведення ремонту та забезпечення
обладнанням офісу Представництва Івано-Франківського Регіонального відділення
АМУ.
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України
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.Болград (Одеської обл.), м.Жмеринка (Вінницької обл.).
м.Симферополь (АР Крим), м.Судова Вишня та м.Великі Мости (Львівської обл.)
дійсними членами Асоціації міст України.
Міським головам міст Болград, Жмеринка, Симферополь, Судова Вишня та
Великі Мости перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р
№26001750 в Старокиївському відділенні УСБ м. Києва МФО 322045, код
20069689) вступні та членські внески в порядку, встановленому Національною
Радою Асоціації.
Про проведення урочистих
Загальних зборів АМУ
на честь 10-ї річниці
місцевого самоврядування в Україні
Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи Пітцика
М.В.,
Правління Асоціації
В и р і ш и л о:
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1. Провести 7 грудня 2000 року в приміщенні Міжнародного центру культури
та мистецтв профспілок України урочисті Загальні збори (Національну Раду) АМУ,
присвячені 10-річчю місцевого самоврядування в Україні.
2. Під час зборів провести виставку комунальної техніки та обладнання для
комунального господарства вітчизняного виробництва.
3. Затвердити оргкомітет по проведенню Загальних зборів АМУ в складі
- Омельченко О.О. Голова оргкомітету
- Пітцик М.В. Заступник голови оргкомітету
Члени оргкомітету:
- Куйбіда В.С.
- Пилипчук М.Д.
- Куліченко І.І.
- Слиш В.М.
- Хмельнюк В.Я.
4. Затвердити попередній кошторис витрат на проведення Загальних зборів
(Національної Ради).
5. Звернутись до міст-членів АМУ з проханням до 10.10.2000р. погасити
заборгованість по сплаті членських внесків.
6. Віце-президенту АМУ з виконавчої роботи Пітцику М.В. підготувати
календарний графік підготовчих робіт та до 10.10.2000р. винести його на
затвердження організаційного комітету.
Про проект Державного бюджету
України на 2001 рік
Заслухавши інформацію Голови Кіровоградського РВ АМУ, міського голови
м.Кіровоград Нікуліна О.В.,
Правління Асоціації
в и р і ш и л о:
1. Схвалити дії Асоціації міст України по відстоюванню інтересів міст в
бюджетному процесі 2001 року.
2. Звернутись до Верховної Ради України з проханням при доробці проекту Закону України
“Про державний бюджет України на 2001 рік” підтримати наступні пропозиції:
♦ Встановити нормативи бюджетної забезпеченості для міст та районів, яких повинні
дотримуватись обласні ради при прийнятті обласних бюджетів, а також методику обрахунку
дохідної частини бюджету.
♦ Забезпечити чистий трансферт з Державного бюджету до місцевих
бюджетів в розмірі 6 млрд. грн.
♦ Включити плату за землю до податкових надходжень, що спрямовуються
на виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування.
♦ Залишати надходження від продажу земель несільськогосподарського призначення в
бюджетах територіальних громад та спрямовувати їх на виконання власних повноважень.
♦ Розробити механізм перерахування субвенцій на соціальний захист, який забезпечував
би повноту та рівномірність їх надходжень (помісячно, не менше 1/12 річної суми нарастаючим
підсумком).
♦ Залишати за територіальними громадами понадпланові надходження від податків, що
спрямовуються до державного бюджету в розмірі 37,5 відсотків.
3. Міським головам звернутись до народних депутатів, обраних по
мажоритарних округах відповідних територій, а також до політичних партій та
фракцій, представлених у Верховній Раді, з проханням підтримати пропозиції
Асоціації міст України.
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Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
15 листопада 2000 року
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:
Під час проведення урочистих загальних зборів Асоціації міст України,
присвячених 10-річчю місцевого самоврядування в Україні нагородити:
1. Кучму Л.Д. – Президента України, за політичну підтримку відродження
місцевого самоврядування в Україні 1995-2000 роки – в Конституції України,
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та заснування і
керівництво Коодинаційною радою з питань місцевого самоврядування при
Президентові України.
2. Плюща І.С. – Голову Верховної Ради України, за політичну підтримку
відродження місцевого самоврядування в Україні.
3. Ющенка В.А. – Прем‘єр-міністра-України, за політичну підтримку
відродження місцевого самоврядування в Україні.
4. Бутка І.П. (посмертно) – Керівника робочої групи по розробці в 1990 році
Закону України “Про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування”.
5. Пустовойтенка В.П. – Першого президента АМУ, за проявлену ініціативу та
реалізацію ідеї по заснуванню Асоціації міст України в 1992 році.
6. Кушнарьова Є.П. – за реалізацію в 1995 році проекту по заснуванню в місті
Києві Виконавчої дирекції Асоціації міст України.
7. Пола Гувера – за реалізацію в 1995 році проекту по заснуванню в місті
Києві Виконавчої дирекції Асоціації міст України.
8. Пітцика М.В. – за реалізацію в 1995 році проекту по заснуванню в місті
Києві Виконавчої дирекції Асоціації міст України.
9. Вишиванюка М.В. – за організацію та фінансову допомогу по реконструкції
малих міст Івано-Франківської області (Коломиї, Рогатина, Галича, Надвірної) в
1996-2000 роках.

Рішення розширеного засідання
Правління Асоціації міст України
7 грудня 2000 року
Про виконання Державної програми
оновлення трамвайного парку
міського електротранспорту України
Розглянувши лист Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики від
1грудня 2000 року № 18/5-184,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома пропозиції Державного Комітету будівництва, архітектури та
житлової політики щодо Державної програми оновлення трамвайного парку
міського електротранспорту України.
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2. Виконавчій дирекції Асоціації міст України розіслати пропозиції Державного
Комітету будівництва, архітектури та житлової політики міським радам міст,
що задіяні у виконанні Державної програми оновлення трамвайного парку
міського електротранспорту України.
Про звіт виконавчої дирекції
Асоціації міст України
Розглянувши та обговоривши звіт виконавчої дирекції АМУ за 2000 рік,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити звіт Виконавчої дирекції АМУ за 2000 рік (додається).
Про Івано-Франківське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Заслухавши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат Івано-Франківського
регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розклад Івано-Франківського регіонального відділення
АМУ.
2. Затвердити кошторис витрат Івано-Франківського регіонального відділення
АМУ на 2000 рік.
3. Затвердити кошторис витрат Івано-Франківського регіонального відділення
АМУ на 2001 рік.
Про Кіровоградське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Заслухавши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат Кіровоградського
регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розклад Кіровоградського регіонального відділення
АМУ.
2. Затвердити кошторис витрат Кіровоградського регіонального відділення
АМУ на 2000 рік.
Про Львівське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Заслухавши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат Львівського
регіонального відділення Асоціації міст України, а також звернення стосовно перерахування 50%
суми членських внесків за 2000 рік на проведення ремонту приміщення,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розклад Львівського регіонального відділення АМУ.
2. Затвердити щомісячний прогнозний кошторис надходжень і витрат
Львівського регіонального відділення АМУ.
3. Рекомендувати провести ремонт приміщення за рахунок внесків
асоційованих членів або благодійної допомоги.
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Про питання, що вносяться
на розгляд Національної Ради АМУ
Розглянувши та обговоривши питання, що вносяться на розгляд Національної Ради АМУ
7грудня 2000 року, пропозиції Регіональних відділень АМУ,
Правління Асоціації
Вирішило:
Запропонувати Національній Раді АМУ внести до порядку денного і
розглянути на засідання Національної Ради АМУ наступні питання:
- “Про прийом в члени АМУ”
- “Про утворення Спілки секретарів місцевих рад”
- “Про звіт Правління АМУ”
- “Про звіт Ревізійної комісії АМУ”
- “Про бюджет АМУ на 2001 рік”
Про преміювання працівників
виконавчої дирекції Асоціації міст України
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України з виконавчої роботи
М.В.Пітцика,
Правління Асоціації
Вирішило:
До відзначення 10-ї річниці місцевого самоврядування в Україні 7 грудня 2000
року преміювати в розмірі посадового окладу працівників виконавчої дирекції та
структурних підрозділів Асоціації міст України. Список працівників оформити
відповідними наказами по структурним підрозділам Асоціації міст України.
Про прийом в дійсні члени
Асоціації міст України
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.Буча (Київської обл.), м.Коцюбинське (Київської обл.). м.Таврійськ
(Херсонської обл.), м.Буринь (Сумської обл.) та смт.Неполківці (Чернівецької обл.)
дійсними членами Асоціації міст України.
Міським головам міст Буча, Коцюбинське, Таврійськ, Буринь та Неполківці
перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації міст України (р/р №26001750 в
Старокиївському відділенні УСБ м. Києва МФО 322045, код 20069689) вступні та
членські внески в порядку, встановленому Національною Радою Асоціації.
Про Тернопільське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Розглянувши звернення Тернопільського Регіонального відділення та заслухавши
інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат Тернопільського регіонального
відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
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1. Дозволити містам Тернопільського Регіонального відділення перерахувати
борги по членським внескам за 1998-1999 роки на рахунок ТРВ АМУ для
використання на облаштування офісу та статутну діяльність регіонального
відділення.
2. Затвердити штатний розклад Тернопільського регіонального відділення
АМУ.
3. Затвердити кошторис витрат Тернопільського регіонального відділення АМУ
на 2001 рік.
Про Хмельницьке Регіональне
відділення Асоціації міст України
Заслухавши інформацію щодо штатного розкладу та кошторису витрат Хмельницького
регіонального відділення Асоціації міст України,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Затвердити штатний розклад Хмельницького регіонального відділення АМУ.
2. Затвердити кошторис витрат Хмельницького регіонального відділення АМУ
на 2001 рік.
Про Чернігівське Регіональне
відділення Асоціації міст України
Відповідно до Статуту Асоціації міст України, Рішення Національної Ради “Про утворення
Регіональних відділень, Секцій, Спілок Асоціації міст України” та протоколу Зборів членів Асоціації
міст України Чернігівської області,
Правління Асоціації
Вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про проведення Зборів членів Асоціації міст
України Чернігівської області і прийняття Рішення щодо утворення
Чернігівського РВ АМУ.
2. Затвердити рішення Чернігівського РВ АМУ про обрання повноважним
представником в Правлінні АМУ Голову Чернігівського РВ АМУ – Косих В.А.,
міського голову м.Чернігів.
3. Утворити Представництво АМУ, як виконавчий орган Чернігівського РВ АМУ.
4. Затвердити кошторис витрат Асоціації міст України на фінансування
діяльності Чернігівського РВ АМУ та Представництва АМУ в розмірі 30% від
суми членських внесків, які надійдуть від членів Чернігівського РВ АМУ.
5. Доручити Чернігівському РВ АМУ та Представництву спільно з Виконавчою
дирекцією АМУ провести роботу по залученню нових членів до Асоціації
міст України.
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