РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ ТА ГРОМАД
23 СІЧНЯ 2005 РОКУ
КИЇВ
Про проблеми формування
місцевих бюджетів на 2005 рік
Враховуючи, що Закон України “Про Державний бюджет України на 2005
рік”, прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 2004 року, не в повній мірі
відповідає інтересам територіальних громад та не забезпечує їх сталий розвиток,
Правління Асоціації вирішило:
1. Утворити робочу групу з підготовки пропозицій щодо внесення змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.
2. Затвердити склад робочої групи (додаток №1).
3. Доручити робочій групі до 5 лютого 2005 року узагальнити та подати до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України конкретні пропозиції щодо
внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.
4. Інформаційно-організаційне забезпечення діяльності робочої групи
покласти на Виконавчу дирекцію АМУ.
Узагальнені пропозиції,
які надійшли до ВД Асоціації міст України та громад
з питань змін та доповнень до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2005 рік”,
станом на 21.01.05
1. З метою збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів в частині власних
доходів, за рахунок яких здійснюється фінансування програм розвитку житловокомунального господарства, благоустрою, експлуатації дорожньої системи
місцевого значення, доцільно включити у перелік доходів місцевих бюджетів, що
не враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів,
відрахування від податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності) у розмірі не менше 10%.
2. Для визначення чітких і зрозумілих кожному з учасників бюджетного
процесу правил, в абзаці 3 ст.36 Закону України “Про Державний бюджет України
на 2005 рік” необхідно визначити обсяг субвенції в розрізі всіх місцевих
бюджетів, яким доводяться обсяги міжбюджетних трансфертів Кабінетом
Міністрів України при складанні бюджету.
3. Абзац 1 ст.58 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005
рік” викласти в новій редакції : “Установити, що обсяги тимчасових касових
розривів, які виникають під час виконання загального фонду місцевих
бюджетів, покриваються Державним казначейством України в межах
планового бюджетного періоду за рахунок єдиного казначейського рахунку
на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами.”
4. Затвердити окремим додатком до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2005 рік” обсяги субвенцій на фінансування інвестиційних
проектів та на виконання заходів з упередження аварій та запобігання
техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві.
5. Передбачити фінансування закладів дошкільної та позашкільної
освіти, як складової галузі освіти, та збільшити норматив фінансової
забезпеченості на одну дитину дошкільного віку не менше як у два рази.
6. Внести зміни до п.2 ст. 60 Закону України „Про Державний бюджет
України на 2005 рік”, залишивши за міськими бюджетами 75% (замість 50)

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів.
7. Передбачити в Законі України “Про Державний бюджет України на 2005
рік” надання до місцевих бюджетів:
- субвенцій на повернення середньострокових позичок;
- субвенцій в разі передачі соціально-культурних установ та житлового
фонду (в тому числі фонду Міноборони України) в комунальну власність;
- компенсації соціальної пільги та податкового кредиту з податку на доходи
фізичних осіб;
- компенсації втрат місцевих бюджетів від надання пільг по платі за землю
або відміну цих пільг.
8. Вирішити питання щодо:
- компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян, включаючи
студентів, в грошовому вигляді;
- відшкодування збитків від різниці в цінах на житлово-комунальні послуги,
які склались в попередні роки;
- встановлення тарифів на електроенергію для підприємств житловокомунального господарства, які надають послуги населенню, на рівні тарифів, які
встановлені для населення, що дозволить суттєво знизити питому вагу витрат
електроенергії у собівартості комунальних послуг та значно покращить фінансовий
стан цих підприємств;
- справляння податку на додану вартість та податку на прибуток
підприємств у сфері житлово-комунального господарства;
- звільнення від податку на додану вартість підприємств житловокомунального господарства, враховуючи, що його сплата перетворюється у
додаткове перекачування коштів з місцевих бюджетів до Державного бюджету;
- введення місцевих екологічних податків і зборів, податків на цінні папери,
за розміщення офісів в центральній частині міста;
- прискорення прийняття Закону України “Про місцеві податки і збори”,
яким слід надати право органам місцевого самоврядування встановлювати
місцеві податки та збори, виходячи із специфіки соціально-економічного розвитку;
- врегулювання порядку фінансування місцевої міліції;
- фінансування закладів та заходів ранньої соціальної реабілітації дітейінвалідів за рахунок спеціального фонду державного бюджету (фонду соціального
захисту інвалідів):
- забезпечення прозорості при розподілі додаткових субвенцій на
зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через
нерівномірність мережі бюджетних установ.
- забезпечення рівних умов надання субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам у зв”язку з відзначенням пам”ятних дат;
- визначення субвенцій місцевим бюджетам на утримання зоопарків.
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Cклад робочої групи Асоціації міст України та громад
з підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України
„Про Державний бюджет України на 2005 рік”
Шумілкін
Харківський міський голова –
Володимир
голова робочої групи
Андрійович
Слиш
Нововодолазький
селищний
Віктор
голова – заступник голови робочої
Михайлович
групи
Приступа
Хмельницький міський голова –
Микола
заступник голови робочої групи
Іванович
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Ганущак
Юрій Іванович
Ніколаєнко
Галина
Йосипівна
Левків
Богдан
Євгенович
Попович
Валерій
Федорович
Суслов
Євген
Іванович
Баранов
Валерій
Олексійович
Кравченко
Віктор
Віталійович
Кирильчук
Ігор
Григорович
Сальдо
Володимир
Васильович
Таукешева
Тетяна
Дмитрівна
Грицишин
Володимир
Омелянович
Бойченко
Микола
Іванович
Малиш
Валентина
Іванівна

-

групи

Науковий консультант робочої

-

Заступник
виконавчого
директора
Асоціації
фінансистів
України – секретар робочої групи
Тернопільський міський голова –
член робочої групи

-

Васильківський міський голова –
член робочої групи

-

Сквирський міський голова –
член робочої групи

-

Бердянський міський голова –
член робочої групи

-

Перший заступник виконавчого
директора АМУ – член робочої групи

-

Голова департаменту сталого
розвитку АМУ – член робочої групи

-

Херсонський міський голова –
член робочої групи

-

-

Начальник
Головного
управління
бюджету
і
фінансів
Харківської міської ради – член
робочої групи
Сєвєродонецький
міський
голова – член робочої групи

-

Кагарлицький міський голова –
член робочої групи

-

-

Заступник Запорізького міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів ради, начальника фінансового
управління міської ради

Про скликання чергових
Загальних звітно-виборних зборів Асоціації
Відповідно до статті 4.1. Статуту Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Скликати чергові Загальні звітно-виборні збори Асоціації в березні 2005
року в місті Києві.
2. Виконавчій дирекції Асоціації /Пітцик М. В./ окремо погодити з членами
Правління Асоціації дату проведення Загальних звітно-виборних зборів Асоціації
та забезпечити розробку і виконання заходів з їх підготовки.
Про призначення ректора
Всеукраїнського інституту

післядипломної освіти
працівників місцевого самоврядування
Відповідно до статті 4.2. Статуту Всеукраїнського інституту післядипломної
освіти працівників місцевого самоврядування, Правління Асоціації вирішило:
Призначити ректором Всеукраїнського інституту післядипломної освіти
працівників місцевого самоврядування Пітцика Мирослава Васильовича – віцепрезидента Асоціації міст України та громад з виконавчої роботи.
Про Звернення Правління
Асоціації міст України та громад
до Президента України
Заслухавши інформацію Президента Асоціації Омельченка О.О. щодо
прийняття Правлінням Асоціації Звернення до Президента України,
Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти Звернення Правління Асоціації міст України та громад до
Президента України.
ЗВЕРНЕННЯ
Правління Асоціації міст України та громад
до Президента України
Вельмишановний пане Президенте!
Ми, члени Правління Асоціації міст України та громад – організації, в яку
об’єдналися близько 500 органів місцевого самоврядування, що представляють
понад 60 відсотків громадян України, щиро вітаємо Вас з офіційним вступом на
пост Глави Української держави.
Висловлюємо
впевненість,
що
задекларовані
Вами
принципи
державотворення та становлення громадянського суспільства сприятимуть
демократизації всіх сфер суспільного життя та входженню України до єдиної сім’ї
європейських народів.
Органи місцевого самоврядування – члени Асоціації - готові до тісної
співпраці задля практичної реалізації запропонованих Вами реформ. Метастази
старого режиму вразили всі сфери суспільного життя, тож вважаємо, що потрібна
суттєва перебудова не лише системи влади в державі, а й всього комплексу
взаємовідносин влади з інститутами громадянського суспільства.
Висловлюючи готовність до активної участі в системних перетвореннях, ми,
одночасно наголошуємо, що відносини між державою та місцевим
самоврядуванням мають будуватися виключно на засадах рівноправності та
партнерства. Цей принцип закріплено в Конституції України і ми віримо, що Ви з
честю виконаєте функцію гаранта додержання Конституції і забезпечите дієвий
захист конституційних прав територіальних громад, порушення яких останніми
роками набуло масового характеру.
Сьогодні, на жаль, ситуація суттєво не поліпшується. Особливо непокоять
деякі негативні тенденції у відносинах органів державної влади з місцевим
самоврядуванням, зокрема:
1. У період Помаранчевої революції було створено багато напіввладних,
напівгромадських структур (комітетів, союзів тощо), які втручаючись у сферу
компетенції органів місцевого самоврядування, намагаються чинити на них тиск
для прийняття політично заангажованих рішень.
Наша принципова позиція полягає в тому, що органи місцевого
самоврядування, так як і громадян України, не можна ділити на „своїх” та „чужих”.
Пріоритетами при виконанні ними конституційних обов’язків мають бути не
інтереси окремих кланів чи політичних сил, а потреби жителів сіл, селищ, міст.

Діяльність всіх непередбачених Конституцією України напіввладних структур
має бути негайно припинена, а відносини між
органами місцевого
самоврядування, державою та громадськими організаціями мають базуватися
виключно на правовій основі.
2. Надзвичайно повільно здійснюється перегляд кримінальних справ,
сфальсифікованих проти керівників органів місцевого самоврядування за
політичним замовленням старої влади. Продовжується практика безпідставних
перевірок їхньої діяльності.
Просимо Вас звернути увагу на доцільність якнайшвидшого оновлення
керівного складу органів виконавчої влади і правоохоронних органів з метою
очищення їх від осіб, які брали участь у фальсифікації результатів першого та
другого турів президентських виборів і в організації незаконного переслідування
працівників місцевого самоврядування. Критерієм підбору кадрів мають бути
професійні та людські якості.
Сподіваємося, що нове політичне керівництво держави не на словах, а на
ділі сприятиме становленню правових, матеріальних та фінансових основ
місцевого самоврядування, що є необхідною передумовою створення сучасної
демократичної держави.

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ ТА ГРОМАД
24 БЕРЕЗНЯ 2005 РОКУ
КИЇВ
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішень
відповідних рад та листа Закритого акціонерного товариства „Дніпрожилбуд” про
вступ до Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти міську раду міста: Тячів Закарпатської обл., селищну раду
с.м.т.: Калинове Київської обл., сільські ради сіл: Руднєвє Сумської обл.,
Сафонівка Сумської обл., Юр’єве Сумської обл., Октябрське Сумської обл.,
Рев’якіне Сумської обл., Зінове Сумської обл., Чорнобривкине Сумської обл.,
Мачулища Сумської обл, В’язенка Сумської обл., Мінакове Сумської обл., Линове
Сумської обл., Велика Кардашинка Херсонської обл., Таранівка Харківської обл.,
Осламів Хмельницької обл. членами Асоціації міст України та громад.
2. Прийняти Закрите акціонерне товариство „Дніпрожилбуд” асоційованим
членом Асоціації міст України та громад.
Про припинення членства
в Асоціації міст України та громад
Розглянувши рішення Березнегуватівської селищної ради Миколаївської
обл. про припинення членства в Асоціації міст України та громад і відповідно до
пункту 3. 7. Статуту Асоціації,
Правління Асоціації вирішило:
1. Припинити членство Березнегуватівської селищної ради Миколаївської
обл. в Асоціації міст України та громад
Про стан підготовки
до загальних звітно-виборних зборів

Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації з виконавчої роботи
Пітцика М. В.,
Правління Асоціації вирішило:
1. Взяти до відома стан підготовки до Загальних звітно-виборних зборів
Асоціації міст України та громад.
2. Рекомендувати Загальним звітно-виборним зборам Асоціації затвердити
звіт роботи Правління Асоціації за 2003-2004 роки, Основні напрями діяльності
Асоціації на 2005-2006 роки, інформацію про роботу Ревізійної комісії Асоціації,
фінансово-господарський звіт Правління Асоціації за 2003-2004 роки та бюджет
Асоціації на 2005 рік.
3. Рекомендувати Загальним-звітно-виборним зборам Асоціації затвердити
робочу президію, секретаріат, лічильну та редакційну комісії зборів у складі
запропонованому у відповідних пропозиціях.
4. Рекомендувати Загальним-звітно-виборним зборам Асоціації обрати
Президентом Асоціації міст України та громад Омельченка Олександра
Олександровича – Київського міського голову.
Про зміну методики обрахування
щорічних членських внесків для членів
Асоціації міст України та громад
Розглянувши та обговоривши пропозиції Віце-президента з виконавчої
роботи Пітцика М.В.,
Правління Асоціації вирішило:
1.Встановити наступні розміри вступного та щорічних членських внесків для
дійсних членів Асоціації:
а) Вступний внесок:
для
територіальної
громади
міста
Севастополь та інших асоціацій, союзів
1000,00
грн.
- для територіальних громад міст обласного,
республіканського (АР Крим) значення
500,00
грн.
- для територіальних громад міст районного
значення, селищ, сіл, районів у містах
250,
00
грн.
б) Щорічні внески складаються з двох
складових:
1) в розрахунку на одного жителя міста, селища,
села:
- для територіальних громад міст Києва та
Севастополя
0, 20 грн.
- для територіальних громад міст обласного,
республіканського (АР Крим), районного значення,
селищ, сіл, районів у містах
0,10 грн.
2) 0,01% затвердженого загального фонду відповідного місцевого
бюджету на поточний рік для всіх дійсних членів
членів

в) для інших асоціацій, союзів та асоційованих

10 000, 00

грн.
2. Вступні та щорічні внески перераховуються членами Асоціації на
поточний рахунок Асоціації міст України та громад на підставі угод, що
укладаються між представником члена Асоціації та виконавчою дирекцією
Асоціації.
3. Суми вступного та щорічного внесків, відповідно до угоди з виконавчою
дирекцією, в обов’язковому порядку передбачаються в місцевому бюджеті
(
частина друга статті 142 Конституції України, стаття 10 Європейської Хартії
місцевого самоврядування, стаття 15 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”).
Про проведення в 2005 році
Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ
на краще висвітлення проблем
місцевого самоврядування в Україні
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс серед ЗМІ на краще
висвітлення проблем місцевого самоврядування в Україні
Правління Асоціації вирішило:
І. Оголосити в 2005 році конкурс ЗМІ на краще висвітлення теми місцевого
самоврядування.
ІІ. Створити організаційний комітет з проведення конкурсу у складі:
1. Пітцик Мирослав Васильович – віце-президент АМУ з виконавчої роботи
(голова комітету).
2. Кравченко Віктор Віталійович – перший заступник виконавчого директора
АМУ.
3. Кабаренкова Євгенія Григорівна – керівник прес-служби АМУ.
4. Марчевська Ольга Олегівна – голова департаменту по роботі з
регіональними відділеннями і містами АМУ.
5. Гора Світлана Миколаївна – головний бухгалтер АМУ.
ІІІ. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня
місцевого самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих
АМУ.
Про оголошення конкурсу
„Краще регіональне відділення АМУ”
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи Пітцика М. В.,
Правління Асоціації вирішило:
І. Оголосити конкурс „Краще регіональне відділення АМУ”.
ІІ. Затвердити склад журі конкурсу:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та
громад - голова журі.
2. Кравченко Віктор Віталійович, перший заступник виконавчого директора
АМУ – член журі.
3. Барикіна Тетяна Володимирівна, голова департаменту АМУ планування
та контролю виконання рішень – член журі.
4. Гора Світлана Миколаївна, голова департаменту АМУ фінансового
забезпечення – член журі.
5. Кабаренкова Євгенія Григорівна, керівник прес-служби АМУ – член журі.
6. Кирильчук Ігор Григорович, голова департаменту сталого розвитку – член
журі.

7. Марчевська Ольга Олегівна, голова департаменту по роботі з
регіональними відділеннями та містами АМУ – член журі.
8. Пономаренко Олександр Петрович, голова департаменту інформаційнотехнічної політики АМУ – член журі.
9. Томнюк Олена Євгенівна, голова департаменту з міжнародної політики –
член журі.
Про оголошення Всеукраїнського конкурсу
творчих проектів „ Місто-очима молодих”
та внесення змін до Положення про конкурс
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи Пітцика М. В.,
Правління Асоціації вирішило:
І. Оголосити Всеукраїнський конкурс творчих проектів: „Місто – очима
молодих”.
ІІ. Затвердити зміни до Положення про Всеукраїнський конкурс творчих
проектів (додаються).
ІІІ. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу творчих проектів:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та
громад - голова журі.
2. Биструшкін Олександр Павлович, голова Координаційної ради секції з
питань культури та мистецтв АМУ, керівник головного управління культури та
мистецтв КМДА - член журі.
3. Чайка Володимир Дмитрович, Миколаївський міський голова - член журі.
4. Козубняк Володимир Романович, голова Координаційної ради секції з
питань освіти АМУ, начальник управління освіти Хмельницької міської ради - член
журі.
5. Кулик Олександр Михайлович, голова Координаційної ради секції з
питань молодіжної політики АМУ, керівник головного управління у справах сім’ї та
молоді КМДА, член журі.
6. Іванова Тамара Вікторівна, проректор Академії муніципального
управління з науково-педагогічної роботи - член журі.
7. Ганущак Надія Володимирівна, заступник голови департаменту по роботі
з регіональними відділеннями та містами АМУ – член журі.
Положення
про всеукраїнський конкурс творчих проектів
«Місто-очима молодих»
Асоціація міст України та громад з метою залучення молоді (членів
територіальної громади) до вирішення питань місцевого самоврядування,
виховання патріотизму у молоді через любов до “малої батьківщини” – рідного
міста, селища, села та людей, які в них живуть, проводить всеукраїнський конкурс
творчих проектів „Місто-очима молодих”.
Мета проведення конкурсу
• розвиток місцевих демократичних засад;
• активізація участі молоді у вирішенні питань місцевого самоврядування;
• сприяння розвитку ініціативи та формуванню патріотичного ставлення
молоді до свого рідного міста;
• вивчення учасниками ролі, значення та місця місцевого самоврядування
у житті держави і громади, виховання почуття господаря;
• надання молоді можливості реалізувати власні творчі здібності.
Засновник конкурсу
Асоціація міст України та громад (АМУ).

Головний розпорядник конкурсу
Організація проведення конкурсу покладається на виконавчу дирекцію,
регіональні відділення АМУ та місцеві ради.
Інформаційне забезпечення
Здійснюється прес-службою та регіональними відділеннями АМУ через
центральні та місцеві засоби масової інформації (ЗМІ).
Умови проведення конкурсу
Участь у конкурсі може брати молодь віком до 25 років, а саме: студенти
вищих навчальних закладів; службовці органів місцевого самоврядування, які
працюють у апараті виконавчого комітету місцевих рад.
Конкурс проводитиметься щорічно. Умови конкурсу оголошуються у
першому кварталі поточного року.
Творчі проекти мають відповідати таким вимогам:
1. Робота повинна бути написана українською (державною) мовою.
2. Творча робота розміром п‘ять сторінок, не враховуючи додатків, повинна
бути надрукована за допомогою комп‘ютера, на папері формату А 4 з
використанням шрифту Times New Roman, розміром 12.
3. На конкурс представляються індивідуальні творчі роботи, в яких
розкривається бачення подальшого розвитку місцевого самоврядування,
зміцнення
його
організаційних,
правових,
матеріально-фінансових
та
інформаційних засад.
4. Можливі теми роботи:
• Економічне оздоровлення міста;
• Правові засади місцевого самоврядування;
• Реформування житлово-комунальної галузі;
• Проблеми та перспективи соціального захисту населення;
• Зміцнення доходної бази міського бюджету;
• Використання інформаційних технологій як засобу оптимізації діяльності
органів місцевого самоврядування.
5. Проект має містити сформульовані положення, сукупність яких можна
класифікувати як нову ідею, що має суттєве значення для розвитку місцевого
самоврядування територіальної громади.
6. Ідея, зазначена в роботі, має бути реальною для виконання та
спрямована на проведення соціально-економічних перетворень в місті,
поліпшення добробуту територіальної громади.
7. На титульному листі конкурсної роботи необхідно зазначити наступне:
• назва роботи;
• прізвище, повне ім'я, по батькові та вік автора роботи;
• область, населений пункт проживання;
• номер ідентифікаційного коду;
• коротка біографічна довідка з описом творчих досягнень та хобі;
• назва місця навчання або роботи, контактний телефон.
8. Критерії оцінки робіт:
• творчий підхід та відповідність роботи темі;
• грамотність та мовленнєве багатство (використання додаткових
матеріалів);
• нестандартне вирішення проблем місцевого самоврядування;
• повнота розкриття запропонованої теми;
• використання комплексно-аналітичного фактору;
• знання проблем законодавчих аспектів місцевого самоврядування;
• охайність роботи.
9. Конкурсні твори авторам не повертаються і рецензії на них не
видаються.

10. Конкурсні роботи, які не відповідатимуть зазначеним критеріям, не
будуть братися до розгляду.
Конкурс проходитиме за трьома етапами:
І етап конкурсу (місцевий):
Перший етап розпочинається 1 квітня і триває до 31 травня поточного
року та проходить у всіх містах, селищах, селах – членах Асоціації міст України та
громад. На цьому етапі формуются місцеві журі конкурсу з представників органів
місцевого самоврядування, освітянської галузі, спонсорів, ЗМІ. Організація та
проведення місцевого (І етапу) конкурсу покладається на виконавчі комітети
місцевих рад. Загальна координація здійснюється регіональними відділеннями
АМУ.
Творчі проекти направляються до місцевих журі для оцінки та відбору
кращих. Робота, яка зайняла
1-е місце, направляється до регіонального
відділення АМУ для подальшої участі в ІІ етапі конкурсу, який буде проводитись на
обласному рівні.
Роботи, які вибороли І місце, у м. Києві та Севастополі, направляються у
виконавчу дирекцію Асоціації міст України та громад.
ІІ етап конкурсу (обласний):
Другий етап проводиться у червні–липні. В регіональних відділеннях АМУ
створюються журі конкурсу з представників органів місцевого самоврядування,
освітянської галузі, спонсорів, ЗМІ. Організація та проведення покладається на
виконавчих директорів регіональних відділень
АМУ.
Журі, ознайомившись із роботами, які зайняли І місце в містах – членах РВ
АМУ, визначає переможців ІІ етапу конкурсу (відповідно 1-е, 2-е,
3
місце). На регіональні відділення АМУ покладаються функції із залученням
спонсорів для відзначення переможців ІІ етапу конкурсу, організації та проведення
урочистої церемонії нагородження. Конкурс широко виствітлюється у місцевих
ЗМІ.
Робота, яка виборола 1-е місце в ІІ етапі конкурсу представляє область на
заключному ІІІ етапі всеукраїнського конкурсу творчих робіт “Місто-очима
молодих”. Для цього до 22 серпня поточного року робота повинна бути
направлена поштою на адресу виконавчої дирекції Асоціації міст України та
громад: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 4, офіс, 709.
ІІІ етап конкурсу (всеукраїнський):
Третій - заключний етап конкурсу творчих робіт «Місто–очима молодих»,
проводиться з 1 вересня поточного року.
Для підведення підсумків заключного етапу конкурсу у виконавчій дирекції
АМУ створюється журі з представників Асоціації міст України та громад, органів
місцевого самоврядування, освітянської галузі, спонсорів, ЗМІ.
Функції журі
•
сприяє залученню спонсорів та формуванню призового фонду;
•
визначає та оголошує переможців;
•
має право додатково заохочувати інших учасників конкурсу;
•
проводить нагородження переможців.
Нагородження переможців всеукраїнського конкурсу
Журі відбирає та нагороджує дипломами і пам‘ятними подарунками
переможців всеукраїнського конкурсу (відповідно 1-е, 2-е,3-є місце). За бажанням
спонсори обирають кращий творчий проект та нагороджують його автора.
На урочисте нагородження переможці приїжджають до Києва у супроводі
виконавчих директорів РВ АМУ. Офіційне нагородження переможців конкурсу
творчих проектів відбувається під час святкування Дня місцевого самоврядування.
Результати конкурсу будуть широко висвітлюватись у засобах масової
інформації, на веб-сторінці АМУ.

Про оголошення Всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнку „Моє рідне місто”
та внесення змін до Положення про конкурс
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи Пітцика М. В.,
Правління Асоціації вирішило:
І. Оголосити Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку: „Моє рідне місто ”.
ІІ. Затвердити зміни до Положення про Всеукраїнський конкурс дитячого
малюнку (додаються).
ІІІ. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та
громад з виконавчої роботи - голова журі.
2. Павленко Юрій Олексійович, Міністр у справах молоді та спорту України член журі (за згодою).
3. Антоненко Віктор Олександрович – Броварський міський голова – член
журі.
4. Куліченко Іван Іванович, голова секції великих міст, Дніпропетровський
міський голова - член журі.
5. Кулик Олександр Михайлович, голова Координаційної ради секції з
питань молодіжної політики АМУ, керівник головного управління у справах сім’ї та
молоді КМДА – член журі.
6. Слиш Віктор Михайлович, Нововодолазький селищний голова - член журі.
7. Шкутяк Зіновій Васильович, Івано-Франківський міський голова - член
журі.
Положення
про всеукраїнський конкурс дитячого малюнку “Моє рідне місто”
Асоціація міст України та громад з метою пропаганди історико-культурної
спадщини та сьогодення українських міст, виховання патріотизму підростаючого
покоління через любов до “малої батьківщини” – рідного міста, селища, села та
людей, які в них живуть, проводить всеукраїнський конкурс дитячого малюнку
«Моє рідне місто».
Мета проведення конкурсу
• сприяння формуванню патріотичного ставлення дітей до своєї
Батьківщини;
• вивчення дітьми історії, культури та традицій свого міста;
• надання дітям можливості реалізувати власні творчі здібності.
Засновник конкурсу
Асоціація міст України та громад (АМУ).
Головний розпорядник конкурсу
Організація проведення конкурсу покладається на виконавчу дирекцію,
регіональні відділення АМУ та місцеві ради.
Інформаційне забезпечення
Здійснюється прес-службою та регіональними відділеннями АМУ через
центральні та місцеві засоби масової інформації (ЗМІ).
Умови проведення конкурсу
Участь у конкурсі можуть брати діти середнього шкільного віку.
Перед юними художниками постає завдання за допомогою аркуша паперу і
олівця розповісти про своє рідне місто, відобразивши у роботах найулюбленіші
куточки; відомі історичні чи архітектурні пам‘ятки; минуле, сучасне та майбутнє
міста тощо.
Роботи мають відповідати таким вимогам:
1. Розмір малюнка може мати форму А-3, А-4.

2. На конкурс представляються індивідуальні творчі роботи, виконані в
довільній графічній або живописній техніці.
3. На зворотньому боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити
(українською мовою):
• назва роботи, техніка виконання;
• прізвище, повне ім'я, по батькові та вік автора роботи;
• область, населений пункт проживання;
• коротка біографічна довідка з описом творчих досягнень та хобі;
• назва навчального закладу, контактний телефон.
4. Критерії оцінки дитячих робіт:
• творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо);
• повнота розкриття запропонованої теми;
• рівень володіння технікою виконання, матеріалом;
• охайність роботи.
5. Надіслані малюнки не оформлюються рамкою, паспарту, наклейками,
надписами на роботі та інше.
6. Конкурсні малюнки авторам не повертаються і рецензії на них не
видаються.
Конкурс проходитиме за трьома етапами.
І етап конкурсу (місцевий):
Перший етап розпочинається 1 вересня і триває до 30 вересня
поточного року та проходить у всіх містах, селищах, селах – членах Асоціації міст
України та громад. На цьому етапі формуются місцеві журі конкурсу з
представників
органів
місцевого
самоврядування,
освітянської
галузі,
мистецтвознавців, спонсорів, ЗМІ. Організація та проведення місцевого
(І
етапу) конкурсу покладається на виконавчі комітети місцевих рад. Загальна
координація здійснюється регіональними відділеннями АМУ.
Малюнки з навчальних закладів направляються до місцевих журі для оцінки
та відбору кращих (відповідно 1-е, 2-е та 3-е місця). Робота, яка виборола 1-е
місце направляється до регіонального відділення АМУ для подальшої участі в ІІ
етапі конкурсу, який проходитиме на обласному рівні.
Конкурсні малюнки, які вибороли 1-е місце у м. Київ та Севастополь
передаються у виконавчу дирекцію Асоціації міст України та громад.
ІІ етап конкурсу (обласний):
Другий етап проводиться у жовтні. В регіональних відділеннях АМУ
створюються журі конкурсу з представників органів місцевого самоврядування,
освітянської галузі, мистецтвознавців, спонсорів, ЗМІ. Загальне керівництво
покладається на виконавчих директорів регіональних відділень
АМУ.
Журі, ознайомившись із роботами, які зайняли І місце в містах – членах РВ
АМУ, визначає переможців ІІ етапу конкурсу (відповідно 1-е, 2-е та 3-є місця). На
регіональні відділення АМУ покладаються функції із залученням спонсорів для
відзначення переможців та учасників конкурсу, організації та проведення урочистої
церемонії нагородження та створення на базі регіонального відділення АМУ
обласної виставкової експозиції робіт учасників. Конкурс широко виствітлюється у
місцевих
ЗМІ.
Робота, яка виборола 1-е місце в ІІ етапі конкурсу представляє область на
заключному ІІІ етапі всеукраїнського конкурсу “Моє рідне місто”. Для цього не
пізніше 31 жовтня поточного року робота направляється поштою на адресу
виконавчої дирекції Асоціації міст України та громад: 01001,
м. Київ, вул.
Еспланадна, 4, офіс, 709.
ІІІ етап конкурсу (всеукраїнський):
Третій - заключний етап конкурсу дитячого малюнку «Моє рідне місто”,
який присвячується Дню місцевого самоврядування, проводиться у листопаді
поточного року.

Для підведення підсумків заключного етапу конкурсу у виконавчій дирекції
АМУ створюється журі з представників Асоціації міст України та громад, органів
місцевого самоврядування, освітянської галузі, мистецтвознавців, спонсорів, ЗМІ.
Для урочистого відкриття виставки-конкурсу та проведення нагородження
переможців створюється оргкомітет.
Функції журі
• сприяє залученню спонсорів та формуванню призового фонду;
• визначає та оголошує переможців;
• сприяє роботі організаційного комітету з оформлення та урочистого
відкриття виставки-конкурсу дитячого малюнку;
• має право додатково заохочувати інших учасників конкурсу;
• проводить нагородження переможців.
Нагородження переможців всеукраїнського конкурсу
Журі відбирає та нагороджує дипломами і пам‘ятними подарунками
переможців всеукраїнського конкурсу (відповідно 1-е, 2-е та 3-є місця). За
бажанням спонсори обирають кращий малюнок та нагороджують його автора.
На урочисте нагородження діти виїжджають у супроводі виконавчих
директорів АМУ. Офіційне відкриття конкурсу дитячого малюнку відбувається під
час урочистого засідання з нагоди святкування Дня місцевого самоврядування.
Проведення виставки та результати конкурсу широко висвітлюються у засобах
масової інформації.
Про проведення в 2005 році
Всеукраїнського конкурсу кращих практик
у місцевому самоврядуванні України
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи, М. В. Пітцика,
Правління Асоціації вирішило:
1. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу кращих практик в
місцевому самоврядуванні України (додається).
2. Оголосити в 2005 році проведення Всеукраїнського конкурсу кращих
практик в місцевому самоврядуванні України.
3. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня
місцевого самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих
АМУ.
Склад журі
Всеукраїнського конкурсу кращих практик
в місцевому самоврядуванні України
1. Биструшкін Олександр Павлович, голова Координаційної ради Секції з
питань культури та мистецтв, начальник Головного управління культури та
мистецтв КМДА.
2. Бідний Валерій Григорович, голова Координаційної ради Секції з питань
охорони здоров’я, заступник голови КМДА.
3. Козубняк Володимир Борисович, голова Координаційної ради Секції з
питань освіти, керівник управління освіти виконкому Хмельницької міської ради.
4. Кулик Олександр Михайлович, голова Координаційної ради Секції з
питань молодіжної політики, начальник управління у справах сім’ї та молоді КМДА.
5. Куліченко Іван Іванович, Дніпропетровський міський голова.
6. Пітцик Мирослав Васильович Віце-президент АМУ з виконавчої роботи.
7. Поживанов Михайло Олександрович, голова Координаційної ради Секції
з питань житлово-комунального господарства, народний депутат України.
8. Слиш Віктор Михайлович, Нововодолазький селищний голова.

9. Шкурат Григорій Іванович, голова Координаційної ради Секції з питань
екологічної політики та природокористування, завідувач відділом екології
виконкому Миколаївської міської ради.
10. Шумілкін Володимир Андрійович, Харківський міський голова.
Яловий Володимир Борисович, голова Спілки секретарів місцевих рад,
заступник Київського міського голови – секретар Київської міської ради.

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ ТА ГРОМАД
25 КВІТНЯ 2005 РОКУ
КИЇВ
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішення
відповідної ради та листа приватного підприємства „Департамент юридичних
послуг Імперіал” про вступ до Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти міську раду міста: Рава-Руська Львівської обл. членом
Асоціації міст України та громад.
2. Прийняти приватне підприємство „Департамент юридичних послуг
Імперіал” асоційованим членом Асоціації міст України та громад.
Про вдосконалення системи влади
на регіональному та місцевому рівнях
в контексті конституційної реформи
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо позиції Асоціації з питань
вдосконалення системи влади на регіональному та місцевому рівнях,
Правління Асоціації вирішило:
1. Підтримати заходи, що здійснюються Президентом України, Верховною
Радою України та Кабінетом Міністрів України щодо проведення реформи системи
влади на регіональному та місцевому рівнях.
2. Доручити Президенту Асоціації Омельченку О. О. викласти на
Всеукраїнських зборах представників місцевого самоврядування позицію Асоціації
з вищевказаного питання.
3. Виконавчій дирекції та Комісіям Правління Асоціації забезпечити
представництво та захист у вищих органах державної влади інтересів
територіальних громад, органів місцевого самоврядування, на всіх етапах
реформування системи влади.
Про проблеми фінансової
забезпеченості міст на 2005 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію щодо стану фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів на 2005 рік, проблеми, які виникають через
недосконалість нормативної бази стосовно обслуговування місцевих бюджетів
органами Державного казначейства України за видатками та про проект
Бюджетного кодексу України (законопроект №3700 від 02.07.2003р.),
Правління Асоціації міст України та громад спільно з Правлінням Асоціації
фінансистів вирішили:

1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з
проханням збільшити обсяги міжбюджетних трансфертів на виконання
делегованих повноважень у другому півріччі 2005 року.
2. Для вдосконалення існуючого порядку розрахунків трансфертів
запропонувати Кабінету Міністрів України перейти на обрахунок трансфертів за
“нормативами соціального забезпечення”, які будуть базуватися на нормативних
актах щодо утримання соціальної сфери міст.
3. Доручити Комісії Правління АМУ з питань бюджету, експерту АМУ з
питань бюджету
Ганущаку Ю.І. та Асоціації фінансистів України спільно
підготувати обґрунтування для запровадження “нормативів соціального
забезпечення”.
4. Звернутися до Міністерства фінансів України з проханням переглянути
нормативну базу, яка регламентує порядок казначейського обслуговування
місцевих бюджетів за видатками.
5. Запропонований проект Бюджетного кодексу України (законопроект
№3700 від 02.07.2003р.) вважати неприйнятним для впровадження.
6. Звернутися до Верховної Ради України про необхідність внесення змін у
діючий Бюджетний кодекс України та створення спільної робочої групи для
підготовки змін і доповнень до діючого Бюджетного кодексу України, до складу якої
включити представників Комітету Верховної Ради України з питань бюджету,
Асоціації міст України та громад і Асоціації фінансистів України.
7. Доручити виконавчій дирекції Асоціації фінансистів України підготувати
узагальнені пропозиції змін і доповнень до діючого Бюджетного кодексу України та
направити до Верховної Ради України.
Голові Верховної Ради України
Прем’єр-міністру України
Звернення
Асоціація міст України та громад і Асоціація фінансистів України глибоко
стурбовані ситуацією, яка склалася в більшості українських міст в зв’язку з
недостатністю фінансових ресурсів для виконання делегованих повноважень. При
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів на 2005 рік не
враховані всі чинні нормативно-законодавчі акти, до вимог яких приведено існуючу
систему бюджетних установ. Діючі мінімальні нормативи по освіті, охороні
здоров’я, соціальному захисту не покриваються нормативами бюджетного
забезпечення.
За таких умов розрахунковий обсяг видатків місцевих бюджетів у соціальній
сфері, доведений Мінфіном України містам на 2005 рік, не забезпечує мінімальної
потреби, розрахованої до гарантованих урядом розмірів заробітної плати, видатків
на медикаменти, продукти харчування, енергоносії та інші види соціальних послуг.
В розрахункових показниках частка видатків місцевих бюджетів на заробітну плату
становить: в освіті від 75 до 90%, охороні здоров’я –від 75 до 95%. А у культурі,
фізичній культурі і спорті, соціальному захисті розрахунковий обсяг видатків не
забезпечує навіть потреб на заробітну плату. При цьому видатки на медикаменти,
продукти харчування та інші поточні видатки, які необхідні для забезпечення
безперебійного процесу надання соціальних послуг населенню, залишилися не
передбаченими.
У зв’язку з недоотриманням доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів, для забезпечення гарантованих Урядом
розмірів заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплати медикаментів,
продуктів харчування, поточних видатків на енергоносії та утримання установ
бюджетної сфери, міські ради при затвердженні бюджетів на 2005 рік були
змушені:

- збільшити планові показники доходів місцевих бюджетів проти
контрольних показників Міністерства фінансів України, що призвело до
“прихованого” дефіциту бюджету (це підтверджується надходженнями податків і
зборів за І квартал 2005 року). Крім того, в порушення положень Бюджетного
кодексу України, формульні розрахунки планових показників практично базуються
по факту виконання 2004 року. Таким чином знижується стимулювання місцевих
рад у нарощуванні доходів;
- відволікати власні ресурси бюджетів міст від реалізації прийнятих програм
місцевого значення та спрямовувати їх на виконання делегованих повноважень
у соціальній сфері. Видатки на реалізацію програм місцевого значення, як і в
попередні роки, спрямовуються за “залишковим” принципом і рівень забезпечення
потреби в цих видатках залишається найнижчим.
Зокрема, на утримання житлово-комунального господарства в бюджетах
міст передбачено в середньому 30% від потреби, на реалізацію місцевих програм
соціального захисту – 60%, на виконання програм молодіжного житлового
кредитування лише 10-11%.
Збільшення міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів обсязі 2
млрд. грн. на поточний рік виявилося не результативним, оскільки було змінено
відрахування до місцевих бюджетів єдиного податку з 100% до 43%. Як показують
розрахунки, виділеного додаткового фінансування не вистачає для виконання
містами в повному обсязі затверджених загальнодержавних соціальних програм.
На жаль, ми змушені констатувати, що при уточненні Державного
бюджету України на 2005 рік, бюджети міст не отримали фінансових ресурсів
в обсягах, достатніх для виконання делегованих повноважень.
Вважаємо, що з метою уникнення соціальної напруги в країні та
покращення
фінансового
забезпечення
бюджетів
місцевого
самоврядування, вкрай необхідно у другому півріччі 2005 року збільшити
обсяги міжбюджетних трансфертів на виконання делегованих повноважень.
Для вдосконалення існуючого порядку розрахунків трансфертів було б
доцільно запровадити порядок розрахунку міжбюджетних трансфертів за
“нормативами соціального забезпечення”, які врахують вимоги нормативних актів
щодо утримання соціальної сфери міст.
Асоціація міст України та громад і Асоціація фінансистів України
висловлюють готовність до подальшої співпраці з Верховною Радою України,
Кабінетом Міністрів України та іншими структурами у напрямі зміцнення
фінансової бази місцевого самоврядування.
Прийнято на спільному засіданні
правлінь Асоціації міст України та громад
і Асоціації фінансистів України
25 квітня 2005 року, м.Київ
Про фінансування
законопроектної роботи
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Першого заступника виконавчого директора
Асоціації міст України та громад Кравченка В. В.,
Правління Асоціації вирішило:
1. Сформувати спеціальний фонд для фінансування законопроектної
діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування за рахунок додаткових
внесків членів Асоціації та доручити виконання робіт з підготовки проектів
законодавчих актів ГО „Товариство науковців по сприянню муніципальній
реформі”.

2. Вважати за доцільне концентрувати кошти спеціального фонду на
рахунку ГО „Товариство науковців по сприянню муніципальній реформі”, що
сприятиме їх цільовому використанню.
3. Виконавчій дирекції забезпечити контроль за цільовим використанням
коштів спеціального фонду на розробку законопроектів, передбачених в Основних
напрямах діяльності Асоціації на 2005-2006 роки.
Щодо номінації одного з міст України
на отримання статусу культурної
столиці Європи
Заслухавши інформацію Віце-президента АМУ з виконавчої роботи Пітцика
М. В. про пропозицію народного депутата України Осташа І. І. щодо номінації
одного з міст України на отримання статусу культурної столиці Європи та беручи
до уваги критерії, зазначені у Рішенні Європейського Парламенту та Ради
1419/1999/ЕС від 25 травня 1999 року,
Правління Асоціації вирішило:
1. Підтримати пропозицію народного депутата України Осташа І. І. щодо
номінації одного з міст України на отримання статусу культурної столиці Європи.
2. Рекомендувати номінувати на отримання статусу культурної столиці
Європи – місто Київ.
Про утворення Секції сталого розвитку
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію Віце-президента Асоціації з виконавчої роботи
Пітцика М. В. та відповідно до ст. 4.10 Статуту Асоціації,
Правління Асоціації вирішило:
1. Утворити Секцію АМУ з питань сталого розвитку.
2. Затвердити Положення про Секцію АМУ з питань сталого розвитку
(додається).
3. Затвердити наступний склад Координаційної ради Секції з питань
сталого розвитку:
- Карабаєв Даніель Таїрович, Голова постійної комісії Київради з питань
охорони довкілля, екологічної безпеки та захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи – голова Координаційної ради;
- Кирильчук Ігор Григорович, голова департаменту АМУ з питань
сталого розвитку – член Координаційної ради;
- Синютка Олег Михайлович, заступник Івано-Франківського міського
голови з питань соціально-економічного розвитку – член Координаційної ради;
- Яблоновська Тетяна Олександрівна – начальник фінансового
управління Миколаївської міської ради – член Координаційної ради.
4. Визнати доцільним приєднання Секції з питань екологічної політики та
природокористування до Секції з питань сталого розвитку, враховуючи, що цілі та
завдання секцій співпадають.
5. Рекомендувати внести до складу Координаційної ради Секції з питань
сталого розвитку членів Координаційної ради Секції з питань екологічної політики
та природокористування.
ПОЛОЖЕННЯ
про Секцію з питань сталого розвитку
Асоціації міст України та громад

Розділ 1. Мета створення
1.1.Секція (фахове об’єднання) з питань сталого розвитку (далі – Секція)
створюється у відповідності з п. 4.15. Статуту добровільного об’єднання органів
місцевого самоврядування “Асоціація міст України та громад” для забезпечення
сталого розвитку, як сукупності економічних, соціальних, політичних процесів,
що розгортаються на національному та регіональному рівні, з метою досягнення
гармонійного розвитку людини, суспільства, економіки та навколишнього
середовища.
Розділ 2. Загальні положення
2.1. Секція є структурним підрозділом Асоціації міст України та громад.
2.2. Членами Секції є заступники міських голів, в обов'язки яких входить
вирішення питань соціально-економічного розвитку, екологічної безпеки, керівники
відповідних комісій міських рад, керівники департаментів та управлінь виконавчих
комітетів міських рад, які є дійсними членами Асоціації міст України та громад.
2.3 Асоційованим членом Секції можуть стати приватна чи юридична особи,
які мають досвід роботи у галузі соціально-економічного розвитку, екологічної
політики та безпеки.
Асоційовані члени отримують регулярну інформацію про діяльність Секції і
можуть брати участь у засіданні Координаційної Ради Секції та інших заходах
Секції з правом дорадчого голосу.
2.4. У своїй діяльності Секція керується чинним законодавством, Статутом
Асоціації міст України та громад, цим Положенням, а також рішенням Правління
АМУ та Координаційної Ради Секції.
2.5. Свою діяльність Секція будує у відповідності з планом діяльності, який є
складовою частиною Плану роботи Асоціації міст України та громад..
2.6. Витрати на утримання та функціонування Секції передбачаються в
бюджеті Асоціації міст України відповідно до Плану роботи Асоціації міст України
та громад.
Розділ 3. Основні завдання роботи Секції
3.1. Головними завданнями Секції є:
• забезпечення рівних можливостей доступу до ресурсів розвитку та
базових соціальних послуг всіх прошарків населення, як зараз, так і для майбутніх
поколінь;
• забезпечення можливостей досягнення кожним економічного, соціального і
екологічного благополуччя таким чином, щоб не створювати перешкод майбутнім
поколінням забезпечувати свій добробут;
• перехід до економічно ефективної та екологічно безпечної моделі
економіки, максимально орієнтованої на реалізацію завдання розвитку людини;
• створення економічних передумов гармонійного розвитку людини,
подолання бідності, достатнього забезпечення робочими місцями, підтримання
високої якості життя для всіх;
• створення механізмів реалізації виключного права народу України на
природні ресурси та формування політики їх сталого використання
• забезпечення достатніх можливостей громадянам, бізнесу та місцевим
громадам брати участь та впливати на прийняття рішень щодо питань
природокористування, економічних та соціальних питань, та умов проживання
людини на території місцевої громади;
• створення ефективних механізмів для отримання та використання доходів
від споживання природних ресурсів на території поселення;
• аналіз проектів нормативних документів, які вносяться на розгляд Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України та підготовка пропозицій до них;
• організація співпраці з Міністерствами економіки та з питань європейської
інтеграції України, екології та природних ресурсів, палива та енергетики, праці та
соціальної політики;

• організація та участь у проведенні семінарів, інших науково-методичних
заходів з питань сталого розвитку;
• налагодження партнерських зв’язків співпраці з вітчизняними та
міжнародними організаціями, які опікуються проблемами сталого розвитку;
• висвітлення в засобах масової інформації досвіду вирішення проблем
переходу України на шлях сталого розвитку;
• розміщення інформації про діяльність Секції на ВЕБ-сайті АМУ в
INTERNET.
Розділ 4. Організаційні засади формування і роботи Секції
4.1. Рішення про створення Секції приймає Правління АМУ.
4.2. Засідання Секції проводиться відповідно до плану роботи Асоціації
міст України та громад.
4.3. Керівним органом Секції є Координаційна Рада.
Правління АМУ затверджує склад Координаційної Ради та її керівника
(Голову).
4.4. Координаційна Рада щорічно звітує перед Правлінням Асоціації міст
України та громад. Рішення про проведення засідання Координаційної Ради та
порядок денний оголошується її членами не пізніше ніж за два тижні до дня
проведення .
4.5. Координаційна Рада Секції:
- визначає основні напрями діяльності Секції та затверджує план роботи
Координаційної Ради і Секції на рік;
- звітує про діяльність Секції перед Правлінням АМУ;
- виступає від імені Секції у відносинах з органами державної влади,
установами та організаціями;
- забезпечує виконання запланованих рішень;
- вирішує поточні питання діяльності Секції.
4.6. Рішення Координаційної Ради Секції приймається відкритим або
таємним голосуванням простою більшістю голосів та підписується Головою Секції.
До затвердження кандидатури Голови Секції рішення підписує головуючий на
Координаційній Раді.
4.7. Голова Координаційної Ради Секції:
- організовує роботу Секції та Координаційної Ради;
- підписує рішення Координаційної Ради та інші документи Секції.
Голова Координаційної Ради Секції здійснює свою діяльність на
громадських засадах.
Розділ 5. Заключні положення
5.1. Секція припиняє свою діяльність на підставі рішення Національної Ради
Асоціації міст України та громад або рішення Координаційної Ради Секції.
5.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться Координаційною
Радою та затверджуються Правлінням Асоціації міст України та громад.

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ ТА ГРОМАД
18 ВЕРЕСНЯ 2005 РОКУ
М. АЛУШТА
Про внесення змін до кошторису видатків
Асоціації міст України та громад на 2005 рік
Заслухавши та обговоривши пропозиції Віце-президента Асоціації з
виконавчої роботи Пітцика М. В. щодо внесення змін до кошторису видатків

Асоціації на 2005 рік, пов’язаних з підписанням грантової угоди між Асоціацією міст
України та громад та Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID),
Правління Асоціації вирішило:
1. Внести зміни до кошторису видатків Асоціації міст України та громад на
2005 рік (додається).
Про створення дочірнього підприємства
АМУ та АГМ
Заслухавши інформацію віце-президента АМУ з виконавчої роботи М.В.
Пітцика про створення дочірнього підприємства АМУ (Асоціації міст України та
громад) та АГМ (Асоціації голландських муніципалітетів)
Правління АМУ вирішило:
1. Підтримати ідею створення дочірнього підприємства АМУ та АГМ.
2. Створити дорадчу раду дочірнього підприємства з членів Правління у
складі:
- Баранов В.О., Бердянський міський голова
- Пітцик М.В., віце-президент з виконавчої роботи
- Слиш В.М., віце-президенту АМУ, Нововодолазький селищний голова
- Федорук М.Т, віце-президент АМУ, Чернівецький міський голова
3. Доручити виконавчій дирекції АМУ провести обрахунок попереднього
кошторису витрат, необхідних для створення дочірнього підприємства, та
комплекс підготовчих робіт зі створення підприємства.
4. Розглянути питання фінансування діяльності підприємства та його
установчі документи на наступному засіданні Правління.
Про проблему безпритульності
неповнолітніх у населених
пунктах України
Заслухавши інформацію Президента Асоціації міст України та громад,
Київського міського голови Омельченка О. О., щодо проблеми безпритульності
неповнолітніх у населених пунктах України і про шляхи її вирішення, які
застосовуються у м. Києві,
Правління Асоціації вирішило:
1. Взяти до відома інформацію Президента Асоціації міст України та
громад, Київського міського голови Омельченка О. О. щодо проблеми
безпритульності неповнолітніх у населених пунктах України і про шляхи її
вирішення які застосовуються у м. Києві.
2. Зазначити
надзвичайну
гостроту
вищевказаної
проблеми
та
рекомендувати міським, селищним, сільським радам провести моніторинг
відповідних служб щодо стану виконання ними службових обов’язків по ліквідації
безпритульності серед неповнолітніх.
Про переведення в асоційовані члени
Асоціації міст України та громад
Розглянувши клопотання Полтавського регіонального відділення Асоціації
міст України та громад, про ситуацію, що склалася у відносинах з членом Асоціації
Горбівської сільської ради Полтавської області,
Правління Асоціації вирішило:
1. За систематичну несплату членських внесків і не належне виконання
статутних завдань та на підставі п.3.2 Статуту перевести члена Асоціації
Горбівську сільську раду Полтавської області до асоційованих членів АМУ.

2. Дане рішення винести в установленому порядку на розгляд Загальних
зборів Асоціації міст України та громад.
Про проект нової редакції Закону України
„Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів”
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора АМУ
Кравченка В. В. щодо проекту нової редакції Закону України „Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів”, який був розроблений Інститутом виборчого права за
участю експертів Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Відзначити, що в проекті нової редакції Закону України „Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів” враховано значну частину зауважень та пропозицій
внесених Асоціацією міст України та громад з урахуванням позиції органів
місцевого самоврядування. В той же час в проекті залишились окремі спірні
положення, які потребують подальшого обговорення та доопрацювання.
2. Доручити виконавчій дирекції АМУ утворити робочу групу на яку
покласти завдання підготовити пропозиції і зауваження до законопроекту та
забезпечити їх супровід при обговоренні його у Верховній Раді України.
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішень
відповідних рад та листа Товариство з обмеженою відповідальністю „Епіцентр К”
про вступ до Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти міську раду міста: Корсунь-Шевченківського Черкаської обл. та
сільську раду села Шелудьківка Харківської обл. членами Асоціації міст України та
громад.
2. Прийняти Товариство з обмеженою відповідальністю „Епіцентр К”
асоційованим членом Асоціації міст України та громад.
3. Рекомендувати міській раді міста: Корсунь-Шевченковський Черкаської
обл., сільській раді села Шелудьківка Харківської обл. та Товариству з обмеженою
відповідальністю „Епіцентр К” відповідно до порядку, встановленого Загальними
зборами Асоціації, перерахувати до 31 грудня 2005 року вступні та членські внески
на розрахунковий рахунок Асоціації міст України та громад (р/р №26005031073881
у Старокиївському відділенні Київської міської філії АКБ “Укрсоцбанк”, м.Київ,
МФО 322012, код ЗКПО 20069689).
4. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження
Загальних зборів Асоціації.
Про стан підготовки до
Українського муніципального форуму
Заслухавши інформацію першого
Асоціації Кравченка В. В.,
Правління Асоціації вирішило:

заступника

виконавчого

директора

1. Взяти до відома стан підготовки до проведення Українського
муніципального форуму.
2. Рекомендувати учасникам Українського муніципального форуму
затвердити наступні підсумкові документи Форуму:
- Резолюцію науково-практичної конференції „Актуальні проблеми
децентралізації державного управління та розвитку місцевого самоврядування в
умовах політичної реформи”;
- Резолюцію науково-практичної конференції „Зміцнення матеріальної та
фінансової основи місцевого самоврядування – пріоритетний напрям державної
політики у сфері місцевого та регіонального розвитку”;
- Звернення Учасників Українського муніципального форуму до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України щодо
невідкладних заходів стосовно реформування системи територіальної організації
влади в України.

РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ ТА ГРОМАД
2 ГРУДНЯ 2005 РОКУ
КИЇВ
Про підведення підсумків 2005 року
та проведення у 2006 році
Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ
на краще висвітлення проблем
місцевого самоврядування в Україні
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс серед ЗМІ на краще
висвітлення проблем місцевого самоврядування в Україні та на виконання рішення
Правління АМУ від 24.03.2005 року,
Правління Асоціації вирішило:
І. Визнати переможцями та нагородити цінними подарунками:
1. У номінації “За пропаганду і відданість ідеї місцевого самоврядування”:
В’ячеслава Козака, кореспондента Національного радіо за серію матеріалів
по об‘єднанню зусиль влади і громади задля ефективного розвитку міст.
2. У номінації “За послідовне відстоювання інтересів Асоціації міст України
та громад”:
Тетяну Одінцову, головного редактора газети „Рідне Прибужжя” (м.
Миколаїв) за серію матеріалів про діяльність АМУ та її спроможність відстоювати
інтереси територіальних громад.
3. У номінації “За послідовне відстоювання інтересів міст і територіальних
громад”:
Вікторію Саченко, заступника головного редактора газети „Крымские
известия»” (м.Сімферополь) за захист і відстоювання прав територіальних громад
АР Крим.
4. Заохочувальним призами нагородити:
Наталю Жуєнко, редактора газету „Новоодеський вісник” (м. Нова Одеса) та
Ірину Сівашову, кореспондента газети „Хрещатик” – за сприяння міській владі в
ефективному розвитку громади.
5. Почесними дипломами АМУ нагородити:
Прес-службу Київської міської державної адміністрації та видавництво
„ЕКОПРЕС” - за сприяння в формуванні позитивного іміджу АМУ.
ІІ. Оголосити у 2006 році Всеукраїнський конкурс серед ЗМІ на краще
висвітлення теми місцевого самоврядування.

ІІІ. Створити організаційний комітет з проведення конкурсу у складі:
1. Пітцик Мирослав Васильович – віце-президент АМУ з виконавчої роботи
(голова комітету).
2. Кравченко Віктор Віталійович – перший заступник виконавчого директора
АМУ.
3. Кабаренкова Євгенія Григорівна – керівник прес-служби АМУ.
4. Марчевська Ольга Олегівна – голова департаменту по роботі з РВ і
містами АМУ.
5. Гора Світлана Миколаївна – головний бухгалтер АМУ.
IV. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня
місцевого самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих
АМУ.
Про переведення в асоційовані члени
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора
Асоціації Кравченка В. В. та на підставі пункту 3.2. Статуту Асоціації
Правління Асоціації вирішило:
І. За систематичну несплату членських внесків і неналежне виконання
статутних завдань Асоціації перевести до асоційованих членів АМУ:
1. Міські ради міст: Борислава Львівської обл., Богодухова Харківської обл.,
Бобровиці Чернігівської обл., Великої Березовиці Тернопільської обл., Волоського
Хмельницької обл., Заліщики Тернопільської обл., Копичинці Тернопільської обл.,
Коропця Тернопільської обл., Ланівці Тернопільської обл., Марганця
Дніпропетровської
обл.,
Мукачевого
Закарпатської
обл.,
Орджонікідзе
Дніпропетровської обл., Оржиці Полтавської обл., Понінки Хмельницької обл.,
Південного Харківської обл., Ромни Сумської обл., Христинівки Черкаської обл.,
Чигирина Чернігівської обл., Шепетівки Хмельницької обл.
2. Селищну раду селища: Гриців Хмельницької обл.
3. Сільську раду села: Стара Ушиця Хмельницької обл.
ІІ. Дане рішення винести в установленому порядку на розгляд Загальних
зборів Асоціації міст України та громад.
ІІІ. Затвердити Положення про переведення дійсних членів в асоційовані
члени Асоціації міст України та громад.
Про лист Голови
Ревізійної комісії АМУ
Бойченка М. І.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ревізійної комісії Асоціації
міст України та громад Бойченка М. І.,
Правління Асоціації, вирішило:
1. Інформацію Голови ревізійної комісії Асоціації міст України та громад
Бойченка М. І. взяти до відома.
2. Запланувати спільне засідання Правління Асоціації та Ревізійної комісії
Асоціації на І квартал 2006 року.
3. Виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад підготувати до
спільного засідання Правління АМУ та Ревізійної комісії АМУ аналіз щодо стану
сплати членських внесків дійсними членами АМУ.
Про звернення Борщівського
міського голови Башняка І. С.
до Правління Асоціації міст України

та громад
Заслухавши інформацію Борщівського міського голови Башняка І. С. щодо
сприяння Правління Асоціації міст України та громад в підготовці м. Борщіва до
відзначення його 550-річчя,
Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Борщівського міського голови Башняка І. С. взяти до відома.
2. Виконавчій дирекції підготувати лист-клопотання до Кабінету Міністрів
України стосовно надання державної підтримки заходам, що підготовлені до
святкування 550-річчя м. Борщіва.
Про звернення Голови
Правління Київського
Регіонального відділення АМУ
Антоненка В. О.
Заслухавши інформацію Голови Правління КРВ АМУ Антоненка В. О. та
першого заступника виконавчого директора АМУ Кравченка В. В. щодо шляхів
вирішення нагальних проблем місцевого самоврядування,
Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію Голови Правління КРВ АМУ Антоненка В. О. та першого
заступника виконавчого директора АМУ Кравченка В. В. взяти до відома.
2. Схвалити роботу виконавчої дирекції АМУ щодо вирішення піднятих у
зверненні питань.
3. Правлінню та виконавчій дирекції Асоціації посилити свою роботу для
вирішення нагальних проблем місцевого самоврядування з урахуванням
пропозицій, що були висловлені у зверненні.
Про концепцію законопроектної
діяльності Асоціації міст України
та громад
Заслухавши інформацію першого заступника виконавчого директора
Асоціації міст України та громад Кравченка В. В. щодо доцільності розробки та
затвердження Концепції законопроектної діяльності Асоціації,
Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію першого заступника виконавчого директора Асоціації
Кравченка В. В. взяти до відома.
2. Затвердити запропонований проект Концепції законопроектної діяльності
Асоціації міст України та громад, врахувавши всі зауваження та пропозиції, що
були висловлені на засіданні Правління Асоціації (додається).
Про підведення підсумків 2005 року
та оголошення конкурсу
„Краще регіональне відділення АМУ”
на 2006 рік
Відповідно до Положення про конкурс „Краще регіональне відділення АМУ”
та на виконання рішення Правління АМУ від 24.03.2005 року,
Правління Асоціації вирішило:
І. Визнати переможцями і нагородити дипломами та грошовими преміями:
І місце - Запорізьке регіональне відділення АМУ;
ІІ місце – Миколаївське регіональне відділення АМУ;
ІІІ місце – Полтавське регіональне відділення АМУ.

ІІ. Оголосити у 2006 році конкурс „Краще регіональне відділення АМУ”.
ІІІ. Затвердити склад журі конкурсу:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та
громад - голова журі.
2. Кравченко Віктор Віталійович, перший заступник виконавчого директора
АМУ – член журі.
3. Барикіна Тетяна Володимирівна, голова департаменту АМУ планування
та контролю виконання рішень – член журі.
4. Гора Світлана Миколаївна, голова департаменту АМУ фінансового
забезпечення – член журі.
5. Кабаренкова Євгенія Григорівна, керівник прес-служби АМУ – член журі.
6. Кирильчук Ігор Григорович, голова департаменту сталого розвитку – член
журі.
7. Марчевська Ольга Олегівна, голова департаменту по роботі з
регіональними відділеннями та містами АМУ – член журі.
8. Пономаренко Олександр Петрович, голова департаменту інформаційнотехнічної політики АМУ – член журі.
9. Томнюк Олена Євгенівна, голова департаменту з міжнародної політики –
член журі.
ІV. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня
місцевого самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих
АМУ.
Про вдосконалення механізмів
лобіювання та захисту прав
місцевого самоврядування
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи М. В. Пітцика про вдосконалення механізмів лобіювання та
захисту прав місцевого самоврядування,
Правління Асоціації вирішило:
1. Інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад Пітцика М.
В. взяти до відома.
2. Правлінню та виконавчій дирекції Асоціації міст України та громад
активізувати роботу щодо створення лобістських груп у Верховній Раді України
для захисту інтересів місцевого самоврядування в законотворчій роботі Верховної
Ради України.
3. Виконавчій дирекції Асоціації до 31.03. 2006 року розробити та подати на
затвердження Правлінням Асоціації проект Концепції механізмів лобіювання та
захисту прав місцевого самоврядування у Верховній Раді України.
Про підведення підсумків 2005 року
та оголошення Всеукраїнського
конкурсу творчих проектів
„Місто-очима молодих” на 2006 рік;
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс творчих проектів
„Місто очима молодих” та на виконання рішення Правління АМУ від 24.03.2005
року,
Правління Асоціації вирішило:
І. Визнати переможцями та нагородити цінними подарунками:
1. Джулая Віталія, м. Черкаси – І місце;
2. Кащенко Світлану, м. Прилуки – ІІ місце;
3. Полтавця Андрія, м. Кривий Ріг – ІІІ місце.

ІІ. Оголосити у 2006 році Всеукраїнський конкурс творчих проектів: „Місто –
очима молодих”.
ІІІ. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу творчих проектів:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та
громад - голова журі.
2. Биструшкін Олександр Павлович, голова Координаційної ради секції з
питань культури та мистецтв АМУ, керівник головного управління культури та
мистецтв КМДА - член журі.
3. Чайка Володимир Дмитрович, Миколаївський міський голова - член журі.
4. Козубняк Володимир Романович, голова Координаційної ради секції з
питань освіти АМУ, начальник управління освіти Хмельницької міської ради - член
журі.
5. Кулик Олександр Михайлович, голова Координаційної ради секції з
питань молодіжної політики АМУ, керівник головного управління у справах сім’ї та
молоді КМДА, член журі.
6. Іванова Тамара Вікторівна, проректор Академії муніципального
управління з науково-педагогічної роботи - член журі.
7. Ганущак Надія Володимирівна, заступник голови департаменту по роботі
з регіональними відділеннями та містами АМУ – член журі.
ІV. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня
місцевого самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих
АМУ.
Про підведення підсумків 2005 року
та оголошення конкурсу малюнку
„Моє рідне місто” на 2006 рік
Відповідно до Положення про конкурс дитячого малюнку „Моє рідне місто”
та на виконання рішення Правління АМУ від 24.03.2005 року,
Правління Асоціації вирішило:
І. Визнати переможцями та нагородити цінними подарунками:
1. Шестеріна Микиту, м. Лебедин – І місце;
2. Жукову Асю, м. Вінниця – ІІ місце;
3. Соломадіну Діану, м. Ніжин – ІІ місце;
4. Головатюк Аліну, м. Київ – ІІІ місце;
5. Щербу Олександра, м. Стаханов – ІІІ місце;
6. Гайдіна Германа, м. Запоріжжя - ІІІ місце.
ІІ. Оголосити у 2006 році Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку: „Моє
рідне місто ”.
ІІІ. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку:
1. Пітцик Мирослав Васильович, віце-президент Асоціації міст України та
громад з виконавчої роботи - голова журі.
2. Павленко Юрій Олексійович, Міністр у справах молоді та спорту України член журі (за згодою).
3. Антоненко Віктор Олександрович – Броварський міський голова – член
журі.
4. Куліченко Іван Іванович, Дніпропетровський міський голова - член журі.
5. Кулик Олександр Михайлович, голова Координаційної ради секції з
питань молодіжної політики АМУ, керівник головного управління у справах сім’ї та
молоді КМДА – член журі.
6. Слиш Віктор Михайлович, Нововодолазький селищний голова - член журі.
7. Шкутяк Зіновій Васильович, Івано-Франківський міський голова - член
журі.

VІ. Офіційну церемонію нагородження переможців приурочити до Дня
місцевого самоврядування і провести її в день урочистих заходів, організованих
АМУ.
Про нагородження відзнакою
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад з
виконавчої роботи Пітцика М. В.,
Правління Асоціації вирішило:
І. Нагородити „Відзнакою Асоціації міст України та громад”:
1. За вагому підтримку позиції Асоціації міст України та громад у сфері
бюджетного забезпечення місцевого самоврядування України:
СУПРУН
Людмилу Павлівну

Першого заступника
Голови Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету

ФОМЕНКО
Катерину Олександрівну

Голову Підкомітету,
Комітету Верховної Ради України
з питань бюджету
2. За активну підтримку інноваційних проектів Асоціації міст України та
громад:
ШЛАНСКЕРА
Радника з питань місцевого
Уільяма
самоврядування Агентства США
з міжнародного розвитку
Про стан підготовки
до Загальних зборів
Асоціації міст України та громад
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації з виконавчої роботи
Пітцика М. В.,
Правління Асоціації вирішило:
1. Взяти до відома інформацію про стан підготовки до Загальних зборів
Асоціації міст України та громад.
2. Рекомендувати Загальним зборам Асоціації затвердити порядок денний
та регламент проведення Загальних зборів, запропонований у відповідних
пропозиціях (додається).
3. Рекомендувати Загальним зборам Асоціації затвердити робочу президію,
секретаріат, лічильну та редакційну комісії зборів у складі, запропонованому у
відповідних пропозиціях (додається).
Про прийом у члени
Асоціації міст України та громад
У відповідності до пункту 4.7. статті 4 Статуту Асоціації і на підставі рішень
відповідних рад та листа Відкритого міжнародного університету розвитку людини
„Україна” про вступ до Асоціації міст України та громад,
Правління Асоціації вирішило:
1. Прийняти міську раду міста Тростянець Сумської обл. та сільські ради сіл
Оболонське Полтавської обл., Таранівка Харківської обл. членами Асоціації міст
України та громад.

2. Прийняти Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”
асоційованим членом Асоціації міст України та громад.
3. Рекомендувати міській раді міста Тростянець Сумської обл., сільським
радам сіл Оболонське Полтавської обл., Таранівка Харківської обл. та Відкритому
міжнародному університету розвитку людини „Україна” відповідно до порядку,
встановленого Загальними зборами Асоціації, перерахувати до 31 грудня 2006
року вступні та членські внески на розрахунковий рахунок Асоціації міст України та
громад (р/р №26005031073881 у Старокиївському відділенні Київської міської філії
АКБ “Укрсоцбанк”, м.Київ, МФО 322012, код ЗКПО 20069689).
4. Дане рішення подати в установленому порядку на затвердження
Загальних зборів Асоціації.
Про внесення змін до
складу Координаційної ради
Секції АМУ з питань освіти
Заслухавши інформацію віце-президента Асоціації міст України та громад
Пітцика М. В. щодо необхідності внесення змін до складу Координаційної ради
Секції АМУ з питань освіти,
Правління Асоціації вирішило:
І. Виключити зі складу Координаційної ради Секції АМУ з питань освіти у
зв’язку зі зміною місця роботи:
1. Жебровського Бориса Михайловича;
2. Северенчука Леоніда Дмитровича;
3. Хобзея Павла Кузьмича.
ІІ. Включити до складу Координаційної Ради Секції АМУ з питань освіти:
1. Кір’яна Валерія Андрійовича – Начальника Головного управління освіти і
науки КМДА;
2. Костенко Ларису Давидівну – Начальника управління освіти
Кіровоградської міської ради;
3. Ніконова Юрія Миколайовича – Начальника управління освіти
Херсонської міської ради.
Про фінансове забезпечення
регіональних відділень
Асоціації міст України та громад
на 2006 рік
З метою фінансового забезпечення діяльності регіональних відділень
Асоціації міст України та громад у 2006 році,
Правління Асоціації вирішило:
1. Затвердити суми річних бюджетів РВ (додаток 1);
2. Сума фінансування кожного РВ залежить від суми членських внесків, які
надійшли за місяць і питомої ваги бюджету РВ в загальній сумі членських внесків
на 2006 рік, але не більше суми витрат на місяць згідно бюджету РВ.
Про затвердження розміру
витрат для нагородження
переможців конкурсів АМУ
Заслухавши інформацію віце-президента АМУ з виконавчої роботи Пітцика
М. В., щодо проведення Асоціацією чотирьох конкурсів в 2005 році, а саме:
Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ на краще висвітлення проблем місцевого
самоврядування, конкурсу „Краще регіональне відділення АМУ”, Всеукраїнського

конкурсу творчих проектів „Місто – очима молодих”, конкурсу Всеукраїнського
дитячого малюнку „Моє рідне місто”,
Правління Асоціації вирішило:
1. Затвердити витрати у розмірі 13 000 (тринадцять тисяч ) гривень для
нагородження переможців конкурсів Асоціації міст України та громад.
2. Доручити Виконавчій дирекції АМУ здійснити розподіл коштів для
нагородження переможців конкурсів:
4000,00 грн. - за рахунок бюджету АМУ, стаття “непередбачені видатки за
рішенням Правління АМУ”;
9000,00 грн. - за рахунок залучених коштів.

