Рішення Загальних Зборів
Асоціації міст України та громад
від 9 січня 1998 року
Київ
1. Затвердити рішення Правління Асоціації міст України про прийняття у
дійсні члени Асоціації міст України таких міст:
• Арциз (Одеська)
• Косів (Івано-Франківська)
• Бар (Вінницька)
• Краматорськ (Донецька)
• Баштанка (Миколаївська)
• Лебедин (Сумська)
• Бердянськ (Запорізька)
• Мелітополь (Запорізька)
• Берегово (Закарпатська)
• Нова Одеса (Миколаївська)
• Бобринець (Кіровоградська)
• Новий Буг (Миколаївська)
• Борислав (Львівська)
• Новий Розділ (Львівська)
• Буськ (Львівська)
• Нововолинськ (Волинська)
• Бучач (Тернопільська)
• Новомиргород (Кіровоградська)
• Васильків (Київська)
• Обухів (Київська)
• Вовчанськ (Харківська)
• Павлоград (Дніпропетровська)
• Вознесенськ (Миколаївська)
• Південне (Харківська)
• Володимир-Волинський (Волинська)• Погребище (Вінницька)
• Вишгород (Київська)
• Помічна (Кіровоградська)
• Гайворон (Кіровоградська)
• Путивль (Сумська)
• Дебальцеве (Донецька)
• Свалява (Закарпатська)
• Джанкой (Крим)
• Світлодарськ (Донецька)
• Дружківка (Донецька)
• Снігурівка (Миколаївська)
• Єнакієво (Донецька)
• Теплогорськ (Луганська)
• Зеленодольськ (Дніпропетровська) • Узин (Київська)
• Інкерман (Крим)
• Умань (Черкаська)
• Канів (Черкаська)
• Хуст (Закарпатська)
• Карлівка (Полтавська)
• Шаргород (Вінницька)
• Керч (Крим)
• Яготин (Київська)
• Конотоп (Сумська)
• Ямпіль (Вінницька)
• Корюківка (Чернігівська)
2. Затвердити рішення Правління Асоціації міст України про
прийняття колективним членом Асоціації міст України - Асоціацію міст Київської
області:
• Березань
• Вишневе
• Сквира
• Богуслав
• Миронівка
• Тараща
• Бориспіль
• Переяслав-Хмельницький
• Тетіїв
• Боярка
• Ржищів
• Українка
• Бровари
3. Затвердити рішення Правління Асоціації міст України про прийняття
м.Дубно колективним членом Асоціації міст України (у складі Асоціації міст
Рівненщини).
4. Затвердити рішення Правління про прийняття у асоційовані члени
Асоціації міст України:
• рекламну агенцію «Альтер-В»
• Український енергетичний консорціум
Загалом прийнято 65 міст в якості дійсних членів та 2 організації в якості
асоційованих членів.

Про діяльність Правління
Асоціації міст України
за 1997 рік, перспективну
програму та бюджет на
1998 рік
Заслухавши та обговоривши доповідь Президента Асоціації міст України
В.М.Мороза та Голови Ревізійної комісії А.І.Фесенка загальні збори
постановляють:
1. Затвердити звіт Правління Асоціації міст України «Про діяльність
Правління Асоціації міст України за 1997 рік»
2. Затвердити Акт Ревізійної комісії
3. Роботу Правління Асоціації міст України за звітний період визнати
задовільною
4. З врахуванням висловлених зауважень та пропозицій затвердити
перспективну програму діяльності Асоціації міст України на 1998 рік
5. Затвердити бюджет Асоціації міст України на 1998 рік в сумі 380 тисяч
гривень
Про вибори до Верховної
Ради України
Заслухавши інформацію Виконавчого директора Асоціації міст України
М.В.Пітцика щодо виборів до Верховної Ради України, а також враховуючи стан
практичного впровадження в життя одинадцятого розділу Конституції України та
норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
загальні збори
вирішили:
1. Підтримати рішення Правління Асоціації міст України від 10 грудня 1997
року «Про вибори до Верховної Ради України та проведення загальних зборів
Асоціації міст України».
2. Рекомендувати міським головам міст-членів Асоціації міст України
балотуватися кандидатами в депутати до Верховної Ради України.
3. Доручити Правлінню та Виконавчій дирекції Асоціації міст України
сформувати список кандидатів в депутати Верховної Ради України, які активно
відстоювали ідеї та працювали над законодавчим вирішенням проблем місцевого
самоврядування, з метою їх підтримки на виборах у відповідних виборчих
округах.
4. Доручити Правлінню Асоціації від імені загальних зборів Асоціації міст
України підготувати звернення про недопущення використання трибуни Верховної
Ради України у передвиборчій боротьбі, для чого Верховна Рада має оперативно
прийняти найважливіші на сьогоднішній день закони і перейти до режиму роботи в
комісіях.
Про статут Української Спілки
мерів та створення
територіальних осередків
Української Спілки мерів
Заслухавши та обговоривши інформацію Виконавчого директора Асоціації
міст України М.В.Пітцика загальні збори постановляють:
1. В основному затвердити статут Української Спілки мерів.
2. Направити у Виконавчу дирекцію свої зауваження та пропозиції до
статуту Української Спілки мерів.
3. Рекомендувати міським головам створити територіальні осередки
Української Спілки мерів в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та
Севастополі.

ЗВЕРНЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
9 СІЧНЯ 1998 РОКУ

Шановні народні депутати !
Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» чітко закріпили положення щодо фінансової бази органів місцевого
самоврядування, яка має бути достатньою для виконання покладених на них
функцій. Вона повинна формуватися на основі місцевих податків і зборів, частка
яких вимагає істотного збільшення. Особливо актуальним це є сьогодні, оскільки
централізовано такі податки, як податок на додану вартість та акциз. В той же час,
забезпечення надійних фінансових основ місцевої влади неможливе без реалізації
прав місцевого самоврядування у сфері користування, володіння і розпорядження
комунальною власністю, що вимагає визначення її статусу та запровадження
комунальної форми власності на землю, ліси, природні та інші ресурси.
Виходячи з даних положень, на нашу думку, найактуальнішим тепер для
місцевого самоврядування є прийняття законів України «Про місцеві податки і
збори» та «Про право комунальної власності», що були розроблені Асоціацією
міст України і в порядку законодавчої ініціативи подані групою народних депутатів
до Верховної Ради України восени 1997 року.
На жаль, розгляд цих законопроектів гальмується, а в сучасних умовах їх
неприйняття ставить під сумнів реальне і повноцінне існування місцевого
самоврядування в Україні. Тому, закликаємо Вас прискорити їх розгляд та
прийняття, тим більше, що, ратифікувавши в минулому році Європейську Хартію
про місцеве самоврядування, Ви взяли на себе певні зобов’язання.
Висловлюємо своє глибоке занепокоєння з приводу перенесення
передвиборчих процесів до зали засідань Верховної Ради Україні та незгоду з
перспективою заміни законотворчого процесу на політичні баталії у стінах
найвищого законодавчого органу держави.
Закликаємо Вас докласти максимум зусиль з метою недопущення
використання трибуни Верховної Ради у передвиборчій боротьбі. Для цього
Верховна Рада має оперативно прийняти найважливіші на сьогоднішній день
закони і перейти до режиму роботи в комісіях.
Сподіваємося на Ваше розуміння важливості повноцінного функціонування
в Україні місцевого самоврядування як одного з основних факторів, що визначає
побудову дійсно правової демократичної держави та громадянського суспільства.
ЗВЕРНЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
9 СІЧНЯ 1998 РОКУ

Шановні народні депутати !
Асоціація міст України, виходячи із пропозицій та зауважень міських голів міст
- членів Асоціації, просить Вас звернути увагу на недоречність введення в дію
пункту 2 статті 2 Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів», прийнятого Верховною Радою України 17 грудня 1997
року.
В пункті 2 статті 2 вибори депутатів міських рад в містах - обласних центрах
передбачається проводити за мажоритарно - пропорційною виборчою системою
(згідно з якою одна половина загального складу ради обирається по мажоритарних
одномандатних виборчих округах, інша половина - за виборчими списками
місцевих осередків (організацій) політичних партій та їх виборчих об’єднань
(блоків) по єдиному загальноміському багатомандатному виборчому округу), що
суттєво відрізняється від системи виборів депутатів сільських, селищних, міських,
районних у місті, районних і обласних рад, де вибори будуть проводитись лише за
мажоритарною виборчою системою.
На нашу думку дане положення є неприйнятним тому, що:
• по - перше, це значно ускладнить саму процедуру проведення виборів в
містах - обласних центрах;

по - друге, місцеві громади є ще неструктуризованими;
по - третє, залишається незрозумілим чому було прийнято таку систему
виборів лише для міст - обласних центрів, в той час, як до всіх інших
місцевих рад депутати вибираються за мажоритарною виборчою
системою.
Певні запитання виникають і при розгляді пункту 5 статті 5 даного Закону,
оскільки при формуванні складу обласних рад не береться до уваги різниця в
кількісному складі населення районів та міст обласного підпорядкування у кожній
області зокрема. В даному випадку порушується норма про рівнозначність голосу
кожного виборця, оскільки, згідно даного Закону, стандартною стає ситуація, коли,
наприклад, район з населенням в 35 тисяч чоловік обирає до обласної ради ту ж
кількість депутатів, що й місто обласного підпорядкування з населенням 80 тисяч
чоловік.
Виходячи із вищезазначеного пропонуємо внести зміни до пункту 2 статті 2 і
проводити вибори депутатів до всіх без винятку місцевих рад України за
мажоритарною виборчою системою.
Стосовно пункту 5 статті 5 цього Закону, то, на нашу думку, необхідно і
доцільно внести до неї такі зміни, які б при формуванні обласних рад враховували
кількісний склад населення районів і міст обласного підпорядкування кожної
області зокрема.
Недосконалими, та такими що потребують змін, на нашу думку є також деякі
положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зокрема,
потребує вдосконалення стаття 12 розділу І згаданого Закону, а саме:
Ст.12, п.4. «Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом
будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі
на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у
позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього
прибуток.
Дана стаття, якою встановлена заборона бути депутатом будь-якої ради
сільському, селищному, міському голові є дещо хибною, помилковою за своєю
суттю і вступає в протиріччя з положеннями Конституції України, в частині
звуження прав та свобод громадянина. Права і свободи людини, закріплені
Конституцією не є вичерпними, але такими, що гарантуються нею. Крім того, вони
не можуть бути скасованими при прийнятті нових законів, не допускається
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Викладене бачення прав та свобод людини на підставі конституційного поля
схиляє до необхідності внести зміни до статті 12 пункту 4 Закону України про
місцеве самоврядування в Україні», замінивши словосполучення «будь-якої» на
слово «відповідної».
Тоді ст 12, п.4 буде викладено в такій редакції:
4.«Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом відповідної
ради, ...» і далі за текстом.
Сподіваємось, що Ви з розумінням поставитесь до нашого звернення і
розглянете внесені пропозиції.
•
•

ПЕРСПЕКТИВНА ПРОГРАМА
ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ
НА 1998 РІК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
Загальних зборів
Асоціації міст України
9 січня 1998 року

1. Формування правової бази місцевого самоврядування і взаємодія з
органами державної влади

З метою формуваня правових засад ефективного функціонування органів
місцевого самоврядування діяльність керівних органів та Виконавчої дирекції
Асоціації міст України спрямувати на:
1.1. Активну участь в підготовці наступних проектів законів України:
• «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»;
Термін: І квартал 1998 року
• «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про бюджетну
систему України»;
Термін: І квартал 1998 року
• «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про міліцію»
(пов′язаних з регламентацією діяльності міліції, яка утримується за
рахунок місцевих бюджетів);
Термін: ІІ квартал 1998 року
• «Про місцеві, обласні та районні бюджети»;
Термін: ІІ квартал 1998 року
• «Про службу в органах місцевого самоврядування та їх об′єднаннях»;
Термін: ІІІ квартал 1998 року
• «Про порядок розгляду судами справ, пов′язаних з діяльністю органів
місцевого самоврядування»;
Термін: ІІ квартал 1998 року
• «Про органи самоорганізації населення»;
Термін: ІV квартал 1998 року
• «Про порядок проведення загальних зборів територіальних громад».
Термін: ІV квартал 1998 року
1.2. Лобіювання прийняття наступних законів України:
• «Про місцеві податки і збори»;
Термін: І квартал 1998 року
• «Про комунальну власність».
Термін: І квартал 1998 року
1.3. Контроль за процесом законотворення в державі з метою захисту
інтересів місцевого самоврядування в законодавстві України;
Термін: постійно
1.4. Підготовку та організацію зустрічей міських голів та представників
органів місцевого самоврядування з міністрами, головами державних
комітетів та відповідальними особами :
• Міністерства внутрішніх справ України;
Термін: І квартал 1998 року
• Міністерства фінансів України;
Термін: І квартал 1998 року
• Державного комітету України з земельних ресурсів;
Термін: ІІ квартал 1998 року
• Держаного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики;
Термін: ІІ квартал 1998 року
• Міністерства охорони здоров′я України.
Термін: ІІІ квартал 1998 року
2. Міжнародна співпраця
• розширення подальшої співпраці з Конгресом регіональних та місцевих влад Ради Європи, Агенством США з міжнародного розвитку
(USAID), міжнародними організаціями, з якими встановлено
контакти, а також налагодження взаємовідносин з іншими міжнародними структурами;
Термін: постійно
• організація та участь у міжнародних конференціях та семінарах з
проблем, що становлять інтерес для членів Асоціації;

Термін: постійно
• сприяння налагодженню стосунків між містами-побратимами;
Термін: постійно
• розширення ділових контактів з аналогічними структурами світу з
метою обміну досвідом, реалізації спільних проектів та взаємного
сприяння налагодженню економічних та культурних зв′язків між
містами-членами.
Термін: постійно
3. Інформаційне забезпечення діяльності Асоціації
• вдосконалення організації забезпечення членів Асоціації:
♦ законодавчою базою України;
♦ проектами законодавчих актів;
♦ інформаційно-політичними та економічними оглядами;
♦ аналітичними матеріалами про досвід муніципальних
реформ в інших містах України та світу;
♦ іншими актуальними матеріалами;
Термін: постійно
• продовження видання журналу «Місцеве самоврядування» (спільно з
Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України при
Президентові України);
Термін: постійно
• підвищення поліграфічної якості та інформаційної наповненості
бюлетеня Асоціації міст України «Народ і влада»;
Термін: постійно
• створення на одному з каналів центрального телебачення програми
телевізійних новин про життя міст України;
Термін: ІІІ квартал 1998 року
• продовження зйомок та забезпечення систематичного висвітленя на
центральному телебаченні серії фільмів про міста України під
рубрикою «Від міста до міста»;
Термін: постійно
• створення фільмів про досвід вирішення муніципальних проблем в
містах інших країн світу (за умови фінансової підтримки міжнародних
організацій);
Термін: постійно
• створення Центру телерадіомовлення при Виконавчій дирекції
Асоціації міст України;
Термін: ІІ квартал 1998 року
• розвиток WWW-сторінки Асоціації міст України:
♦ розширення тематики (збільшення переліку рубрик);
♦ організація отримання інформації з міст засобами Internet;
♦ щотижневе оновлення динамічних рубрик;
♦ організація електронного зв′язку з джерелами інформації (Кабінетом Міністрів,
Верховною Радою України, міністерствами, тощо);
♦ інтеграція у WWW-сторінку інформації з бюлетня Асоціації міст України,
журналу «Місцеве самоврядування», відеоматеріалів, проектів нормативних актів,
тощо;
Термін: ІІІ квартал 1998 року
• реалізація доступу до електронної пошти з робочих місць локальної
мережі Виконавчої дирекції Асоціації міст України;
Термін: І квартал 1998 року
• організація зв′язку через Internet з дружніми Асоціаціями і установами
в Україні та за кордоном;

Термін: ІІ квартал 1998 року
• створення бази даних про українські міста;
Термін: І квартал 1998 року
• розповсюдження досвіду комп′ютеризації міських рад засобами
Internet.
Термін: постійно
4. Підтримка муніципальних програм та програм розвитку підприємництва
• допомога містам в розробці та інвестуванні конкретних програм
щодо вдосконалення міської інфраструктури;
Термін: постійно
• організація проведення конференцій та семінарів, за участю
міжнародних організацій, з проблем залучення інвестицій та
реорганізації міської інфраструктури.
Термін: постійно
• проведення міжнародної конференції «Підтримка муніципальних та
регіональних інвестицій в Україні»;
Термін: ІІ квартал 1998 року
• створення в містах центрів ділової активності з метою надання
інформаційних послуг по товаровиробниках та ринках збуту
продукції.
Термін: ІV квартал 1998 року
5. Підготовка та підвищення кваліфікації муніципальних кадрів
• підготовка та організація видання методичних матеріалів;
Термін: постійно
• видання
спеціальної
популярної
брошури
про
місцеве
самоврядування;
Термін: І квартал 1998 року
• організація семінарів та конференцій з питань функціонування
органів державної влади та місцевого самоврядування;
Термін: постійно
• проведення навчального семінару для депутатів міських рад;
Термін: ІІ квартал 1998 року
• проведення навчального семінару про особливості управління містом
на сучасному етапі для міських голів;
Термін: ІІІ квартал 1998 року
• проведення навчального семінару для керівників прес-служб;
Термін: ІV квартал 1998 року
• розміщення замовлень на підготовку та перепідготовку працівників
муніципалітетів у Академії муніципального управління;
Термін: постійно
• створення чотирьох філій Академії мініципального управління у
регіонах України.
Термін: ІІІ квартал 1998 року
6. Організаційна робота
• сприяння створенню обласних Асоціацій міст;
Термін: постійно
• залучення нових членів до Асоціації міст України;
Термін: постійно
• активізація роботи секції історичних міст України і секції великих міст
та міст - обласних центрів України;
Термін: постійно
• організація роботи секції малих та середніх міст України.
Термін: ІV квартал 1998 року

Рішення Загальних Зборів
Асоціації міст України
від 21 квітня 1998 року
Київ
Про Зміни до Статуту
Асоціації міст України
Внести наступні зміни до Статуту Асоціації міст України:
1. Останній абзац пункту 1.1 викласти в наступній редакції:
«Асоціація створюється згідно Конституції України та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» (додано підкреслені слова).
2. Перший абзац пункт 1.7 викласти в наступній редакції:
«Асоціація має статус юридичної особи, свою печатку з своєю повною назвою та
зображенням символіки, зразки яких затверджуються та реєструються у
встановленому законом порядку, розрахунковий та інші рахунки в банківських
установах.
Юридична адреса Асоціації: Київ-252023
вул. Еспланадна, 4» (додано підкреслені слова)
3. Пункт 2.1. викласти в наступній редакції:
«- захист прав та інтересів своїх членів у вищих, центральних і регіональних
органах державної влади;
- становлення та розвиток місцевого самоврядування в містах;
- координація та взаємодія з органами державної влади, органами місцевого
самоврядування інших територіальних рівнів, політичними партіями та
громадськими об’єднаннями України для виконання програм перетворення нашої
держави в країну з ефективною соціально орієнтованою ринковою економікою,
розвинутою та збалансованою інфраструктурою громадських послуг в містах,
високим рівнем соціального захисту громадян;
- вивчення та розповсюдження передового досвіду ефективного
впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в містах,
підвищення добробуту їх жителів;
- сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів
місцевого самоврядування в містах;
- співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх
асоціаціями та міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого
самоврядування;
- пропаганда та впровадження в життя принципів, закладених у
Європейській Хартії про місцеве самоврядування та Хартії українських міст.»
(змінено пікреслені слова).
4. Пункт 2.5. викласти в наступній редакції:
«Асоціація розробляє рекомендації з питань подальшого розвитку місцевого
самоврядування, зміцнення міського господарства та надання високоякісних
громадських послуг, охорони громадського порядку в містах, захисту прав та
законних інтересів громадян, покращання екологічної обстановки, охорони
здоров’я, розвитку національних та культурних традицій, підготовки кадрів,
пропаганди передового муніципального досвіду, а також реалізує заходи по
втіленню в життя своїх рекомендацій» (змінено пікреслені слова).
5. Другий абзац пункту 3.6. викласти в наступній редакції:
«Повноважним представником міської ради в Асоціації виступає міський
голова (у разі відсутності особа яка його заміщає, або інша особа за дорученням
міського голови)»
4. В пункт 4.2.1. ввести додатковий підпункт «обирають за пропозицією
Президента Віце-президента з виконавчої роботи».
6. Пункт 4.2.4. викласти в наступній редакції:

«Вибори Правління, Президента, Віце-президента та Віце-президента з
виконавчої роботи Асоціації проводяться таємним або відкритим голосуванням за
рішенням Загальних зборів Асоціації» (Додано підкреслені слова).
7. Пункт 4.2.5. викласти в наступній редакції:
«Таємне голосування проводиться на вимогу 1/3 повноважних
представників дійсних членів Асоціації присутніх на Загальних зборах.».
8. В пункт 4.3.1. додати Віце-Президента з виконавчої роботи.
9. В пункт 4.3.2. додати підпункти:
«приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відповідних
фахових секцій, дорадчих органів Асоціації та призначення їх керівників;
ж) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію виконавчих,
науково-методичних, консультаційних та розпорядчих органів і структур
Асоціації;
з) призначає керівників виконавчих, науково-методичних, консультаційних
та розпорядчих органів і структур Асоціації, щорічно заслуховує їх звіти.»
10. В статтю 4 ввести пункти:
«4.6. Віце-президент Асоціації з виконавчої роботи обирається Загальними
зборами строком на 2 роки.
4.6.1. Віце-президент Асоціації з виконавчої роботи є розпорядником коштів
Асоціації, координатором виконавчих, науково-методичних, консультативних і
розпорядчих органів і структур Асоціації а також очолює Виконавчу дирекцію
Асоціації.
4.6.2. Віце-президентом з виконавчої роботи не може бути обрана особа,
яка є повноважним представником дійсного члена Асоціації.»
11. В статтю 5 ввести пункт:
«5.2. За рішенням Правління можуть створюватись і інші виконавчі,
науково-методичні, консультативні та розпорядчі органи і структури Асоціації,
як окремі юридичні особи.»
12. В пункт 5.3. ввести абзац:
«Керівники виконавчих, науково-методичних, консультативних та
розпорядчих органів і стуктур Асоціації приймаються на роботу Правлінням на
контрактній основі.»
13. Пункт 8.1 викласти в наступній редакції:
Діяльність Асоціації може бути припинена за рішенням Загальних зборів
Асоціації та у випадках, які передбачені чинним законодавством. Ліквідація
Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними
зборами. Усе майно та кошти, що залишаються після обов’язкових розрахунків з
бюджетом і задоволення претензій кредиторів, не може бути перерозподілене між
членами, а спрямовується на благодійні цілі, або за рішенням суду
спрямовується в доход держави (замість «використовується за рішенням
загальних зборів»).
5. Відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» скрізь по тексту Статуту, слова “республіканські”
замінити на слова “вищі, центральні”.
Зміни до Статуту Асоціації
міст України
1. Статут Асоціації міст України з відповідними змінами та доповненнями
прийняти в цілому.
2. Доручити Виконавчій дирекції зареєструвати Статут Асоціації міст України
в органах юстиції України.
Про обрання членів Правління
Асоціації міст України
Обрати членами Правління Асоціації міст України:

1. Олійника Володимира Миколайовича Президента Асоціації міст України,
Міського голову м.Черкаси;
2. Головка Олександра Степановича
Віце-президента Асоціації міст України,
Міського голову м.Запоріжжя;
3. Пітцика Мирослава Васильовича
Віце-президента Асоціації міст України
з виконавчої роботи, Виконавчого директора Асоціації міст України;
4. Андронова Олександра Миколайовича Міського голову м.Суми;
5. Куйбіду Василя Степановича
Міського голову м.Львів;
6. Куніцина Сергія Володимировича
Міського голову м.Красноперекопськ;
7. Любоненка Юрія Вікторовича
Міського голову міста Кривий Ріг;
8. Рибака Володимира Васильовича
Міського голову міста Донецьк;
9. Федорука Миколу Трохимовича
Міського голову міста Чернівці;
10. Хмельнюка Валерія Яковича
Міського голову міста Іллічівськ;
11. Чекмана Михайла Костянтиновича
Міського голову міста Хмельницький.

