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Президенту Асоціації міст України
Вілкулу Ю.Г.
Виконавчому директору АМУ
Пітцику М.В.

За результатами засідання міських голів членів правління Асоціації міст України та
правління Асоціації малих міст України висловлюємо вам вдячність за призначення
відповідального за малі міста заступника виконавчого директора Мазурчака О.В.
Учасники засідання обговорили ситуацію, що склалась в містах районного значення в
зв’язку з останніми змінами до бюджетного законодавства. Для прийняття рішень з виправлення
такої ситуації, просимо Асоціацію міст зібрати та проаналізувати статистику по містах районного
значення щодо стану бюджетного забезпечення по основних лініях видатків: державне
управління, дошкільна освіта, культура, жкг, бюджет розвитку.
З метою недопущення ситуації, яка настає для міст районного значення з 1 січня 2016 року
пропонуємо Асоціації міст розробити законопроект щодо надання всім містам районного значення
статусу обласного значення. Саме такий варіант забезпечить створення центрів проведення
реформи місцевого самоврядування і зміцнення місцевого самоврядування на рівні даних громад.
Для врахування потреб та інтересів міст районного значення в Асоціації міст України
вважаємо за необхідне проведення обговорення в середині Асоціації, напрацювати механізми
консультацій та представлення міст районного значення. Учасниками засідання вже висловлено
ряд пропозицій:
обов’язкове візування документів перед поданням до центральних органів влади
головами трьох секцій (малих, середніх і великих міст);
перед засіданням робочих груп при центральних органах влади проводити наради
для обговорення і консультацій з міськими головами малих міст;
направляти два представники для участі в нарадах, один з них має бути
представник секції малих міст.
В зв’язку з раніше наданою інформацією про відсутність положення про секцію малих міст
і координаційну раду секції, просимо надати роз’яснення щодо порядку обрання голови секції
малих міст ( в статуті АМУ це не зазначено).
Учасники засідання вирішили провести з’їзд малих міст для обговорення вкрай складної
поточної і перспективної ситуації реформування міст районного значення. Пропонуємо Асоціації
міст України стати партнером проведення заходу.
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