Резолюція Форуму міст районного значення
Учасники З’їзду міст районного значення обговорили поточну ситуацію, що складається в ході
прийняття змін до бюджетного та податкового законодавства, а також проблеми, що виникають в
процесі проведення реформи місцевого самоврядування. Одноголосно прийнято рішення звернутись
з пропозиціями врегулювання ситуації в містах районного значення:
І. Щодо стану бюджетного забезпечення міст районного значення в 2015 році:
Внести зміни до Бюджетного Кодексу:
а) щодо виділення з районних бюджетів в 2015 році міжбюджетних трансфертів в обсязі не
меншому ніж фактичні видатки в 2014 році на фінансування закладів дошкільної освіти, культури та
делегованих повноважень з державного управління;
б) додати до переліку порушень бюджетного законодавства порушення термінів проведення
платежів державним казначейством. Визначити ці терміни: 2 дні для захищених статей та 5 днів для
незахищених;
в) внести зміни до законодавства, що регулює тендерні процедури закупівлі, фінансування
капітальних видатків та зміну тарифів на комунальні послуги з метою адаптації законодавства до умов
різкої девальвації національної валюти.
Повернути залишок коштів державної субвенції з державного бюджету, що була передбачена на
утримання доріг в 2014 році та по яких зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2015
року (роботи не оплачені з вини казначейства).
ІІ. Щодо вирішення проблем міст районного значення, що виникли в ході реалізації реформи
місцевого самоврядування:
- Надати статус обласного значення містам районного значення до виборів 2015 року, що діятиме
з 1 січня 2016 року ( через Постанову Верховної Ради України);
- Відмовитись від радянської системи ранжування міст по статусу, визначити поняття «місто» та
надати містам повноцінне місцеве самоврядування;
- Провести парламентські слухання з проблем міст районного значення, що виникають в ході
реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
ІІІ. Щодо змін до Конституції України:
- Підтримати пропозицію комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування виокремити зміни до Конституції України
в частині місцевого самоврядування і територіального устрою, розглянути і прийняти їх
першочергово;
- Створити експертну тематичну групу (при Мінрегіоні) для врахування інтересів міст
районного значення при підготовці змін до Конституції України та інших законопроектів.
IV. Щодо змін до законодавства про місцеві вибори:
- Мажоритарна система виборів в містах менше 50 000 населення;
- Повернути можливість самовисування на посаду міського голови.
V. Вимоги до АМУ:
- Скликати загальні збори не пізніше квітня 2015 року;
- Винести на розгляд загальних зборів зміни до Статуту Асоціації (пропозиції додаються);
- Створити робочу групу з вироблення змін до Статуту Асоціації;
- Створити робочу групу по ґрунтовному обговоренню проблем на рівні міст районного значення
і вироблення загальної позиції Асоціації міст України;
- Забезпечити участь представника міст районного значення в різного роду робочих групах при
ЦОВВ та ВРУ;
- Тимчасово, до внесення змін в Статут Асоціації, забезпечити погодження з містами районного
значення позиції Асоціації міст України щодо законопроектів, проектів постанов Уряду.
12 лютого 2015 року, м.Київ

