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Звернення.
В грудні 2008 року Верховною Радою України в першому читанні прийнято проект
Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». Це є вагомий крок у
розвитку місцевого самоврядування України.
Але проект Закону, на думку експертів та членів Асоціації малих міст України, не
враховує головну потребу Асоціацій органів місцевого самоврядування – право
законодавчої ініціативи. Європейський досвід розвитку місцевого самоврядування
доводить, що саме ця норма завжди була основою Закону про асоціації органів місцевого
самоврядування.
Також Законом обмежується право органів місцевого самоврядування бути членом
декількох об’єднань органів місцевого самоврядування ( ст.4, п.2.). Сьогодні існують
асоціації, що об’єднують шахтарські, енергетичні, монопрофільні та інші міста України.
Прикінцеві положення передбачають право перереєстрації без справляння плати за
перереєстрацію лише двох Асоціацій, утворених до набрання чинності Закону, в той час,
як існує цілий ряд загальнодержавних та місцевих Асоціацій органів місцевого
самоврядування..
Просимо врахувати зазначені положення при розгляді проекту Закону в другому
читанні.
Додаток.
Вдячні заздалегідь.

З повагою
Голова Асоціації малих міст України
Павло Козирєв

Додаток
При підготовці проекту Закону “Про асоціації органів місцевого
самоврядування” (реєстр. № 2477) до другого читання прошу врахувати
наступні пропозиції:
1. Частину другу статті 4 викласти у такій редакції: “Орган місцевого
самоврядування одночасно може бути членом різних загальнодержавних
та/або місцевих асоціацій”.
2. Пункт “2)” частини другої статті 13 після слів “органам державної
влади” доповнити словами “обов’язкові для розгляду”.
3. Частину другу статті 13 після пункту “2)” доповнити таким новим
пунктом: “має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України”.
Ініціювати відповідне доповнення до Конституції України. У зв’язку з цим
змінити нумерацію наступних пунктів.
4. Частину першу статті 20 після пункту 5) доповнити таким новим
пунктом: «6) законопроектів, що стосуються місцевого самоврядування;»
5. У заголовках та тексті статей 20, 21, 22 слово “консультації” замінити
словом “погодження” у відповідних відмінках.
6. У частині першій статті 23 слово «можуть» замінити словом «повинні»
Перехідні та прикінцеві положення після пункту 4 доповнити таким новим
пунктом: «4. Реєстрація асоціацій відповідно до цього Закону здійснюється
без справляння плати за реєстрацію”. Відповідно пункт 4 вважати пунктом 5.

