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ЗВЕРНЕННЯ
до правління Асоціації міст України та громад
Ми, учасники конференції малих міст України, що проходить 6-7 липня 2009 року в
м.Українка, звертаємось до правління Асоціації міст України та громад з пропозиціями
включити до стратегії захисту прав та представлення інтересів органів місцевого
самоврядування наступне:
До розділу «Проблеми» додати:
1.Невиконання Європейської Хартії місцевого самоврядування в частині:
- забезпечення реальної здатності територіальних громад виконувати свої функції;
- забезпечення повсюдності місцевого самоврядування.
2. Диспропорція в бюджетному забезпеченні мешканців територіальних громад, що
пов’язана з різним статусом міст.
До розділу «Слабкі сторони» додати:
1. Не визначено перелік послуг, що надають виконавчі органи АМУ містам-членам АМУ
2. Значна кількість міст не є членами Асоціації міст України ( більше 80 міст)
3. Значна чисельність малих міст, великий спектр їх специфіки ускладнює вивчення
проблем та представлення інтересів малих міст.
До розділу «Загрози» додати:
1. Політизація місцевих рад (при збереженні пропорційної системи місцевих виборів).
2. Через невизначеність в законодавстві територіальні громади втрачають землі запасу, що
є загрозою відсутності вільних територій для розвитку міст.
Пропонуємо формулювання Бачення розвитку місцевого самоврядування:
«Місцеве самоврядування в Україні відповідає всім нормам Європейської Хартії
місцевого самоврядування, забезпечує динамічний, інноваційно-орієнтований
розвиток територій, їх конкурентоспроможність, забезпечення високої якості життя
мешканців великих і малих громад»
Пропонуємо формулювання Місії АМУ:
АМУ – є потужний виразник інтересів органів місцевого самоврядування, захисник прав
територіальних громад на розвиток та забезпечення високого рівня життя громадян.
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Пропозиції до стратегічних напрямків:
До першого напрямку: для посилення роботи з малими містами пропонуємо створення
Департаменту малих міст в складі Виконавчої дирекції.
Для вдосконалення діяльності Виконавчої дирекції АМУ розробити систему управління якістю
послуг у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.
До четвертого: Пропонуємо навчальні завдання не лише з питань законодавства.
До п’ятого: Пропонуємо створення газети АМУ, телевізійного каналу.

6 липня 2009р.

Від учасників конференції

Віце-президент АМУ, голова секції малих міст
голова Асоціації малих міст України
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