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№ 061 від 12.02. 2015

Президенту Асоціації міст України
Вілкулу Ю.Г.
Виконавчому директору АМУ
Пітцику М.В.
12 лютого 2015 року відбувся З’їзд міст районного значення, учасниками якого стали представники
123 міст районного значення. Одноголосно прийнято рішення направити до Асоціації міст України
наступні ВИМОГИ:
-

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.

Пропозиції змін до Статуту Асоціації:
1. Закріпити норми представництва в правлінні Асоціації від регіональних відділень: один міський
голова міста обласного значення та один міський голова міста районного значення.
2. Врегулювати в Статуті діяльності секції малих міст і визначити порядок обрання голови секції та
правління секції.
3. Визначити обов’язкову посаду заступника виконавчого директора, відповідального за малі міста.
4. Визначити порядок внутрішніх консультації при формуванні позиції АМУ щодо законопроектів,
постанов Уряду та в діяльності різного роду робочих груп.
5. Ввести обов’язкове візування головами секцій (великих, середніх, малих міст) вихідних документів,
пов’язаних з визначенням позиції АМУ з різних питань.
6. Виконавчих директорів регіональних відділень приймати і звільняти з роботи рішенням загальних
зборів регіонального відділення. Трудова книжка виконавчого директора має знаходитись в
регіональному відділенні.
7. В окремій статті Статуту Асоціації визначити порядок прийняття рішень про участь АМУ в
проектах міжнародної технічної допомоги та обов’язкове періодичне звітування про результати їх
впровадження (змістові та фінансові).
З повагою
Голова Асоціації малих міст України,
Віце-президент АМУ, голова секції малих міст
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