5 – 11 листопада 2022 року

ТОП
Уряд змінив порядок формування та виконання місцевих бюджетів в
умовах воєнного стану
Змінами до постанови №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» передбачено:
– Виключення виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад із органів, які можуть приймати рішення про ухвалення або внесення змін до місцевих бюджетів.
– Скорочення кількості випадків обов’язкового погодження із Мінфіном проектів рішення місцевої ради, військової адміністрації про передачу коштів у вигляді міжбюджетних
трансфертів.
Детально на сайті АМУ

Голова АМУ Віталій Кличко підписав Декларацію про співпрацю міст
України та Польщі
Віталій Кличко, Голова Асоціації міст України, мер Києва, підписав з Тадеушем
Трусколаським, головою Унії Польських Метрополій, мером Білостоку, Зигмунтом
Франкевичем, головою Асоціації Польських Міст, Олександрою Дулькевич, головою
робочої групи з питань України Комітету Регіонів ЄС, мером Гданська та Пьйотром
Гжелаком, заступником мера Гданська, Декларацію про посилення співпраці між
українськими та польськими містами.
«Асоціація міст України вже зараз готується до відновлення та відродження України
після Перемоги. На рівні громад готуємо проєкти, разом з міжнародними організаціями
напрацьовуємо спільні дії щодо відбудови», - зазначив В.Кличко.
Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Асоціація міст України представляє збірку кращих практик підтримки
малого та середнього бізнесу
«Кращі практики. Підтримка малого та середнього підприємництва в громадах під
час пандемії COVID-19 (травень 2021 – лютий 2022)» - видання, підготовлене на замовлення програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація
МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. До збірки включено 12 практик з десяти громад.
Детально на сайті АМУ
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Реєстрація на Круглий стіл «Розвиток економіки в громадах»
17 листопада межах Київського міжнародного економічного форуму відбудеться
Круглий стіл «Розвиток економіки в громадах», співорганізатором якого є Асоціація
міст України. Серед спікерів, зокрема: Виконавчий директор Асоціації міст України
Олександр Слобожан, мер Вінниці, голова Палати великих міст АМУ Сергій
Моргунов, мер Кременчука Віталій Малецький, мер Бучі, голова Київського РВ АМУ
Анатолій Федорук, мер Опішні Микола Різник. Модератор дискусії: радниця Голови
АМУ Оксана Продан.
Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
Про розподіл освітньої субвенції в Держбюджеті-2023
Олександр Слобожан в ефірі телеканалу Суспільне розповів, що держава через освітню субвенцію фінансує оплату праці вчителів у загальноосвітніх школах. Фінансування
зарплат непедагогічного персоналу, утримання шкіл, а також всі витрати на заклади
дошкільної та позашкільної освіти здійснюються з місцевих бюджетів. «Централізація
розподілу освітньої субвенції позбавляє громади можливості планувати витрати на місцях», - зазначив Виконавчий директор Асоціації міст України.
Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
В межах спільного проєкту Асоціація міст України та ЮНІСЕФ
продовжують допомагати громадам
В рамках ініціативи «Громади, дружні до дітей та молоді», що спільно з Асоціацією міст
України реалізує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Виконавчий директор АМУ
Олександр Слобожан, Голова Львівського регіонального офісу ЮНІСЕФ Нінке Воппен
та Керівниця програм ЮНІСЕФ у західних областях Людмила Паламар взяли участь у
передачі Тернопільській міській раді легкового автомобіля, придбаного для організації
і функціонування мобільних бригад з надання соціальних послуг.
Детально на сайті АМУ
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АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ

Голови українських громад взяли участь у Форумі щодо консолідації
зусиль Східного Партнерства на допомогу Україні
Делегація Асоціації міст України взяла участь у Форумі «Стійкі муніципалітети та державне управління в країнах Східного Партнерства», організованому Спілкою міст та
громад Чеської Республіки. Увага Форуму була зосереджена на допомозі та підтримці
Україні, зокрема, були обговорені наступні питання: консолідація зусиль у продовженні надання допомоги Україні, у тому числі і від неурядових організацій; підтримка вимушено переміщених українців муніципалітетами країн-партнерів; допомога Україні як
кандидату у члени ЄС; необхідність продовження впровадження реформ; відновлення
України після перемоги; ініціатива платформи «Cities4cities» з допомоги українським
громадам.
Детально на сайті АМУ

Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення
захоплених у полон мерів

Детально на сайті АМУ
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