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ТОП
Верховна Рада України затвердила Закон України «Про Державний
бюджет України на 2023 рік»
Асоціацію міст України підтримав Парламент і відхилив поправку, якою пропонувалось
обмежити право громад розпоряджатись власними коштами через міжбюджетні трансферти, при розгляді законопроекту в залі.
На жаль, всупереч позиції Асоціації міст України, Держбюджетом вилучили з місцевих
бюджетів залишки освітньої субвенції як виняток на 2023 рік.
В Держбюджеті на 2023 рік збережено ПДФО в розмірі 64%, ініційоване Асоціацією міст
України до бюджетів місцевого самоврядування та ПДФО з грошового забезпечення
військовослужбовців, захищений АМУ, орієнтовно в розмірі 54,4 млрд гривень.
На жаль, в Держбюджеті 2023 року не здійснено уточнення показників базової та реверсної дотацій у розрізі бюджетів територіальних громад, не враховано кількість внутрішньо переміщених осіб, як це було передбачено Протоколом бюджетних консультацій між Асоціацією міст України та Міністерством фінансів України.
Детально на сайті АМУ

Необхідно спростити муніципалітетам процедуру завезення обладнання
на випадок надзвичайних ситуацій з-за кордону
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан в ефірі телеканалу
Еспресо розповів, що громади ще весною почали підготовку до закупівлі обладнання
на випадок надзвичайних ситуацій.
Детально на сайті АМУ

Про підготовку громад до надзвичайних ситуацій взимку
В ефірі телеканалу Еспресо Оксана Продан, радниця Голови Асоціації міст України,
розповіла про заходи, які здійснюються громадами для підготовки критичної інфраструктури до надзвичайних ситуацій. Вона зазначила, що всі муніципалітети готуються
до того, щоб мати можливість забезпечувати теплом людей в разі руйнування централізованого теплопостачання, а також до викликів пошкодження електропостачання.
Детально на сайті АМУ
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МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Ухвалено зміни до Бюджетного кодексу України
Верховна Рада України ухвалила проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень» №8035 від
14.09.2022.
Внесено ряд змін в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.
Під час підготовки законопроекту 8035 до другого читання народні депутати подавали
поправку 404, яка передбачала обмеження право громад розпоряджатись власними
коштами та здійснювати міжбюджетні трансферти та зобов’язувала отримувати на це
погодження Кабінету Міністрів України. Асоціація міст України виступила проти ухвалення такої поправки і при розгляді законопроекту 8035 на засіданні Парламенту поправка була відхилена.
Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Про віялові відключення та заходи для стабілізації енергосистеми
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан в ефірі телеканалу
СУСПІЛЬНЕ ПОЛТАВА пояснив, чому віялові відключення відбуваються нерівномірно
та як міста можуть мінімізувати використання електроенергії.
Детально на сайті АМУ

Про дефіцит електроенергії у містах
29 жовтня експерт АМУ Олег Гарник в ефірі телеканалу ”Еспресо” розповів про дефіцит електроенергії у містах, про автономне енергозабезпечення та готовність комунальних систем до аварійних відключень.
Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
АМУ надала рекомендації до альтернативного законопроєкту про
дошкільну освіту
Асоціація міст України проаналізувала альтернативний проєкт Закону України «Про дошкільну освіту» №8030-1 і звернулася до парламентського Комітету з питань освіти,
науки та інновацій з проханням доопрацювати його з урахуванням наданих зауважень
та пропозицій, а також ініціювати підготовку необхідних змін до Бюджетного кодексу.
Раніше, на початку жовтня, АМУ надіслала до профільного Комітету висновки щодо
проєкту Закону України «Про дошкільну освіту» №8030 та висловила позицію, що він
потребує доопрацювання.
Детально на сайті АМУ
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АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ

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

Детально на сайті АМУ

Олександр Сєнкевич на засіданні Конгресу Ради Європи розповів
про важливість партнерства між українськими та європейськими
муніципалітетами
Олександр Сєнкевич, член Правління Асоціації міст України, Миколаївський міський
голова, взяв участь у Пленарному засіданні 43-ї сесії Конгресу місцевих і регіональних
влад Ради Європи. У виступі він відзначив підтримку Конгресу у зміцненні інституційної
спроможності в Україні, результатом чого є посилення позиції українських муніципалітетів та ефективний діалог між центральними та місцевими органами влади.
Детально на сайті АМУ
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