
НА НАРАДІ
З ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРОМ 

УКРАЇНИ
14 січня міський голова Володимир Удовиченко взяв участь у роботі наради 

з Прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, 
ініційованої членами Асоціації міст України

М іські голови  д о по в іл и  на 
зустрічі, що сьогодні в містах на
копичилося чим ало проблем них 
питань м ісцевого сам оврядуван
ня. На цьому поважному зібранні 
увагу було зосереджено на двох 
основних напрямках —  це бюджет 
2008 року, з урахуванням можли
вих зм ін, і тенд ерн і процедури. 
Тому на цю зустріч керівники міст 
України покладали великі надії.

Як зазначив Володимир Петро
вич, зустріч пройшла на високому 
рівні взаємопорозум іння. У своє
му виступі він згадав, коли Юлія 
Володимирівна була головою Бюд
жетного комітету і боролась з Каб
міном за місцевий бюджет.

Звісно, пройшли зміни, в її ру
ках зараз влада, немає з ким боро
тися, а саме надійшов час прий
мати р іш енн я . “Я кщ о слухати  
м ін істр ів, толку не буде ніякого. 
Якщ о слухати тільки нас, —  ска

зав мер, — то грошей не вис
тачить, бо кожен з м іських 
голів планує і просить якнай
більше, а ресурсу звичайно не 
вистачає. Тому треба підня
тися і над своїми міністрами, 
і над нами для того, щоб бути 
арбітром і визначати, згідно з 
Кодексом Європейської Хартії 
м ісцевого сам оврядування, 
пріоритети розвитку українсь
кої державності, і найголовні
ше -  м ісцевого сам овряд у
вання” .

Спочатку позиція Асоціації 
була категоричною -  не прий
мати бюджет на цей рік, тому 
що практично ним не забез
печується ні заробітна плата, 
ні енергоносії. Енергоносії закладено 
по старій ціні, а вже для бюджетних 
організацій з 1 січня ціна інша —  біля 
1300 грн. за 1000 кубометрів. Для на
селення і для ком унальних госпо

дарств ціна збільш ується з II 
півріччя, а в бюджеті таких змін 
не пе р ед б а че но . С ьо год н і 
м ісцев і бю дж ети практично  
стали касами з виплати зарп
лати. Постає питання: для чого 
ж  тоді покладати якісь функції 
на місцеві влади? Для чого тоді 
збирати сесії, планувати стра
тегію розвитку і таке інше? Але 
вже на цій зустрічі було прий
нято р іш ення про вид ілення 
місцевому самоуправлінню до
даткових 3,6 млрд. грн. Серед 
них є частка і Славутича.

В другій частині проблема
тики обговорювали недоскона
лий Закон “Про державн і за
купівлі” , тендерні процедури, 
які монополізовані, централізо
вані на дуже високом у рівні. 
Саме через складні тендерні 
“теореми” не вдалося реалізу

вати чимало господарських планів 
і славутчанам. М іські голови вго
лос заявили на нараді, що тендерні 
процедури не сприяють боротьбі з 
корупцією, а навпаки. Було виріше
но про продовження роботи над 
вдосконаленням тендерних проце
дур в робочих групах. Мер Славу
тича в числі п’яти мерів працюва
тиме в одній з таких груп. Разом з 
представником тендерної палати 
будуть аналізуватися статті зако
ну і вноситися пропозиції щодо пев
них змін, для того, щоб цей доку
мент максимально сприяв розвит
ку господарств, а не навпаки -  галь
мував використання коштів.

Нарада з прем’єр-міністром по
казала, що розум іння  проблем 
місцевого самоврядування на ви
щих щабелях влади є. Була підтри
мана пропозиція один раз на квар
тал зустрічатися в Асоціац ії міст і 
разом  з п р е м ’єром  п ідбивати  
підсумки спільної діяльності на ко
ристь місцевих влад.
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