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№ 44 від 10.04.2009
Прем’єр-міністру України
Тимошенко Ю.В.

Шановна Юліє Володимирівно!
Висловлюю щиру вдячність від міських голів малих міст за підтримку і
розуміння проблем розвитку малих громад України.
В процесі підготовки щорічної конференції малих міст 6-7 липня 2009
року в м.Українка ми пропонуємо вирішити ряд питань:
1. Внести зміни до Постанови КМУ від 17 вересня 1996р № 1147 « Про
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів» в розділ «Ядерна та радіаційна безпека» в частині п.7.5. щодо
розширення дії цього пункту не тільки на території, постраждалій від
радіоактивного забруднення, тобто можливість придбання медикаментів для
населення, оздоровлення, проведення заходів щодо обстеження стану
здоров’я дітей не тільки на забруднених територіях.
2. Внести зміни до «Роз’яснень щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету» затверджених Наказом Державного
казначейства України від 08.12.2006р № 330 в частині надання більш
детального поняття витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів як
складової частини спеціального фонду місцевих бюджетів, включивши в
розшифровку видатків окремим пунктом придбання спеціальної техніки.
3. Внести зміни до Постанови КМУ № 1404 від 9 жовтня 2006 року
«Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти», які б дозволяли проводити попередню оплату (авансові
платежі) на придбання всіх видів товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти
в межах взятих бюджетних зобов’язань в розмірі 100% вартості товарів, до
30% від вартості робіт та послуг.

4. Відмінити вимоги листа Державного казначейства України № 1206/503-5014 від 30.03.2009 р., що зобов’язує надання підтвердження
документами відсутності на ринку вітчизняних товарів, робіт і послуг,
незалежно від суми.
5. Задля підвищення ефективності вирішення питань громад пропонуємо:
- встановити єдиний зразок посвідчення міського голови;
- встановити порядок пропуску міських голів за даними посвідченнями
до центральних органів виконавчої влади.

З повагою
Віце-президент АМУ,
голова Асоціації малих міст України
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