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5 грудня у Києві відбувся
Міжнародний конгрес мерів
Міжнародний конгрес мерів міст став спільною 
ініціативою Агенції з питань стратегічних комунікацій 
та розвитку «Спільні зусилля» та фонду Western NIS 
Enterprise Fund.
На заході виступив Прем’єр-міністр України 
В.Гройсман.
Метою заходу стало формування профільної 
платформи для учасників, зацікавлених у питаннях 
місцевого розвитку. Учасники отримали змогу обговорити тенденції та інновації у сфері 
розвитку міста, в тому числі проблеми та можливості для забезпечення прогресу та 
економічного зростання, обмінятися практичним досвідом у колі найвидатніших мерів міст з 
різних країн, а також поділитися кращими історіями успіху України у різних сферах міського 
життя.
Перший Міжнародний конгрес мерів 2016 року був присвячений інноваціям та глобальним 
тенденціям міського розвитку, рішенням для «розумних міст», ролі партнерства, ефективним 
інструментам управління та участі громади у трансформації міста.
Серед запрошених доповідачів стали творці кращих прикладів міського розвитку, очільники 
різних міст України та інших держав, експерти провідних консалтингових компаній, а також 
представники міжнародних фінансових інститутів.
Серед інших, розглядалися питання:
• інновацій і глобальних трендів у розвитку міст;
• концепції Smart City та її втілення в українських і закордонних містах;
• розбудови партнерства між міською владою, бізнесом і громадянським суспільством;
• урбаністики як інструмента розвитку сучасного міста.

Новини

Грудень 2016

Президент України підписав Указ: 
- Президент України 7 грудня підписав Указ №545/2016 «Про першочергові заходи 
з розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік», який визначає одним 
із пріоритетів розвитку держави на 2017 рік підвищення спроможності місцевого 

Законодавство
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самоврядування в Україні та покликаний вивести у наступному році процес добровільного 
об’єднання територіальних громад на завершальний етап.  

Верховна Рада ухвалила:
- 6 грудня Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (законопроект 
5130), внесений Урядом. Ним, зокрема,  відновлено виплати пенсій посадовим особам 
органів місцевого самоврядування (85% від призначеної пенсії, але не менше 150 % 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). 

У Верховній Раді було зареєстровано законопроекти:
-5 грудня - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження 
рішень про добровільне об’єднання територіальних громад, № 5483;
- 9 грудня – про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних 
районів, реєстр. № 5520 

Комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва регіональної політики та 
місцевого самоврядування розглянуто законопроекти:

- 21 грудня - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних 
районів, реєстр. № 5520,  який рекомендовано Верховній Раді для прийняття в цілому.

Підготовлено на розгляд Кабінету Міністрів Мінрегіоном:
- законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо здійснення державного нагляду за відповідністю рішень органів місцевого 
самоврядування Конституції та законам України)»


