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3-10 березня 2023 року

ТОП

Заради Перемоги всі мають об’єднатися - 
звернення Правління Асоціації міст України
Правління Асоціації міст України 03 березня 2023 
року звернулось до Президента України Володимира 
Зеленського щодо об’єднання зусиль всієї публічної 
влади для забезпечення мешканців громад життєво 
необхідними послугами та відновлення України після 
нашої Перемоги.
«Впевнені, що спільними зусиллями ми подолаємо не 
тільки зовнішнього ворога, але й зможемо вирішити 
всі актуальні завдання для розбудови успішної демо-
кратичної України», - зазначено у зверненні.
Представники понад  1000 громад з усіх областей Укра-
їни визначили наступні питання, які стоять перед міс-
цевим самоврядуванням і потребують об’єднання для 
вирішення.

Детально на сайті АМУ  

Відбулось засідання Правління Асоціації 
міст України
03 березня 2023 року відбулось чергове засідання 
Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України». 
Вперше від початку війни голови громад з усіх куточ-
ків України у Києві обговорили нагальні господарські 
питання. 
За результатами обговорень, в яких взяли участь ви-
сокопосадовці, Правління Асоціації міст України схва-

https://auc.org.ua/novyna/zarady-peremogy-vsi-mayut-obyednatysya-zvernennya-pravlinnya-asociaciyi-mist-ukrayiny
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лило звернення до Президента України Володими-
ра Зеленського, до Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля, ухвалило інші рішення для ефективної ро-
боти місцевого самоврядування.

Детально на сайті АМУ  

Європарламентарі вважають законопроєкт 
5655 перешкодою вступу України до ЄС
Депутат Європарламенту від Німеччини Міхаель 
Галер, перебуваючи в Україні зазначив, що зміна за-
конопроекту 5655 є однією з умов вступу України до 
Європейського Союзу. Чинна редакція документу є 
проблематичною. Асоціація міст України звернулась 
до Президента України Володимира Зеленського про 
застосування ним вето щодо законопроєкту 5655 13 
грудня 2022 року, до Президента України про засто-
сування вето на 5655 звернулись на сесіях рад понад 
1000 депутатів місцевих рад із різних громад України, 
петицію про ветування 5655 на сайті Президента не-
обхідні 25000 громадян підписали за кілька годин.

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Кличко: Асоціація міст України звернулася до 
Уряду щодо компенсації з Держбюджету під-
приємствам тепло- та водопостачання різни-
ці в тарифах - на загальну суму 36 млрд грн.
Для забезпечення безперебійного та якісного надання 
послуг населенню підприємствами тепло- та водопо-
стачання, сталого завершення опалювального сезону 
2022/2023 років та підготовки до наступного опалю-
вального сезону слід  невідкладно спрямувати 36 млрд 
грн з держбюджету на компенсацію збитків відповід-
ним підприємствам. Про це мер Києва, голова Асоціа-
ції міст України Віталій Кличко заявив після засідання 

https://auc.org.ua/novyna/vidbulos-zasidannya-pravlinnya-asociaciyi-mist-ukrayiny
https://auc.org.ua/novyna/yevroparlamentari-vvazhayut-zakonoproyekt-5655-pereshkodoyu-vstupu-ukrayiny-do-yes
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СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Асоціація міст України представила у Вер-
ховному суді позицію щодо законодавчих 
ініціатив скасування інституту комуналь-
них підприємств
У Верховному суді 6 березня 2023 року відбувся кру-
глий стіл «Зміни в правовому регулюванні економічних 
відносин: перспективи та ризики», організований за 
сприяння Асоціації суддів господарських судів України.

Правління Асоціації міст України, що відбулося в Києві.
Оскільки з державного бюджету в 2022 та 2023 роках 
кошти не виділялися, Правління Асоціації міст України, 
після обговорення проблем сфери з керівництвом НАК 
“Нафтогаз”, ухвалило відповідне звернення до уряду.

Детально на сайті АМУ  

На Конгресі місцевих та регіональних влад 
при Президентові України вирішили питан-
ня компенсації різниці в тарифах
Голови регіональних відділень, члени Правління, 
представники громад-членів, виконавчий директор і 
голова Асоціації міст України взяли участь в засідан-
ні Конгресу місцевих та регіональних влад при Пре-
зидентові України, який відбувся у Львові 04 березня 
2023 року під головуванням Президента України Во-
лодимира Зеленського.
Голова Житомирського регіонального відділення Асо-
ціації міст України Сергій Сухомлин озвучив пробле-
ми громад з компенсацією різниці в тарифах, на що 
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив 
присутніх у вирішенні питання та забезпеченні визна-
ченого законом фінансування з державного бюджету.

Детально на сайті АМУ  

https://auc.org.ua/novyna/klychko-asociaciya-mist-ukrayiny-zvernulasya-do-uryadu-shchodo-kompensaciyi-z-derzhbyudzhetu
https://auc.org.ua/novyna/na-kongresi-miscevyh-ta-regionalnyh-vlad-pry-prezydentovi-ukrayiny-vyrishyly-pytannya
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Предметом розгляду засідання був проєкт Закону про 
особливості регулювання підприємницької діяльності 
окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у пере-
хідний період (№ 6013 від 09.09.2021), що передбачає 
скасування інституту комунальних підприємств; «опе-
ративного управління комунальним майном».
Позицію Асоціації міст України представив Олександр 
Слобожан.

Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Питання перетину кордону депутатами 
місцевих рад повинно бути вирішено
Асоціація міст України звернулась до Кабінету Міні-
стрів України з обґрунтуванням необхідності внесен-
ня змін до Постанови від 27 січня 2023 року № 69, щоб 
відновити можливість перетину кордону не лише у 
службових відрядженнях:

- депутатам місцевих рад;
- керівникам структурних підрозділів органів міс-
цевого самоврядування, у тому числі жінкам та не 
військовозобов’язаним особам;
- посадовим особам, які заброньовані на період 
військового стану.

Президент доручив відпрацювати це питання Уряду 
спільно з органами місцевого самоврядування.

Детально на сайті АМУ   

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-predstavyla-u-verhovnomu-sudi-pozyciyu-shchodo-zakonodavchyh
https://auc.org.ua/novyna/pytannya-peretynu-kordonu-deputatamy-miscevyh-rad-povynno-buty-vyrisheno
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МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

Обговорили питання відновлення 
муніципальної інфраструктури
3 березня 2023 року відбувся Діалоговий захід  з 
питань відновлення муніципальної інфраструктури, 
організований Асоціацією міст України.  Метою зустрічі 
став обмін професійними знаннями та практичним 
досвідом щодо планування та організації відновлення 
муніципальної інфраструктури територіальних 
громад. 

Детально на сайті АМУ  

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД

Відбулись Загальні збори Івано-Франків-
ського регіонального відділення Асоціації 
міст України
07 березня 2023 року в Івано-Франківську відбулись 
щорічні Загальні збори Івано-Франківського регіо-
нального відділення Асоціації міст України за учас-
тю виконавчого директора Асоціації міст України 
Олександра Слобожана. Було затверджено План 
роботи на 2023 рік, Стратегія діяльності Івано-Фран-
ківського регіонального відділення Асоціації міст 
України до 2025 року, схвалено низку звернень, зо-
крема щодо загрози для місцевого самоврядування 
у лісовій галузі, недостатності освітньої субвенції в 
2023 році, сталого проходження опалювального се-
зону 2022-2023 років та підготовки до наступного 
опалювального сезону, які спрямували Прем’єр-мі-
ністру України Денису Шмигалю.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/obgovoryly-pytannya-vidnovlennya-municypalnoyi-infrastruktury
https://auc.org.ua/novyna/vidbulys-zagalni-zbory-ivano-frankivskogo-regionalnogo-viddilennya-asociaciyi-mist-ukrayiny
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У межах проєку ЮНІСЕФ та Асоціації міст 
України у громадах з’являється обладнан-
ня для дітей з особливими освітніми потре-
бами
Можливість отримати нове обладнання для дітей з 
особливими освітніми потребами з’явилася у Дніпро-
петровській, Житомирській, Кіровоградській грома-
дах завдяки проєкту, який впроваджується Дитячим 
фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціацією міст України за 
фінансової підтримки Федерального міністерства еко-
номічного співробітництва та розвитку через Німець-
кий банк розвитку (KfW). Спецзаклади отримали нову 
сенсорну кімнату, сучасне обладнання для медичної 
реабілітації.

Детально на сайті АМУ  

ЮНІСЕФ та Асоціація міст України допо-
магають громадам ремонтувати школи та 
укриття
Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та Асоціація міст України 
допомагають облаштувати школи під час війни, забез-
печуючи дітлахам належне безпечне навчання і вихо-
вання.
За рахунок фінансової допомоги у 1,5 млн грн наразі 
відремонтовано і облаштовано навчальні заклади  і  
укриття, придбано меблі для низки шкіл Кіровоград-
ської і Харківської областей.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/v-mezhah-proyeku-yunisef-ta-asociaciyi-mist-ukrayiny-u-gromadah-zyavlyayetsya-obladnannya
https://auc.org.ua/novyna/yunisef-ta-asociaciya-mist-ukrayiny-dopomagayut-gromadam-remontuvaty-shkoly-ta-ukryttya
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Уряд врахував позицію Асоціації міст 
України щодо формування госпітальних 
округів
Кабінет Міністрів України 28 лютого 2023 року 
схвалив Постанову № 174 «Деякі питання організації 
спроможної мережі закладів охорони здоров’я», 
яка передбачає оновлення підходів до визначення 
госпітальних округів та впровадження сучасних 
підходів до формування мережі медзакладів. Під час 
доопрацювання проекту, Уряд врахував наступні 
пропозиції Асоціації міст України.

Детально на сайті АМУ   

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ

Налагодження партнерства між Чугуєвом і 
Кульдігою (Латвія)
7 березня 2023 року відбулася двостороння онлайн-зу-
стріч між представниками муніципалітетів Чугуєва та 
Кульдіги (Латвія), які висловили готовність продовжи-
ти співпрацю, перервану російським вторгненням в 
Україну. Захід організовано Асоціацією міст України 
у рамках  Проєкту «Сприяння всебічному розвитку 
громад через аналітику, діалог та міжнародне спів-
робітництво». Сторони домовились обмінюватися ін-
формацією задля ефективної співпраці між муніципа-
літетами, провести навесні спільну зустріч, розробити 
спільні проєкти, які можуть бути реалізовані у рамках 
майбутньої співпраці.

Детально на сайті АМУ   

 

https://auc.org.ua/novyna/uryad-vrahuvav-pozyciyu-asociaciyi-mist-ukrayiny-shchodo-formuvannya-gospitalnyh-okrugiv
https://auc.org.ua/novyna/nalagodzhennya-partnerstva-mizh-chuguyevom-i-kuldigoyu-latviya
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У Німеччині зустрілись представники укра-
їнських та голландських муніципалітетів
У межах проєкту VNG International «Підтримка від-
новлення місцевого самоврядування та відбудови і 
реконструкції громад в Україні» зустрілись представ-
ники Асоціації Нідерландських муніципалітетів VNG 
International та Асоціації міст України. Учасники об-
говорили потреби для відновлення українських гро-
мад, домовились започаткувати та провести Весняну 
онлайн-школу для муніципалітетів та розпочати підго-
товку планів відновлення та стратегій розвитку тери-
торій.

Детально на сайті АМУ  

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

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/u-nimechchyni-zustrilys-predstavnyky-ukrayinskyh-ta-gollandskyh-municypalitetiv
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv

