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11-17 березня 2023 року

ТОП

Основне про 5655
У проєкті 5655: порушуються права власників земельних 
ділянок; легалізується незаконне будівництво, здійсне-
не до набрання чинності законом; бізнес контролюва-
тиме інший бізнес; стимулюється масове самочинне 
будівництво; знищується ідея електронних послуг та 
обліку; громадськість позбавляється прав контролю та 
впливу; безвідповідальність приватних контролерів за 
незаконне будівництво тисячі квадратних метрів; об-
межуються права місцевого самоврядування.

Докладніше на сайті АМУ 

Асоціація міст України передала Херсону 
комп’ютерне обладнання
17 березня, Виконавчий директор Асоціації міст Украї-
ни Олександр Слобожан передав Начальнику Херсон-
ської міської військової адміністрації Роману Мрочку 
комп’ютерне обладнання для забезпечення мешкан-
ців міста необхідними послугами.
Комп’ютерне обладнання передано в межах проєкту 
«Підтримка українських муніципалітетів у врегулю-
ванні збройного конфлікту».

Докладніше на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/osnovne-pro-5655
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-peredala-hersonu-kompyuterne-obladnannya
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853 громади, які постраждали від збройної 
агресії рф, отримають перший транш 
додаткової дотації
10 березня 2023 року розпорядженням від 10.03.2023 р. 
№209-р Уряд затвердив перший етап розподілу додат-
кової дотації обсягом 10,2 млрд гривень для 853 бюдже-
тів територіальних громад та 17 обласних бюджетів.
Задля такої можливості Асоціація міст України наполя-
гала на включення до Державного бюджету України на 
2023 рік додаткової дотації у розмірі 24 млрд гривень 
для здійснення повноважень органів місцевого само-
врядування на деокупованих, тимчасово окупованих 
та інших територіях України. 

Докладніше на сайті АМУ 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Розширено перелік видатків місцевих 
бюджетів у ПКМУ 590
Асоціація міст України систематично працює над ак-
туалізацією переліку видатків місцевих бюджетів, що 
можуть здійснюватися в умовах воєнного стану, опра-
цьовує запити та пропозиції громад-членів, формує 
та подає до центральних органів виконавчої влади 
відповідні пропозиції. 14 березня 2023 року постано-
вою №230 Уряд ухвалив зміни до Порядку виконання 
повноважень Державною казначейською службою в 
особливому режимі в умовах воєнного стану, в яких 
врахував пропозиції Асоціації міст України по розши-
ренню переліку пріоритетних видатків місцевих бю-
джетів.

Докладніше на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/853-gromady-yaki-postrazhdaly-vid-zbroynoyi-agresiyi-rf-otrymayut-pershyy-transh-dodatkovoyi
https://auc.org.ua/novyna/rozshyreno-perelik-vydatkiv-miscevyh-byudzhetiv-u-pkmu-590
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Асоціація міст України ініціює підвищити 
у Постанові 590 пріоритетність видатків 
на виготовлення проектно-кошторисної 
документації
Асоціація міст України звернулась до Міністерства фі-
нансів України щодо внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України №590 для вирішення питання 
проведення видатків з місцевих бюджетів на оплату 
послуг виготовлення проектно-кошторисної докумен-
тації, без яких неможливо готувати документацію для 
відбудови об’єктів і відновлення громад. Про це гово-
рили на засіданні Правління з Першим заступником 
Міністра фінансів України Денисом Улютіним.

Докладніше на сайті

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД

Необхідно готувати швидке відновлення 
місцевого самоврядування після нашої 
Перемоги
Про необхідність швидкого відновлення місцевого са-
моврядування у післявоєнний період після Перемоги 
України говорив Олександр Слобожан, виконавчий ди-
ректор Асоціації міст України, на засіданні Підкомітету з 
питань територіального устрою та місцевого самовряду-
вання  Комітету Верховної Ради України з питань органі-
зації державної влади, місцевого самоврядування, регі-
онального розвитку та містобудування.
Виконавчий директор озвучив загальну позицію Асоці-
ації міст України про місцеві вибори, а також акцентував 
увагу на  комплексному плануванні розвитку територій.

Докладніше на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-iniciyuye-pidvyshchyty-u-postanovi-590-priorytetnist-vydatkiv-na
https://auc.org.ua/novyna/neobhidno-gotuvaty-shvydke-vidnovlennya-miscevogo-samovryaduvannya-pislya-nashoyi-peremogy
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СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Фахово обговорили проблеми місцевого 
економічного розвитку та шляхи їх 
вирішення
17 березня 2023 року відбувся Діалоговий захід з ви-
рішення проблемних питань у сфері місцевого еко-
номічного розвитку, організований Асоціацією міст 
України у рамках проєкту «Сприяння всебічному роз-
витку громад через аналітику, діалог та міжнародне 
співробітництво», що фінансується Німецьким това-
риством Міжнародного співробітництва в рамках Під-
тримки реформи децентралізації в Україні (U-LEAD з 
Європою. Фаза II). Метою зустрічі стало формування 
пропозицій щодо вирішення проблемних питань у 
сфері місцевого економічного розвитку.

Докладніше на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Відбулись Загальні збори Хмельницького 
регіонального відділення Асоціація міст 
України
14 березня 2023 року у Хмельницькому відбулися 
чергові Загальні збори Хмельницького регіонального 
відділення Асоціації міст України за участі виконавчого 
директора Асоціації міст України Олександра 
Слобожана. 
Виконавчий директор АМУ розповів про роботу 
організації в умовах воєнного стану, та ключові 
проблеми органів місцевого самоврядування, 
вирішенням яких наразі займається Асоціація міст 
України. Він наголосив, що зусиллями Асоціації міст 
України у Державному бюджеті на 2023 рік вперше 

https://auc.org.ua/novyna/fahovo-obgovoryly-problemy-miscevogo-ekonomichnogo-rozvytku-ta-shlyahy-yih-vyrishennya
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передбачено для бюджетів місцевого самоврядування:
– 23,9 млрд грн додаткової дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
повноважень органів місцевого самоврядування 
на деокупованих, тимчасово окупованих та інших 
територіях України, що зазнали негативного впливу у 
зв’язку з повномасштабною збройною агресією рф;

– 16,1 млрд грн Фонду ліквідації наслідків збройної 
агресії;

– 1,5 млрд грн субвенції на облаштування безпечних 
умов в школах.

Під час засідання затвердили Звіт  за 2021-2022 рр.  
та План роботи Хмельницької виконавчої дирекції 
Асоціації міст України на 2023 рік.

Докладніше на сайті АМУ 

Відбулись Загальні збори Тернопільського 
регіонального відділення Асоціації міст 
України
15 березня 2023 року у Тернополі відбулися чергові За-
гальні збори Тернопільського регіонального відділен-
ня Асоціації міст України. Участь взяли: виконавчий ди-
ректор Асоціації міст України Олександр Слобожан, 
голова Тернопільської обласної військової адміністра-
ції Володимир Труш, голова Тернопільського Регі-
онального відділення Асоціації міст України Сергій 
Надал, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Загальні збори Тернопільського РВ Асоціації міст Укра-
їни затвердили Звіт за минулий рік та План роботи 
Тернопільського РВ АМУ на 2023 рік.
Під час засідання голови громад Тернопільщини обго-
ворили нагальні проблеми місцевого самоврядуван-
ня області й України та визначили шляхи їх вирішення, 
а також перспективи розвиту громад.

Докладніше на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vidbulys-zagalni-zbory-hmelnyckogo-regionalnogo-viddilennya-asociaciya-mist-ukrayiny
https://auc.org.ua/novyna/vidbulys-zagalni-zbory-ternopilskogo-regionalnogo-viddilennya-asociaciyi-mist-ukrayiny
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ЗЕМЛЯ І МАЙНО

Визначення та відшкодування збитків 
власникам землі потребує оновлення
Про необхідність внесення змін до Порядку визначен-
ня та відшкодування збитків власникам землі та зем-
лекористувачам, затвердженого Постановою Кабіне-
ту Міністрів України №284 від 19.04.1993 р. говорили 
14 березня 2023 року в Секретаріаті Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини.
Експертка з питань земельних ресурсів та комуналь-
ного майна Асоціації міст України Тетяна Медвецька 
презентувала напрацьовані типові документи та зраз-
ки листів у збірнику «Методичні рекомендації здійс-
нення державного контролю за використанням та охо-
роною земель органами місцевого самоврядування».
За підсумками проведеної наради, її учасники вирі-
шили звернутись до Міністерства аграрної політики та 
продовольства України з пропозицією викласти у но-
вій редакції Порядок та привести його у відповідність 
до сьогоденних потреб та необхідності відшкодування 
завданих рф збитків й ефективного відновлення гро-
мад.

Докладніше на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vyznachennya-ta-vidshkoduvannya-zbytkiv-vlasnykam-zemli-potrebuye-onovlennya
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Асоціація міст України представила 
позицію в засіданні Ради громад при голові 
Рівненської обласної ради
10 березня 2023 року Олег Гарник, експерт Аналітич-
ного Центру Асоціації міст України, взяв участь в за-
сіданні Ради громад при голові Рівненської обласної 
ради, де обговорили незадовільний фінансово-еконо-
мічний стан підприємств комунальної теплоенергети-
ки в цілому, та стан розрахунків підприємств за спожи-
тий газ зокрема.
Асоціація міст України, веде активний діалог з органа-
ми центральної влади, парламентарями та НАК «На-
фтогаз України» для вирішення цієї проблеми, бере 
участь у засіданнях робочих груп, надала пропозиції 
за рішенням Правління від 03.03.2023 № 1.

Докладніше на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-predstavyla-pozyciyu-v-zasidanni-rady-gromad-pry-golovi-rivnenskoyi
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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

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

