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11 - 17 лютого 2023 року

ТОП

Серед повернених з полону полонених 
- перший заступник міського голови 
Енергодара Іван Самойдюк
16 лютого 2023 року відбувся черговий обмін військо-
вополоненими, до України повернувся 101 колишній 
бранець.
Єдиний цивільний серед них – перший заступник місь-
кого голови Енергодара Іван Самойдюк.

Детально на сайті АМУ

Мер, який забороняв незаконне 
будівництво, врятував тисячі людей у 
Туреччині
«Я не дозволяв жодних незаконних будівель чи бу-
дівельних робіт. Іноді люди сердилися на мене і на-
смішкувато запитували, чи хочу я бути єдиним по-
рядним у країні. Тож у мене є чиста совість. У мене 
незаконне будівництво не дозволено», - пояснив він 
такий феномен турецькому телебаченню. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/sered-povernenyh-z-polonu-polonenyh-pershyy-zastupnyk-miskogo-golovy-energodara-ivan
https://auc.org.ua/novyna/mer-yakyy-zaboronyav-nezakonne-budivnyctvo-vryatuvav-tysyachi-lyudey-u-turechchyni
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Завершився Марафон громад, 
організований  в рамках виставки-форуму 
«ReBuild Ukraine» у Варшаві 
16 лютого 2023 року громади-члени Асоціації міст Укра-
їни продовжили представляти свої проекти на вистав-
ці-форумі «ReBuild Ukraine». У другий день Марафону 
свої проєкти представили: Житомир, Вознесенськ, 
Баштанка (Миколаївська область), Бородянка, Макарів 
(Київська область), Вінниця, Дергачі, Ізюм, Чугуїв (Хар-
ківська область), Сєвєродонецьк (Луганська область), 
Чернігів.

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Не допустити зриву опалювального сезону 
та банкрутства комунальних підприємств 
теплоенергетики
Асоціація міст України звернулася до Голови Коміте-
ту Верховної ради України щодо припинення дій ТОВ 
«Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» по 
неправомірному списанню коштів з рахунків підпри-
ємств комунальної теплоенергетики за поставлений 
природний газ. Асоціація міст України звертає увагу 
депутатів, що ЗУ “Про Державний бюджет України на 
2022 рік” передбачено 14 млрд грн для покриття різ-
ниці у тарифах теплогенеруючим підприємствам.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/zavershyvsya-marafon-gromad-organizovanyy-v-ramkah-vystavky-forumu-rebuild-ukraine-u-varshavi
https://auc.org.ua/novyna/ne-dopustyty-zryvu-opalyuvalnogo-sezonu-ta-bankrutstva-komunalnyh-pidpryyemstv
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Додаткова можливість для забезпечення 
безперебійного електропостачання 
об’єктів критичної інфраструктури
Асоціація міст України звернулася до Прем’єр-міні-
стра України Дениса Шмигаля з пропозицією щодо  
додаткової можливості забезпечення резервним жи-
вленням об’єктів критичної інфраструктури в умовах 
нестабільної роботи енергосистеми України через по-
стійні обстріли з боку рф шляхом використання коге-
нераційних установок малої та середньої потужності 
(далі КГУ), що здатні одночасно виробляти теплову та 
електричну енергії.

Детально на сайті АМУ

Законопроєкт 8367 необхідно 
доопрацювати, щоб він дійсно допоміг 
мешканцям громад 
Асоціація міст України звернулася до Комітетів ВРУ 
з тим, щоб депутати доопрацювали проєкт Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про 
реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, 
плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та 
електроенергію» від 18.01.2023 № 8367. Законопроєкт, 
якого чекають мешканці зруйнованих агресором буді-
вель, спрямований на реструктуризацію боргів за жит-
лово-комунальні послуги, що виникли під час бойових 
дій, в наявній редакції не вирішує завдань, які на нього 
покладено.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/dodatkova-mozhlyvist-dlya-zabezpechennya-bezperebiynogo-elektropostachannya-obyektiv
https://auc.org.ua/novyna/zakonoproyekt-8367-neobhidno-doopracyuvaty-shchob-vin-diysno-dopomig-meshkancyam-gromad
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Відсутність компенсації різниці в тарифах 
на тепло веде до зриву опалювального 
сезону
Теплопостачальні підприємства в цьому опалювально-
му сезоні не піднімали тарифи всупереч збільшенню 
витрат - цін на енергоносії, заробітних плат, аварійних 
ремонтів. Держава взяла на себе зобов’язання компен-
сувати різницю в тарифах на суму 14 млрд грн. Однак 
компенсація з державного бюджету  не здійснюється. 

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

Уряд прийняв постанову, якою визначено 
порядок використання коштів фонду 
ліквідації наслідків збройної агресії
10 лютого на засіданні Уряду прийнято постанову «Про 
затвердження порядку використання коштів фонду 
ліквідації наслідків збройної агресії» (постанова Кабі-
нету Міністрів України від 10.02.2023 № 118). Порядок 
визначає механізм використання коштів фонду лікві-
дації наслідків збройної агресії та напрями викори-
стання коштів.

Детально на сайті АМУ

Відбулося засідання фахової мережі з 
питань місцевого економічного розвитку
15 лютого 2023 року відбулось засідання фахової мережі 
з питань місцевого економічного розвитку, організова-
не Асоціацією міст України в рамках Проєкту «Сприян-
ня всебічному розвитку громад через аналітику, діалог 
та міжнародне співробітництво», що фінансується Ні-
мецьким товариством Міжнародного співробітництва 
(GIZ) в рамках Підтримки реформи децентралізації в 
Україні (U-LEAD з Європою. Фаза II).

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vidsutnist-kompensaciyi-riznyci-v-taryfah-na-teplo-vede-do-zryvu-opalyuvalnogo-sezonu
https://auc.org.ua/novyna/uryad-pryynyav-postanovu-yakoyu-vyznacheno-poryadok-vykorystannya-koshtiv-fondu-likvidaciyi
https://auc.org.ua/novyna/vidbulosya-zasidannya-fahovoyi-merezhi-z-pytan-miscevogo-ekonomichnogo-rozvytku
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЮНІСЕФ та Асоціація міст України 
допомагають облаштовувати житло для 
внутрішньо переміщених осіб
Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у партнерстві з Асоціаці-
єю міст України продовжують допомагати сім’ям з діть-
ми, які постраждали від війни. За надану фінансову до-
помогу 1,5 млн грн в рамках проєкту «Громади, дружні 
до дітей та молоді» у Білозірській, Уманській громадах 
Черкаської області та Кременчуцькій громаді Полтав-
ської області закупили необхідне обладнання та това-
ри для облаштування  місць проживання внутрішньо 
переміщених осіб.

Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО

Змінено Порядок ведення Державного 
земельного кадастру
Кабінет Міністрів України 04.02.2023 схвалив Поста-
нову № 106 «Про внесення змін до Порядку ведення 
Державного земельного кадастру», якою внесено змі-
ни до роботи бази Держгеокадастру. Асоціація міст 
України звертає увагу громад на необхідності враху-
вання зазначених змін при оформленні документації 
на земельні ділянки.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/yunisef-ta-asociaciya-mist-ukrayiny-dopomagayut-oblashtovuvaty-zhytlo-dlya-vnutrishno
https://auc.org.ua/novyna/zmineno-poryadok-vedennya-derzhavnogo-zemelnogo-kadastru
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АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ

«Мости довіри» між європейськими 
та українськими муніципалітетами у 
відбудові
15 лютого 2023 року Олександр Слобожан, Виконав-
чий директор Асоціації міст України, взяв участь у 
презентації Радою європейських муніципалітетів та 
регіонів спільно з Асоціацією міст України та за під-
тримки Програми «U-LEAD з Європою» нового етапу 
ініціативи «Мости довіри». Протягом цього етапу, який 
триватиме до вересня 2023 року, асоціації місцевих і 
регіональних органів влади з 10 країн-членів ЄС, які є 
членами CEMR, сприятимуть створенню 30 нових му-
ніципальних партнерств для відновлення України. 

Детально на сайті АМУ

Налагоджено потужну співпрацю у рамках 
Проєкту Eurocities
Асоціація міст України у рамках Проєкту посилення  
європейських партнерств «Стала Відбудова Міст Укра-
їни» провела першу установчу онлайн-зустріч зі своїми 
партнерами - Асоціацією європейських міст “Eurocities” 
та за підтримки “European Climate Foundation” (Євро-
пейського кліматичного фонду). Цей захід сприяв  по-
глибленню зв’язків та  інтеграції європейського дос-
віду для створення механізму реалізації послідовної 
реконструкції та відновлення українських міст. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/mosty-doviry-mizh-yevropeyskymy-ta-ukrayinskymy-municypalitetamy-u-vidbudovi
https://auc.org.ua/novyna/nalagodzheno-potuzhnu-spivpracyu-u-ramkah-proyektu-eurocities
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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

