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12 – 25 листопада 2022 року

ТОП
Круглий стіл «Розвиток економіки в громадах»
Вперше в рамках Київського міжнародного економічного форуму відбувся Круглий стіл 
на тему «Розвиток економіки в громадах», співорганізатором якого стала Асоціація міст 
України.

Детально на сайті АМУ

Парламент прийняв за основу законопроєкт про службу в органах 
місцевого самоврядування
16 листопада 2022 року Верховна Рада України схвалила у першому читанні урядовий 
проєкт Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», №6504, до-
опрацьований народними депутатами Віталієм Безгіним, Аліною Загоруйко, Ларисою 
Білозір.
За редакцію, в якій враховано позицію Асоціації міст України, проголосувало 278 на-
родних депутатів.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Інформація для складання проектів рішень про місцеві бюджети на 
2023 рік
На виконання частини дев’ятої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерство фі-
нансів України спрямувало до обласних держадміністрацій та КМДА, виконавчих орга-
нів відповідних місцевих рад лист від 04 листопада 2022 р. №05110-14-6/25906, з ін-
формацією про показники міжбюджетних відносин на 2023, визначені у Законі України 
«Про Державний бюджет України на 2023 рік».

Детально на сайті АМУ

Як Держбюджет-2023 допоможе містам, селам і селищам забезпечувати 
людей найнеобхіднішим 
В статті здійснюється аналіз Держбюджету на 2023 рік з метою зрозуміти, як та за ра-
хунок чого будуть функціонувати органи місцевого самоврядування, які в результаті 
децентралізації стали основними надавачами послуг українцям. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/kruglyy-stil-rozvytok-ekonomiky-v-gromadah-0
https://auc.org.ua/novyna/parlament-pryynyav-za-osnovu-zakonoproyekt-pro-sluzhbu-v-organah-miscevogo-samovryaduvannya
https://auc.org.ua/novyna/informaciya-dlya-skladannya-proyektiv-rishen-pro-miscevi-byudzhety-na-2023-rik
https://auc.org.ua/novyna/yak-derzhbyudzhet-2023-dopomozhe-mistam-selam-i-selyshcham-zabezpechuvaty-lyudey
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
За ініціативи Асоціації міст України звільнено від підтвердження 
локалізації товари, необхідні для стабільної роботи  критичної 
інфраструктури
Уряд звільнив від обов’язкового виконання норм Закону України «Про публічні закупів-
лі» товари,  необхідні для ремонту, відновлення чи заміни об’єктів енергетичної систе-
ми, зруйнованих масованими ракетними обстрілами. 

Детально на сайті АМУ

Про програми будівництва та відновлення зруйнованого житла
Радниця Голови Асоціації міст України Оксана Продан в ефірі телеканалу СУСПІЛЬНЕ 
НОВИНИ розповіла про про те, які програми грошової допомоги для будівництва та 
відновлення житла діють в різних громадах України та зазначила, що за даними Мінре-
гіону близько 2,4 мільйона громадян України залишилися без житла. 

Детально на сайті АМУ

Асоціація міст України підписала Меморандум про партнерство з 
Конфедерацією будівельників України 
17 листопада Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та 
Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе підписали Мемо-
рандум про партнерство для спільної роботи на відновлення економіки в громадах 
через розвиток будівельної галузі України, залучення прямих взаємних інвестиційних 
ресурсів та сприяння їх ефективного використання.

Детально на сайті АМУ

Набули чинності зміни щодо будівництва військових інженерно-
технічних і фортифікаційних споруд
12 листопада набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питан-
ня будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд» від 08.11.22 
№1255.  

Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Зміни до земельного законодавства під час воєнного стану та питання 
контролю обговорили під час практикуму в Луцьку
Асоціація міст України стала організатором практикуму на тему «Зміни до земельного 
законодавства під час воєнного стану. Здійснення державного контролю за викорис-
танням та охороною земель громадами», який відбувся у Луцьку.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/za-iniciatyvy-asociaciyi-mist-ukrayiny-zvilneno-vid-pidtverdzhennya-lokalizaciyi-tovary
https://auc.org.ua/novyna/pro-programy-budivnyctva-ta-vidnovlennya-zruynovanogo-zhytla
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-pidpysala-memorandum-pro-partnerstvo-z-konfederaciyeyu-budivelnykiv
https://auc.org.ua/novyna/nabuly-chynnosti-zminy-shchodo-budivnyctva-viyskovyh-inzhenerno-tehnichnyh-i-fortyfikaciynyh
https://auc.org.ua/novyna/zminy-do-zemelnogo-zakonodavstva-pid-chas-voyennogo-stanu-ta-pytannya-kontrolyu-obgovoryly
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ОСВІТА
Асоціація міст України ініціює визначення принципів розподілу 
освітньої субвенції у 2023 році
Асоціація міст України звернула увагу на необхідність роз’яснення Міністерством пара-
метрів розподілу освітньої субвенції в наступному році для забезпечення громад мож-
ливістю планувати освітні бюджети на наступний рік в умовах скорочення освітньої 
субвенції порівняно з минулим роком майже на 20%.

Детально на сайті АМУ 

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення 
захоплених у полон мерів

 

Детально на сайті АМУ

Сільські та міські голови громад спільно з представниками ДСНС 
вивчали досвід добровільних пожежних бригад в Австрії
На запрошення Австрійської асоціації муніципалітетів делегація сільських та міській 
голів громад-членів Асоціації міст України спільно з ДСНС України вивчали досвід ор-
ганізації добровільних пожежних бригад та іх роботи під час надзвичайних ситуацій.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-iniciyuye-vyznachennya-pryncypiv-rozpodilu-osvitnoyi-subvenciyi-u
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/silski-ta-miski-golovy-gromad-spilno-z-predstavnykamy-dsns-vyvchaly-dosvid-dobrovilnyh
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv

