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14-20 січня 2023 року

ТОП

«Відданість незворотній децентралізації» 
– це один із пріоритетів Групи послів G7 з 
підтримки реформ в Україні на 2023 рік
Асоціація міст України дякує Групі послів G7 з підтрим-
ки реформ в Україні за позицію і готова працювати над 
Містобудівним кодексом України, який відповідатиме 
світовим стандартам регулювання містобудування та 
забезпечить максимально ефективну й швидку відбу-
дову та відновлення України.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

Спочатку було місто. Регулювання 
містобудівної діяльності в США. Частина 1. 
«Приватні контролери»
«Все, що стосується містобудівної політики, вирішуєть-
ся на рівні міст, навіть будівельні норми кожне місто 
обирає на власний розсуд.» - зазначено у статті з по-
силаннями на законодавство Сполучених Штатів Аме-
рики.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/viddanist-nezvorotniy-decentralizaciyi-ce-odyn-iz-priorytetiv-grupy-posliv-g7-z-pidtrymky
https://auc.org.ua/novyna/spochatku-bulo-misto-regulyuvannya-mistobudivnoyi-diyalnosti-v-ssha-chastyna-1-pryvatni
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Київ допомагає звільненому Херсону
Голова Асоціації міст України, Київський міський голо-
ва Віталій Кличко повідомив, що до столиці поверну-
лися комунальники, які допомогали налагодити про-
цес прибирання і вивезення сміття в Херсоні. За 3 дні 
столичні комунальники вивезли з Херсона самоскида-
ми 480 м3 побутового та 100 м3 будівельного сміття. 

Детально на сайті АМУ 

Парламентський Комітет з питань 
енергетики та житлово-комунальних послуг 
проводить опитування щодо реалізації 
Закону України «Про енергоефективність»
Метою даного аналізу є дослідження ефективності ор-
ганізації запровадження систем енергетичного ме-
неджменту органами місцевого самоврядування, а та-
кож результативності досягнення цілей енергетичних 
планів та завдань. Щоб позиції ОМС були враховані 
при підготовці змін до законодавства, Асоціація міст 
України пропонує прийняти участь в опитуванні.

Детально на сайті АМУ

Ухвалено Закон України «Про водовідведен-
ня стічних вод населених пунктів»
Відповідний  законопроєкт був розроблений з метою 
виконання вимог Директиви Ради 91/271/ЄЕС «Про 
очистку міських стічних вод» на виконання умов під-
писаної Угоди про асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом. Асоціація міст України приймала 
участь в розробці та доопрацюванні Закону.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/kyyiv-dopomagaye-zvilnenomu-hersonu
https://auc.org.ua/novyna/parlamentskyy-komitet-z-pytan-energetyky-ta-zhytlovo-komunalnyh-poslug-provodyt-opytuvannya
https://auc.org.ua/novyna/uhvaleno-zakon-ukrayiny-pro-vodovidvedennya-stichnyh-vod-naselenyh-punktiv
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Презентовано План відновлення переробної 
промисловості для громад
17 січня Асоціація міст України спільно з Академією Київ-
ського міжнародного економічного форуму та Центром 
розвитку ринкової економіки ознайомили представни-
ків громад з презентацією «Переробна промисловість: 
інструменти та можливості для громад».

Детально на сайті АМУ 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

ОСВІТА

Роз’яснення щодо розподілу освітньої 
субвенції у 2023 році 
13 січня на запрошення Асоціації міст України грома-
ди отримали роз’яснення щодо розподілу освітньої 
субвенції у 2023 році від Анастасії Софієнко, керівниці 
експертної групи з питань бюджетування директорату 
стратегічного планування та європейської інтеграції 
Міністерства освіти і науки України. 

Детально на сайті АМУ 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Півсотні вимушених переселенців отримали 
житло у Кременчуці завдяки ЮНІСЕФ та 
Асоціації міст України
53 людини з 25 родин вимушених переселенців, серед 
яких 9 осіб з інвалідністю та 14 дітей, отримали житло 
в щойно відремонтованому гуртожитку в Кременчуці. 
Помешкання передані в межах реалізації Асоціацією 
міст України спільно з Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ 
Проєкту «Громада, дружня до дітей та молоді».

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/prezentovano-plan-vidnovlennya-pererobnoyi-promyslovosti-dlya-gromad
https://auc.org.ua/novyna/rozyasnennya-shchodo-rozpodilu-osvitnoyi-subvenciyi-u-2023-roci
https://auc.org.ua/novyna/pivsotni-vymushenyh-pereselenciv-otrymaly-zhytlo-u-kremenchuci-zavdyaky-yunisef-ta-asociaciyi
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Педагоги Покровської громади отримали 
49 ноутбуків в межах ініціативи «Громада, 
дружня до дітей та молоді»
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціація міст Укра-
їни, в рамках спільного проєкту, передали закладам 
дошкільної освіти Покровськоі громади Донецької об-
ласті 49 ноутбуків загальною вартістю 1,5 млн грн.

Детально на сайті АМУ

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

 

Детально на сайті АМУ

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ

https://auc.org.ua/novyna/pedagogy-pokrovskoyi-gromady-otrymaly-49-noutbukiv
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

