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17-23 вересня2022 року

ТОП
Віталій Кличко став почесним членом Європейського комітету регіонів: 
Ми розраховуємо на системну і ефективну співпрацю у відбудові 
України
Мера Києва, голову Асоціації міст України Віталія Кличка нагородили почесним серти-
фікатом члена Європейського комітету регіонів. Церемонія відбулася в Празі, де Комі-
тет регіонів зібрався, аби обговорити головну тему – підтримку відбудови України.

Детально на сайті АМУ 

Проєкт Державного бюджету на 2023 рік для місцевого самоврядування 
Про проєкт Держбюджету-2023 розповів Виконавчий директор Асоціації міст України 
Олександр Слобожан в прямому ефірі телеканалу «Рада».
Він зазначив, що в процесі обговорення проєкту ряд його положень викликали значні 
дискусії в сфері місцевого самоврядування.
Перше питання – відсоток ПДФО, який в продовження минулорічної ініціативи АМУ 
буде зараховуватися до місцевих бюджетів в розмірі 64%.
Друга дискусійна норма – зарахування до місцевих бюджетів надходжень від ПДФО з 
грошового забезпечення військовослужбовців. 
Третя позиція – формування в Державному бюджеті Фонду відновлення.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Верховна Рада повернула акцизний податок на пальне
Верховна Рада України 21 вересня схвалила проект Закону «Про внесення змін до роз-
ділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного 
податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану». Відповідний 
законопроект №7668-д був підтриманий парламентарями в цілому.

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Олександр Слобожан про відновлення зруйнованої інфраструктури 
громад та проєкт Держбюджету-2023
19 вересня Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у прямо-
му ефірі на каналі «Еспресо» розповів про фінансування відновлення зруйнованої інфра-
структури громад, підготовку до опалювального сезону, проєкт Держбюджету на 2023 рік.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vitaliy-klychko-stav-pochesnym-chlenom-yevropeyskogo-komitetu-regioniv-my-rozrahovuyemo-na
https://auc.org.ua/novyna/proyekt-derzhavnogo-byudzhetu-na-2023-rik-dlya-miscevogo-samovryaduvannya
https://auc.org.ua/novyna/verhovna-rada-povernula-akcyznyy-podatok-na-palne
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-pro-vidnovlennya-zruynovanoyi-infrastruktury-gromad-ta-proyekt
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Асоціація міст України оголошує конкурс кращих історій незламності 
та співдії в громадах під час війни
Мета конкурсу – відзначити надихаючі історії та успішні приклади згуртованості і тіс-
ної співпраці між громадянами та органами місцевого самоврядування, які стануть 
взірцем для інших, підтвердять, що навіть під час воєнного стану муніципалітети пра-
цюють для своїх жителів та разом з ними. 

Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Громади отримають кошти для підтримки сімей з дітьми в межах 
спільного проекту ЮНІСЕФ та Асоціації міст України
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у партнерстві з АМУ допомагають органам 
місцевого самоврядування забезпечувати в громадах необхідний захист та підтримку 
сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій. 

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

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-ogoloshuye-konkurs-krashchyh-istoriy-nezlamnosti-ta-spivdiyi-v-0
https://auc.org.ua/novyna/gromady-otrymayut-koshty-dlya-pidtrymky-simey-z-ditmy-v-mezhah-spilnogo-proektu-yunisef-ta
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



