
1

18-24 березня 2023 року

ТОП

Відновлення та розвиток громад потребу-
ють термінових рішень Уряду
Асоціація міст України вкотре звернулась до урядовців 
про необхідність прийняття Урядом рішень, без яких 
штучно зупинені процеси розроблення та відбору про-
єктів місцевого (регіонального) розвитку та відновлен-
ня, залучення коштів державного та місцевих бюдже-
тів, позабюджетних джерел для фінансування проєктів 
і програм розвитку і відновлення територіальних гро-
мад, у тому числі за рахунок міжнародної технічної до-
помоги та програм транскордонного співробітництва 
й інших програм підтримки України, а також процеси 
залучення інвестицій у розвиток територій громад.

Детально на сайті АМУ 

Завершився Міжнародний урбаністичний 
форум «Економіка відновлення міст»
22-23 березня 2023 року відбувся Міжнародний урбані-
стичний форум «Економіка відновлення міст», організо-
ваний Київським національним економічним універси-
тетом імені Вадима Гетьмана та Асоціацією міст України.
Віталій Кличко, Голова Асоціації міст України, Київ-
ський міський голова у своєму вітальному слові на-
голосив, що слід напрацювати проєкти рішень, необ-
хідних для забезпечення громад повноваженнями та 
фінансами, зв’язками та партнерствами, які дозволять 
створювати рівні достойні умови мешканцям.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/vidnovlennya-ta-rozvytok-gromad-potrebuyut-terminovyh-rishen-uryadu
https://auc.org.ua/novyna/zavershyvsya-mizhnarodnyy-urbanistychnyy-forum-ekonomika-vidnovlennya-mist
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Пріоритети законодавчого порядку денно-
го для подальшого впровадження реформи 
місцевого самоврядування
Виконавчий директор Асоціації міст України 
Олександр Слобожан 23 березня 2023 року взяв 
участь у засіданні круглого столу «Пріоритети зако-
нодавчого порядку денного для підтримки подаль-
шого впровадження реформи місцевого самовря-
дування». 
Він зокрема поінформував, що Асоціації міст України 
минулого року вдалося захистити для місцевих бю-
джетів ПДФО з доходів військовослужбовців, на дру-
гий рік продовжити дію ініційованих АМУ додаткових 
4% для усіх громад без винятків.

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Завдяки висновку АМУ положення про 
ліквідацію комунальних підприємств були 
виключені із Державної антикорупційної 
програми
Уряд затвердив Державну антикорупційну програму 
на 2023 - 2025 роки (постанова КМУ № 220 від 04 бе-
резня 2023 р). Під час доопрацювання Державної ан-
тикорупційної програми були виключені окремі пунк-
ти у розділі 2.7.1 «Державне регулювання економіки», 
про що наполягала Асоціація міст України у своєму 
висновку.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/priorytety-zakonodavchogo-poryadku-dennogo-dlya-podalshogo-vprovadzhennya-reformy-miscevogo
https://auc.org.ua/novyna/zavdyaky-vysnovku-amu-polozhennya-pro-likvidaciyu-komunalnyh-pidpryyemstv-buly-vyklyucheni-iz
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Органи місцевого самоврядування забезпе-
чили економію електроенергії мінімум на 
10%
Виконавчий директор Асоціації міст України 
Олександр Слобожан в ефірі телеканалу «Ми – Укра-
їна» зазначив , що органи місцевого самоврядування 
забезпечили економію електроенергії мінімум на 10%.

Детально на сайті АМУ

Відбувся Діалоговий захід з питань публіч-
них (комунальних) послуг та відповідної 
інфраструктури
23 березня 2023 року відбувся Діалоговий захід з пи-
тань публічних (комунальних) послуг та відповідної 
інфраструктури, організований Асоціацією міст Укра-
їни у рамках Проєкту «Сприяння всебічному розвитку 
громад через аналітику, діалог та міжнародне співро-
бітництво», що фінансується Німецьким товариством 
Міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках Під-
тримки реформи децентралізації в Україні (U-LEAD з 
Європою. Фаза II).
Метою онлайн-зустрічі стало формування пропозицій 
щодо вирішення проблемних питань у сфері публічних 
(комунальних) послуг та відповідної інфраструктури.

Детально на сайті АМУ

СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Уряд врахував пропозиції АМУ щодо 
забезпечення самостійності органів 
місцевого самоврядування під час 
розробки Державної антикорупційної 
програми
Уряд затвердив Державну антикорупційну програму 
на 2023—2025 роки (постанова КМУ від 04 березня 
2023 р. № 220).

https://auc.org.ua/novyna/organy-miscevogo-samovryaduvannya-zabezpechyly-ekonomiyu-elektroenergiyi-minimum-na-10
https://auc.org.ua/novyna/vidbuvsya-dialogovyy-zahid-z-pytan-publichnyh-komunalnyh-poslug-ta-vidpovidnoyi
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Асоціації міст України вдалося замінити обов’язковість 
на рекомендацію для органів місцевого самовряду-
вання щодо встановлення мінімальної штатної чисель-
ності уповноваженого підрозділу з питань запобігання 
та виявлення корупції. 

Детально на сайті АМУ

Законодавство щодо відшкодування варто-
сті житла, зруйнованого/пошкодженого вій-
ськами рф
Про те, як законодавчо врегульовано питання відшко-
дування (компенсації) за зруйноване чи пошкоджене 
житло говорив Виконавчий директор Асоціації міст 
України Олександр Слобожан в ефірі телеканалу 
«Еспресо».

Детально на сайті АМУ 

Справедливу трансформацію громад Чер-
воноградського вугільного мікрорегіону 
розпочато
В.о. виконавчого директора Львівського Регіонально-
го відділення Асоціації міст України Анатолій Шалаєв 
22 березня 2023 року взяв участь у стартовій події пі-
лотного проєкту «Справедлива трансформація: мож-
ливості для Львівщини» у межах програми «Підтрим-
ка структурних змін у вугільних регіонах України», що 
впроваджується за підтримки Уряду Німеччини.
Львівщина першою в Україні починає процес спра-
ведливої трансформації вугільних територій, який 
надалі планують мультиплікувати на інші області, що 
спеціалізуються на вуглевидобутку та теплоелектро-
енергетиці.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/uryad-vrahuvav-propozyciyi-amu-shchodo-zabezpechennya-samostiynosti-organiv-miscevogo
https://auc.org.ua/novyna/zakonodavstvo-shchodo-vidshkoduvannya-vartosti-zhytla-zruynovanogoposhkodzhenogo-viyskamy-rf
https://auc.org.ua/novyna/spravedlyvu-transformaciyu-gromad-chervonogradskogo-vugilnogo-mikroregionu-rozpochato
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Законопроєкт про працевлаштування осіб 
з інвалідністю, реєстр. № 5344-д, буде до-
опрацьовано
Назар Миколюк, експерт Асоціацій міст України з пи-
тань соціального захисту, взяв участь у засіданнях ро-
бочої групи Комітету Верховної Ради України з питань 

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Секретарі рад Рівненської області спільно 
опрацювали нове законодавство
Рівненське Регіональне відділення Асоціації міст Укра-
їни 15 березня 2023 року провело чергове засідання 
профільної секції секретарів рад громад області на 
тему: «Робота ради в умовах воєнного стану» для се-
кретарів рад громад Рівненщини. Адже на повсякден-
ні нові виклики, а також зміни до законодавства саме 
секретарі рад мають першими реагувати та працюва-
ти у правовому полі, зазначила Тетяна Грещук, викона-
вча директорка Рівненського РВ Асоціації міст Украї-
ни, модератор заходу.

Детально на сайті АМУ 

На Волині провели навчання службовців 
кращій комунікації з мешканцями
Волинське регіональне відділення Асоціації міст Укра-
їни провело фахове навчання службовців місцевого 
самоврядування за темою: «Інформування, комуніка-
ція і залучення жителів до прийняття рішень в умовах 
воєнного стану». Захід  відбувся 16 березня 2023 року 
за підтримки Проєкту PROSTO «Підтримка доступності 
послуг в Україні», що є шведсько-українським проєк-
том для України з підтримки реформи децентралізації.

Детально на сайті АМУ  

https://auc.org.ua/novyna/sekretari-rad-rivnenskoyi-oblasti-spilno-opracyuvaly-nove-zakonodavstvo
https://auc.org.ua/novyna/na-volyni-provely-navchannya-sluzhbovciv-krashchiy-komunikaciyi-z-meshkancyamy
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соціальної політики та захисту прав ветеранів щодо 
доопрацювання проєкту Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо забезпечення 
прав осіб з інвалідністю на працю», реєстр. № 5344-д 
від 18.11.2022.
Законопроєкт у лютому 2023 року був повернутий Вер-
ховною Радою на повторне перше читання, після чого 
була створена відповідна робоча група для його доопра-
цювання. Асоціація міст України висловила зауваження 
щодо законопроекту, який потребуватиме близько 5,6 
млрд додаткових видатків з місцевих бюджетів.

Детально на сайті АМУ  

Парламент встановив одноразову 
грошову допомогу посадовцям місцевого 
самоврядування, які постраждали від 
російської агресії
Парламент 20 березня прийняв у другому читанні і в 
цілому Закон України «Про виплату одноразової гро-
шової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану 
спричиненими військовою агресією проти України 
пораненням або загибеллю під час проходження пу-
блічної служби, виконання обов’язків на об’єктах кри-
тичної інфраструктури та здійснення професійної жур-
налістської діяльності» (реєстр. № законопроекту 7353).
Цей Закон надає право на отримання одноразової гро-
шової допомоги за шкоду життю та здоров’ю особам 
з числа працівників об’єктів критичної інфраструкту-
ри, державних службовців, посадових осіб місцево-
го самоврядування, які стали особами з інвалідністю 
або втратили працездатність без встановлення інва-
лідності у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією 
або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконан-
ням посадових (службових, професійних) обов’язків у 
період військової агресії російської федерації проти 
України.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/zakonoproyekt-pro-pracevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu-reyestr-no-5344-d-bude-doopracovano
https://auc.org.ua/novyna/parlament-vstanovyv-odnorazovu-groshovu-dopomogu-posadovcyam-miscevogo-samovryaduvannya-yaki
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АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ

Розвиваємо співпрацю з громадами Норвегії
Олександр Третяк, Рівненський міський голова, Го-
лова Рівненського регіонального відділення Асоціа-
ції міст України на запрошення Норвезької асоціації 
місцевих та регіональних влад (KS)  12-16 березня 2023 
року з офіційним візитом відвідав Норвегію. О.Тре-
тяк узяв участь у Саміті місцевого самоврядування 
Норвегії за участі Прем’єр-міністра країни Йонас Гер 
Стере; у семінарі UKRAINETT, присвяченому питан-
ням внутрішньо переміщених осіб в Україні; зустрівся 
з керівництвом KS та Норвезького інституту урбаніс-
тичних та регіональних досліджень (NIBR, а також об-
говорив співпрацю з мером м. Фредрікстад пані Сірі 
Мартінсен.

Детально на сайті АМУ

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

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/rozvyvayemo-spivpracyu-z-gromadamy-norvegiyi
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

