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ТОП
Асоціація міст України оголошує конкурс кращих історій незламності
та співдії в громадах під час війни
Асоціація міст України запрошує органи місцевого самоврядування взяти участь у конкурсі кращих історій незламності та співдії в громадах під час війни. Практики та історії
успіхів приймаються за такими напрямками: залучення молоді, електронне врядування, згуртованість.
Детально на сайті АМУ

Мінветеранів готове відшкодовувати громадам надані захисникам
послуги з психологічної реабілітації
Згідно з Постановою Уряду №587 від 10.05.2022 заклади охорони здоров’я мають право отримувати кошти на відшкодування наданих послуг із психологічної реабілітації
військовослужбовцям та ветеранам війни, відповідно до Порядку, затверджено постановою КМУ від 27.12.2017 №1057. Асоціація міст України допомагає громадам, ради
яких є її членами, в підготовці необхідних для отримання відшкодувань документів в
рамках виконання Меморандуму між АМУ та Мінветеранів для підтримки ветеранів російсько-української війни та забезпечення їх соціального захисту, сприяння соціальній
та професійній адаптації, надання психологічної підтримки.
Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Зміни до Бюджетного кодексу: що очікує громади у 2023 році
Уряд подав на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень» №8035 від 14.09.2022. Асоціація міст України проаналізувала Законопроект
№8035 і розкриває його основні положення в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.
Детально на сайті АМУ

Затверджено розподіл місцевого акцизу на пальне
27 вересня Уряд прийняв зміни до постанови щодо Порядку зарахування частини
акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України
пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування. Перерахування коштів Казначейство розпочне відразу після набрання чинності ухваленою
постановою.
Детально на сайті АМУ

1

Мешканці особливо небезпечних територій можуть безоплатно
отримати дрова
Передбачено надання обласним військовим адміністраціям Донецької, Запорізької,
Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської
областей можливості забезпечити населення, що проживає на прилеглих до зони проведення бойових дій територіях, паливною деревиною на період опалювального сезону.
Асоціація міст України активно лобіювала це питання на засіданнях Штабу з підготовки
об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до
осінньо-зимового періоду 2022-2023 років під час воєнного стану.
Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Олександр Слобожан про виклики
опалювального сезону в умовах війни

та

можливості

проведення

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан в прямому ефірі на
5 каналі розповів про готовність муніципалітетів до опалювального сезону та виклики,
які стоять перед громадами в умовах війни.
Детально на сайті АМУ

Уряд визначив Порядок поводження з відходами від руйнування
будівель та споруд
Визначений Урядом Порядок передбачає активну участь органів місцевого самоврядування у вирішенні проблем поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд внаслідок бойових дій. Однак відповідні повноваження
не покладенні на органи місцевого самоврядування Законом, також не передбачено
відповідний фінансовий ресурс. Тому Порядок носить виключно рекомендаційний характер для місцевої влади.
Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
До уваги громад: набули чинності нові правила оренди майна
Асоціація міст України підготувала роз’яснення щодо змін до постанови Уряду №483 та
№634. Основні зміни стосуються спрощення ряду узгоджувальних електронних процедур та надання органам місцевого самоврядування можливості застосовувати пільги і
знижки щодо об’єктів оренди без ускладнень, використання яких унеможливлюється
різними обмеженнями, в тому числі і бойовими діями.
Детально на сайті АМУ

Корисне для громад: Грантовий конкурс для громад на розвиток
сільських територій
Презентовано проект грантового конкурсу для громад – «Сади перемоги». Мета проєкту – підвищити продовольчу безпеку України та ефективність виробництва аграрної
продукції в громадах. Реалізація ініціативи дасть можливість громадам розвивати фермерство на своїй території. На конкурс можуть подаватися учасники із 10-ти областей:
Сумської, Київської, Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Харківської, Полтавської, Львівської, Черкаської та Дніпропетровської.
Детально на сайті АМУ
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Повноваження із призначення та виплати субсидій та пільг передано
від органів соцзахисту до Пенсійного фонду
Уряд постановою №1041 прийняв рішення передати повноваження із призначення та
виплати житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги від міських (міст
обласного значення) та районних органів соцзахисту до органів Пенсійного фонду
України. Асоціація міст України звертає увагу: прийом документів від громадян для
призначення пільг та житлових субсидій залишається за органами місцевого самоврядування, в тому числі міськими органами соцзахисту.
Детально на сайті АМУ

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Мери українських міст взяли участь у Днях України в Словаччині
Делегація Асоціації міст України з голів громад та представників місцевого самоврядування взяла участь в заходах, присвячених Дням України в місті Кошице (Словаччина).
Тематика зустрічі стосувалася словацько-українського співробітництва та обміну досвідом між органами місцевого самоврядування. У складі української делегації – 38 мерів
та представників територіальних громад із Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Луганської та Донецької областей.
Детально на сайті АМУ

Співпраця мерів з України, Німеччини та Польщі посилюється
Асоціація міст України спільно з ініціативою «United for Ukraine» шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні», за підтримки Посольства України в
Німеччині та Фонду Ганса Зайделя в Україні, організували візит делегації міських, селищних та сільських громад України до Берліну для участі в щорічній зустрічі Мережі
молодих мерів Німеччини.
Детально на сайті АМУ

Представники АМУ ознайомилися з досвідом муніципалітетів Литви у
сфері ЖКГ
Представники Асоціації міст України, спільно з представниками національних асоціацій
органів місцевого самоврядування Молдови та Грузії, взяли участь в навчальному візиті до Литви. Поїздка організована Асоціацією місцевих органів влади Литви (ALAL) та
проєктом Ради європейських муніципалітетів та регіонів (РЄМР) «ПЛАТФОРМА». Учасники делегації ознайомилися з досвідом литовських муніципалітетів у сфері управління відходами та водними ресурсами, енергоефективності та зеленої інфраструктури.
Детально на сайті АМУ
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Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення
захоплених у полон мерів

Детально на сайті АМУ
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