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28 січня - 3 лютого 2023 року

ТОП

Рішення суду щодо відсторонення мера 
Чернігова - загроза демократії в Україні
Львівський апеляційний суд 1 лютого 2023 року при-
йняв рішення, яким мера міста притягнув до відпові-
дальності, що перевищує санкцію статті, застосованої 
щодо посадовця. Суддя Головатий Василь Ярославо-
вич одноосібно позбавив виборців Чернігова їх права 
на місцеве самоврядування.

Детально на сайті АМУ

Новий порядок бронювання
Уряд затвердив порядок бронювання військовозо-
бов’язаних під час воєнного стану, який розповсюджу-
ється на посадових осіб органів місцевого самовряду-
вання.

Детально на сайті АМУ

Містобудування - це пряме повноваження 
та право громад
У рамках Проєкту «Голос громадянського суспільства 
в формуванні та реалізації плану відновлення Укра-
їни» Виконавчий директор Асоціації міст України 
Олександр Слобожан представив позицію Асоціації 
щодо необхідних кроків для успішного майбутнього 
відновлення громад і України.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/rishennya-sudu-shchodo-vidstoronennya-mera-chernigova-zagroza-demokratiyi-v-ukrayini
https://auc.org.ua/novyna/novyy-poryadok-bronyuvannya
https://auc.org.ua/novyna/mistobuduvannya-ce-pryame-povnovazhennya-ta-pravo-gromad
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МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

Відбудова громад має відбуватися за їх 
участі - Продан
«Ми готуємось до відбудови після Перемоги Об’єдна-
них сил ЗСУ. 
Від того, чи відбудова буде вестись з центру, чи на рів-
ні місцевого самоврядування, залежить можливість 
мешканців громад впливати на майбутнє їх громад», - 
саме так підсумувала Оксана Продан, радниця Голови 
Асоціації міст України ефір на каналі Київ.

Детально на сайті АМУ

Історичний центр Одеси отримав статус 
пам’ятки ЮНЕСКО
25 січня 2023 року історичний центр Одеси отримав 
статус пам’ятки ЮНЕСКО на 18-їй позачерговій сесії 
Комітету всесвітньої спадщини ООН з питань освіти, 
науки та культури. 
Одеський міський голова, голова Регіонального відді-
лення Асоціації міст України Геннадій Труханов наго-
лосив, що ця подія - як культурна, так і дипломатична 
перемога України, адже делегація російської федера-
ції всіма способами намагалася виключити питання 
про статус Одеси з порядку денного.

Детально на сайті АМУ

Місцеве самоврядування очікує справедли-
вого рішення суду
«Суд першої інстанції застосував санкцію, якої немає в 
статті, щодо якої було складено протокол про адмінпра-
вопорушення. Ми бачимо, що апеляційний суд почав 
досліджувати питання, які були проігноровані в першій 
інстанції», - зазначила радниця Голови Асоціації міст 
України Оксана Продан в ефірі телеканалу Київ.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vidbudova-gromad-maye-vidbuvatysya-za-yih-uchasti-prodan
https://auc.org.ua/novyna/istorychnyy-centr-odesy-otrymav-status-pamyatky-yunesko
https://auc.org.ua/novyna/misceve-samovryaduvannya-ochikuye-spravedlyvogo-rishennya-sudu
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Спочатку було місто. Частина 3. Міський 
контроль за будівництвом
«Нині на всій території України заходи міського або 
державного контролю не здійснюються. Ніхто, крім за-
мовника, генпідрядника, інженера та архітектора, на 
будівельний майданчик зайти не має права», - зазна-
чила народна депутатка України, архітекторка Ганна 
Бондар в авторській статті.

Детально на сайті АМУ

Відбулося засідання фахової мережі з питань 
відновлення муніципальної інфраструктури
1 лютого 2023 року Асоціація міст України провела за-
сідання фахової мережі з питань відновлення муніци-
пальної інфраструктури в рамках Проєкту «Сприяння 
всебічному розвитку громад через аналітику, діалог та 
міжнародне співробітництво», що фінансується Німець-
ким товариством Міжнародного співробітництва (GIZ) 
в рамках Підтримки реформи децентралізації в Україні 
(U-LEAD з Європою. Фаза II).

Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО

Щорічна індексація нормативної грошової 
оцінки земель
Державна служба України з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру повідомила про значення коефіцієнта 
індексації нормативної грошової оцінки земель і зе-
мельних ділянок за 2022 рік.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/spochatku-bulo-misto-chastyna-3-miskyy-kontrol-za-budivnyctvom
https://auc.org.ua/novyna/vidbulosya-zasidannya-fahovoyi-merezhi-z-pytan-vidnovlennya-municypalnoyi-infrastruktury
https://auc.org.ua/novyna/shchorichna-indeksaciya-normatyvnoyi-groshovoyi-ocinky-zemel
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

На засіданні фахової мережі з питань публіч-
них (комунальних) послуг та супутньої інф-
раструктури обговорили галузеві питання
24 січня Асоціація міст України провела засідання фа-
хової мережі з питань публічних (комунальних) послуг 
та супутньої інфраструктури в рамках Проєкту «Спри-
яння всебічному розвитку громад через аналітику, діа-
лог та міжнародне співробітництво», що фінансується 
Німецьким товариством Міжнародного співробітни-
цтва (GIZ) в рамках Підтримки реформи децентраліза-
ції в Україні (U-LEAD з Європою. Фаза II).

Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЮНІСЕФ та Асоціація міст України 
продовжують допомагати сім’ям з дітьми 
В рамках підтримки громад Проєктом ЮНІСЕФ та Асо-
ціації міст України, фінансування в розмірі 1,5 млн грн 
отримали наступні громади: Канівська громада Чер-
каської області;  Баранівська громада Житомирської 
області; Білоцерківська громада Київської області.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/na-zasidanni-fahovoyi-merezha-z-pytan-publichnyh-komunalnyh-poslug-ta-suputnoyi
https://auc.org.ua/novyna/yunisef-ta-asociaciya-mist-ukrayiny-prodovzhuyut-dopomagaty-simyam-z-ditmy
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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/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

