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3 - 10 лютого 2023 року

ТОП

Київська агломерація в контексті широко-
масштабного російського вторгнення - ре-
зультати досліджень
10 лютого 2023 року під час засідання Асоціації «Київ-
ська агломерація» відбулась презентація звіту соціо-
логічного дослідження «Думки і погляди жителів і жи-
тельок окремих громад Київської області та м. Києва 
про Київську агломерацію» в контексті широкомасш-
табного російського вторгнення».
Дослідження проведено Київським міжнародним ін-
ститутом соціології за замовленням Програми Ради 
Європи «Посилення доброго демократичного вряду-
вання і стійкості в Україні» та Місцевої асоціації органів 
місцевого самоврядування «Київська агломерація».

Детально на сайті АМУ

Полонений мер Олександр Бабич здобув 
спеціальну відзнаку ім. Павла Адамовича 
від Європейського центру солідарності в 
Ґданську (Польща)
За поданням Асоціації міст України та Ради європей-
ських муніципалітетів і регіонів спеціальну відзнаку 
отримав Олександр Бабич, мер українського міста 
Гола Пристань, який із березня 2022 року перебуває в 
російському полоні.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/kyyivska-aglomeraciya-v-konteksti-shyrokomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya-rezultaty
https://auc.org.ua/novyna/polonenyy-mer-oleksandr-babych-zdobuv-specialnu-vidznaku-im-pavla-adamovycha-vid
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Відсторонення від посади мера Чернігова - 
це тиск на місцеве самоврядування
Виконавчий  директор Асоціації міст України 
Олександр Слобожан у прямому ефірі на телеканалі 
“Еспресо” прокоментував рішення Львівського апеля-
ційного суду про відсторонення Чернігівського місь-
кого голови від посади. 
«Рішення суду щодо мера Атрошенка спростувало 
саме поняття проведеної “децентралізації”», - заува-
жив Олександр Слобожан.

Детально на сайті АМУ

Асоціація міст України ініціює зміну Правил 
перетину кордону
Асоціація міст України звернулася до Прем’єр-міні-
стра України щодо необхідності невідкладного вне-
сення змін до Постанови №69 «Про внесення змін до 
Правил перетинання державного кордону громадя-
нами України» для приведення її у відповідність до рі-
шення Ради національної безпеки і оборони України 
від 23 січня 2023 року «Про деякі питання щодо пере-
тину державного кордону України в умовах воєнного 
стану», введеного в дію Указом Президента України 
від 23 січня 2023 року № 27/2023.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vidstoronennya-vid-posady-mera-chernigova-ce-tysk-na-misceve-samovryaduvannya
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-iniciyuye-zminu-pravyl-peretynu-kordonu
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МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

Реєстр зруйнованого та пошкодженого 
майна  - це ключовий інструмент збору 
даних
Виконавчий директор Асоціації міст України виступив 
на онлайн-заході  в рамках проєкту: “Прозоре віднов-
лення зруйнованих об’єктів за допомогою Карти від-
новлення”, що реалізується за підтримки Міжнарод-
ного фонду “Відродження”. 

Детально на сайті АМУ

Урядовий комітет врахував пропозиції 
Асоціації міст України при доопрацюванні 
Державної антикорупційної програми на 
2023-2025 роки
Урядовий комітет з питань національної безпеки і обо-
рони та правоохоронної діяльності підтримав на своє-
му засіданні, яке відбулось за участі представника Асо-
ціації міст України, заступника Виконавчого директора 
Ярослава Рабошука, проєкт Державної антикорупцій-
ної програми на 2023-2025 роки.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/reyestr-zruynovanogo-ta-poshkodzhenogo-mayna-ce-klyuchovyy-instrument-zboru-danyh
https://auc.org.ua/novyna/uryadovyy-komitet-vrahuvav-propozyciyi-asociaciyi-mist-ukrayiny-pry-doopracyuvanni
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Асоціація міст України долучилась до 
обговорення стратегії захисту дітей в 
Україні
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) за участі  регіонального 
радника ЮНІСЕФ із захисту дитини Аарона Грінбер-
га провів обговорення становища дітей в Україні та 
стратегії їх захисту в короткотерміновій та середньо-
терміновій перспективі. Одного з ключових партнерів 
ЮНІСЕФ, Асоціацію міст України, представляв Назар 
Миколюк.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Адмінштрафи у сфері дорожнього руху 
зараховуватимуть безпосередньо до 
місцевих бюджетів
Асоціація міст України отримала відповідь на звер-
нення щодо необхідності зарахування адмінштрафів у 
сфері безпеки дорожнього руху до бюджетів громад, в 
якому повідомила державні органи про проблему не-
надходження до бюджетів місцевого самоврядування 
платежів від таких штрафів: кошти штрафів не розподі-
ляються та не зараховуються до відповідних бюджетів 
територіальних громад.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-doluchylas-do-obgovorennya-strategiyi-zahystu-ditey-v-ukrayini
https://auc.org.ua/novyna/adminshtrafy-u-sferi-dorozhnogo-ruhu-zarahovuvatymut-bezposeredno-do-miscevyh-byudzhetiv
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В межах спільного проєкту Асоціації міст 
України та ЮНІСЕФ громади отримали 
сучасне медичне обладнання
В рамках підтримки громад Проєктом ЮНІСЕФ та Асо-
ціації міст України, фінансування в розмірі 1,5 млн грн 
для придбання сучасного медичного обладнання от-
римали наступні громади: Рогатинська громада; Іва-
но-Франківської області; Камянець-Подільська гро-
мада Хмельницької області;  Широківська громада 
Запорізької області.

Детально на сайті АМУ

Студенти долучаються до розвитку 
місцевого самоврядування
За ініціативи Соціально-гуманітарного факультету За-
хідноукраїнського національного університету екс-
перт Асоціації міст України Назар Миколюк обговорив 
зі студентами кафедри психології та соціальної роботи 
аспекти здійснення соціальної роботи в громадах. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/v-mezhah-spilnogo-proyektu-asociaciyi-mist-ukrayiny-ta-yunisef-gromady-otrymaly-suchasne
https://auc.org.ua/novyna/studenty-doluchayutsya-do-rozvytku-miscevogo-samovryaduvannya
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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

