
1

26 листопада - 2 грудня  2022 року

ТОП

В рамках Інвестиційного форуму «Великий 
Київ 2022» відбулася презентація Київської 
агломерації та проєктів її громад-членів
В рамках Інвестиційного форуму «Великий Київ 2022» 
відбулась презентація Київської агломерації. Очіль-
ники міст, сіл та селищ презентували проєкти громад 
перед представниками європейських міст-мегаполі-
сів, членів Eurocities.

Детально на сайті АМУ

Законопроект 5655 зняли з розгляду 
парламенту. Він буде доопрацьований з 
урахуванням пропозицій представників 
місцевого самоврядування
«Мери українських міст виступають за створення про-
зорої системи містобудівного регулювання. Саме такі 
пропозиції до проекту закону подала Асоціації міст 
України. Для нас найважливіше - забезпечення прав 
та інтересів мешканців громад» - зазначив голова 
Асоціації міст України Віталій Кличко.
Асоціація міст України готова до доопрацювання за-
конопроекту № 5655 спільно з народними депутата-
ми та експертами з тим, щоб створити прозорі умови 
містобудування в Україні.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/v-ramkah-investyciynogo-forumu-velykyy-kyyiv-2022-vidbulasya-prezentaciya-kyyivskoyi
https://www.auc.org.ua/novyna/amu-zakonoproekt-5655-znyaly-z-rozglyadu-parlamentu-1-grudnya-vin-bude-doopracovanyy-z
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Уряд за пропозиціями Асоціації міст 
України спростив порядок закупівель
Уряд прийняв постанову №1324, якою вніс зміни до 
пункту 13 особливостей здійснення публічних заку-
півель товарів, робіт і послуг для замовників, перед-
бачених Законом України «Про публічні закупівлі» 
на період дії воєнного стану. Такі зміни сприятимуть 
оперативному вирішенню питань із забезпечення те-
плом населення та соціальної інфраструктури у разі 
екстрених ситуацій.

Детально на сайті АМУ

Корисна інформація для громад щодо 
складання проєктів рішень про місцеві 
бюджети на 2023 рік
Міністерство фінансів України спрямувало до облас-
них держадміністрацій та КМДА, виконавчих органів 
відповідних місцевих рад лист з інформацією про по-
казники міжбюджетних відносин на 2023 рік. Асоціа-
ція міст України надала детальний аналіз показників 
місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів у 
Законі України «Про Державний бюджет України на 
2023 рік».

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

https://auc.org.ua/novyna/uryad-za-propozyciyamy-asociaciyi-mist-ukrayiny-sprostyv-poryadok-zakupivel
https://www.auc.org.ua/novyna/informaciya-dlya-skladannya-proyektiv-rishen-pro-miscevi-byudzhety-na-2023-rik
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Асоціація міст України надала пропозиції 
до законопроєкту №5655 щодо реформи 
містобудування
На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого самовряду-
вання, регіонального розвитку та містобудування Ви-
конавчий директор Асоціації міст України Олександр 
Слобожан зазначив, що для місцевого самоврядуван-
ня важливою є реалізація діджиталізаціі, а не імітація. 
Для цього у законопроєкті №5655 слід усунути норми, 
які порушують Конституцію України, протирічать Ци-
вільному кодексу України та створюють множинні ко-
рупційні можливості у сфері містобудування.

Детально на сайті АМУ

Асоціація міст України проти підвищення 
тарифів на електроенергію
Асоціація міст України виступила проти зростання 
вартості тарифів на електроенергію та надала НКРЕКП 
зауваження відповідними зверненнями.
Сподіваємось, Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг підтримає позицію Асоціації міст України.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-nadala-propozyciyi-do-zakonoproyektu-no5655-shchodo-reformy
https://www.auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-proty-pidvyshchennya-taryfiv-na-elektroenergiyu
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ЗЕМЛЯ І МАЙНО

Відновлено проведення аукціонів з оренди 
землі сільськогосподарського призначення
В рамках Меморандуму про співпрацю між  Асоці-
ацією міст України та Державним підприємством 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» проводяться консультацій-
ні роботи щодо організації та проведення прозорих 
електронних аукціонів з продажу та оренди майна і 
земельних ділянок комунальної власності в електро-
нних системах. Запрошуємо громади на консультації.

Детально на сайті АМУ 
 

Зміни до земельного законодавства під 
час воєнного стану та питання контролю 
обговорили під час практикуму в Луцьку
Асоціація міст України стала організатором практику-
му на тему «Зміни до земельного законодавства під 
час воєнного стану. Здійснення державного контро-
лю за використанням та охороною земель громада-
ми». На заході земельники зі всієї України визначили 
пропозиції змін до відповідного законодавства, які 
вирішать проблеми, що стоять наразі перед громада-
ми в земельній сфері та з якими до відповідних орга-
нів влади звернеться Асоціація міст України.

Детально на сайті АМУ 
 

Відбулися консультації з відновлення 
земельних аукціонів
29 листопада Асоціація міст України спільно з ДП ”Прозо-
рро. Продажі” провели онлайн-консультації та роз’ясни-
ли тему відновлення, організації та проведення прозорих 
електронних аукціонів з продажу та оренди земельних 
ділянок комунальної власності в електронних системах.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/aukciony-z-orendy-zemli-silskogospodarskogo-pryznachennya-vidnovleno-zaproshuyemo-gromady-na
https://auc.org.ua/novyna/zminy-do-zemelnogo-zakonodavstva-pid-chas-voyennogo-stanu-ta-pytannya-kontrolyu-obgovoryly
https://auc.org.ua/novyna/vidbulysya-konsultaciyi-z-vidnovlennya-zemelnyh-aukcioniv-video


5

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Асоціація міст України закликає всіх 
долучитися до звільнення захоплених у 
полон мерів

 

Детально на сайті АМУ

Очільники українських громад взяли участь 
в Конгресі мерів Франції
Делегація Асоціації міст України відвідала 104-й Кон-
грес мерів Франції – найбільший у світі щорічний фо-
рум міських голів. В заході взяли близько 10 000 ме-
рів. Головною темою Конгресу була війна в Україні та 
знайомство французьких мерів з українськими коле-
гами задля розбудови партнерських відносин та по-
дальшої оперативної допомоги громадам в Україні

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/ochilnyky-ukrayinskyh-gromad-vzyaly-uchast-v-kongresi-meriv-franciyi
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv

