
1

1 - 14 жовтня  2022 року

ТОП
Звільнено з полону Олену Пелешок
Голова Зеленопідської територіальної громади з Херсонськоі області Олена Пелешок 
звільнена з російського полону і знаходиться вже на підконтрольній Україні території!

Детально на сайті АМУ 

Кличко: Асоціація міст України звернулася до Уряду для розблокування 
можливості надання фінансової допомоги напряму між громадами
Правління Асоціації міст України виступило категорично проти ухваленої Кабінетом Мі-
ністрів України Постанови від 27 вересня 2022 р. №1083 «Про внесення зміни до пункту 
1 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. №252». Цими змінами 
Уряд зупинив перерахування коштів на відбудову постраждалих територій напряму між 
громадами, адже зобов’язав громади погоджувати з Міністерством фінансів України всі 
свої рішення про надання фінансової допомоги іншим селам, селищам, містечкам і мі-
стам. Асоціація міст України звернулася до Уряду скасувати норми про обов’язковість 
погодження та розблокувати можливість надання допомоги між громадами на відбудову 
територій.

Детально на сайті АМУ  

Позиція Асоціації міст України врахована в Методиці визначення 
обсягів заборгованості з різниці в тарифах
12 жовтня 2022 року Уряд ухвалив постанову, якою внесено зміни в Постанову Кабінету 
Міністрів України від 15.09.2021 № 977 «Про затвердження Методики визначення за-
боргованості з різниці в тарифах», на яких наполягала Асоціація міст України з вересня 
2021 року. Тепер обсяг заборгованості згідно Методики не буде зменшуватися на суму 
трансфертів з місцевих бюджетів.

Детально на сайті АМУ

Олександр Слобожан та Оксана Продан про осінньо-зимові виклики і 
перспективи розвитку міст під час війни
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан і радниця голови 
Асоціації міст України Оксана Продан в ефірі телеканалу Перший Західний говорили 
про діяльність  Асоціації міст України, роботу громад під час війни та перспективи роз-
витку місцевого самоврядування.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/zvilneno-z-polonu-olenu-peleshok
https://auc.org.ua/novyna/klychko-asociaciya-mist-ukrayiny-zvernulasya-do-uryadu-dlya-rozblokuvannya-mozhlyvosti
https://auc.org.ua/novyna/pozyciya-asociaciyi-mist-ukrayiny-vrahovana-v-metodyci-vyznachennya-obsyagiv-zaborgovanosti-z
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-ta-oksana-prodan-pro-osinno-zymovi-vyklyky-i-perspektyvy-rozvytku-mist
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МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Асоціація міст України ініціює перерахунок базової та реверсної 
дотацій для громад в Держбюджеті
Асоціація міст України, керуючись Протоколом, підписаним за результатами 
бюджетних консультацій, 2 вересня 2022 року між першим заступником Міністерства 
фінансів України Денисом Улютіним та Виконавчим директором АМУ Олександром 
Слобожаном, надала пропозиції щодо перерахунку базової та реверсної дотацій для 
уточнення по окремим громадам вихідних даних, які використовуються при розрахунку 
горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів територіальних громад.

Детально на сайті АМУ 

Парламент ухвалив зміни до Бюджетного кодексу в першому читанні
7 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні урядовий проект Закону 
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удо-
сконалення деяких положень» №8035 від 14.09.2022.
Законопроект №8035 передбачає ряд змін в частині місцевих бюджетів та міжбюджет-
них трансфертів.

Детально на сайті АМУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Чи будуть підняті тарифи на опалення вирішує зараз Уряд -  Олександр 
Слобожан
Тарифи на опалення можуть бути підняті в разі прийняття Урядом розпорядження, іні-
ційованого Мінекономіки. Про це в прямому ефірі телеканалу «Еспресо» зазначив Ви-
конавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Детально на сайті АМУ 

 
На період воєнного стану врегульовано діяльність територіальних 
комісій з визначення заборгованості з різниці в тарифах
30 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1107, якою внесено зміни до 
Типового положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з 
різниці в тарифах.

Детально на сайті АМУ 

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Навчання щодо роботи у базі Порталу державної електронної системи 
в сфері будівництва ВІДЕО
6 жовтня відбувся вебінар для представників органів місцевого самоврядування щодо 
використання інтерфейсу внесення відомостей про наявні геодані в межах територі-
альних громад до Єдиної державної системи у сфері будівництва.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-iniciyuye-pererahunok-bazovoyi-ta-reversnoyi-dotaciy-dlya-gromad-v
https://auc.org.ua/novyna/parlament-uhvalyv-zminy-do-byudzhetnogo-kodeksu-v-pershomu-chytanni
https://auc.org.ua/novyna/chy-budut-pidnyati-taryfy-na-opalennya-vyrishuye-zaraz-uryad-oleksandr-slobozhan
https://auc.org.ua/novyna/na-period-voyennogo-stanu-vregulovano-diyalnist-terytorialnyh-komisiy-z-vyznachennya
https://auc.org.ua/novyna/vidbulosya-onlayn-navchannya-shchodo-roboty-u-bazi-portalu-derzhavnoyi-elektronnoyi-systemy-v
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Громади продовжують отримувати кошти  ЮНІСЕФ для забезпечення 
постраждалих сімей внаслідок військової агресії рф
АМУ співпрацює з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні для допомоги органам 
місцевого самоврядування забезпечувати необхідний захист та підтримку сімей з діть-
ми, які постраждали внаслідок воєнних дій. 
Громадам надається цільова фінансова підтримка у розмірі 50 тисяч доларів США, а 
також проводяться тренінги експертів Асоціації для органів місцевого самоврядування.  
Допомогу вже отримали 35 з 51територіальних громади.

Детально на сайті АМУ 

Уряд змінив Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення 
внутрішньо переміщених осіб
Уряд постановою №1094 вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове роз-
міщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Асоціація міст України пояснює 
основні зміни Порядку.

Детально на сайті АМУ 

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Особливості розгляду звернень та запитів на доступ до публічної 
інформації в умовах воєнного стану
До Асоціації міст України продовжують надходити звернення органів місцевого само-
врядування щодо особливостей розгляду звернень громадян та запитів на доступ до 
публічної інформації в умовах правового режиму воєнного стану. Звертаємо увагу на 
роз’яснення з цього питання опубліковане на сайті Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини.

Детально на сайті АМУ

Навчання для громад щодо ведення Єдиного державного адресного 
реєстру ВІДЕО
13 жовтня відбувся вебінар для представників органів місцевого самоврядування щодо 
роботи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва  (ЄДЕССБ) в рам-
ках наповнення Єдиного державного адресного реєстру.

Детально на сайті АМУ 

Дайджест практики Верховного Суду у сфері земельних відносин та 
права власності
Асоціація міст України пропонує для використання у роботі органів місцевого самовря-
дування огляд окремих правових висновків судової палати для розгляду справ щодо 
земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Вер-
ховного Суду, який охоплює судові рішення за період 2018 рік -  серпень 2022 року.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/gromady-prodovzhuyut-otrymuvaty-koshty-yunisef-dlya-zabezpechennya-postrazhdalyh-simey
https://auc.org.ua/novyna/uryad-zminyv-poryadok-kompensaciyi-vytrat-za-tymchasove-rozmishchennya-vnutrishno
https://auc.org.ua/novyna/osoblyvosti-rozglyadu-zvernen-ta-zapytiv-na-dostup-do-publichnoyi-informaciyi-v-umovah
https://auc.org.ua/novyna/navchannya-dlya-gromad-shchodo-vedennya-yedynogo-derzhavnogo-adresnogo-reyestruvideo
https://auc.org.ua/novyna/daydzhest-praktyky-verhovnogo-sudu-u-sferi-zemelnyh-vidnosyn-ta-prava-vlasnosti
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ОСВІТА
АМУ: новий проєкт Закону ”Про дошкільну освіту” потребує 
доопрацювання
Асоціація міст України проаналізувала проєкт Закону України «Про дошкільну освіту» 
№8030, який знаходяться на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань осві-
ти, науки та інновацій.

Детально на сайті АМУ

Асоціація міст України рекомендує громадам зберегти кадровий 
потенціал органів соцзахисту
Асоціація міст України звернулася до міських голів з проханням максимально зберегти 
кадровий потенціал міських органів соцзахисту, зокрема шляхом розвитку програм со-
ціальної підтримки громадян, надання соціальних послуг, соціального захисту внутріш-
ньо переміщених осіб, ветеранів війни і членів їх сімей.

Детально на сайті АМУ  

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

 

Детально на сайті АМУ

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко взяв участь 
у зустрічі асоціації Eurocities з президенткою Європейської комісії 
Урсулою фон дер Ляєн
Віталій Кличко наголосив, що масована атака 10 жовтня 2022 року - ще одне свідчен-
ня того, що росія прагне знищити критичну інфраструктуру, залякати українців, чинить 
геноцид українського народу.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/amu-novyy-proyekt-zakonu-pro-doshkilnu-osvitu-potrebuye-doopracyuvannya
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-rekomenduye-gromadam-zberegty-kadrovyy-potencial-organiv-soczahystu
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
https://auc.org.ua/novyna/golova-asociaciyi-mist-ukrayiny-mer-kyyeva-vitaliy-klychko-vzyav-uchast-u-zustrichi
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Голови громад взяли участь в конференції Французької секції Ради 
Європейських муніципалітетів та регіонів
6-7 жовтня в м. Бордо (Франція) відбулася конференція Французької секції Ради Євро-
пейських муніципалітетів та регіонів (РЄМР).
Тема заходу: «Подолання криз: європейська підтримка місцевих і регіональних ініціа-
тив». Представники місцевого самоврядування Франції, Польщі та України обговорили 
влив кризи в галузі охорони здоров’я, кліматичної криза та війни в Україні, зокрема її 
економічні та соціальні наслідки.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/golovy-gromad-vzyaly-uchast-v-konferenciyi-francuzkoyi-sekciyi-rady-yevropeyskyh

