16-22 липня 2022 року

ТОП
Головне завдання муніципальної і центральної влади – почати
опалювальний сезон вчасно та без підвищення тарифів – О.Слобожан
15 липня Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у прямому ефірі на UA:ПЕРШИЙ розповів про завдання, які стоять перед владою для належного забезпечення наступного опалювального сезону в усіх громадах України.
Детально на сайті АМУ

Оксана Продан: вже зараз потрібно приймати
заохочуватимуть бізнес працювати в Україні

закони,

які

17 липня радниця Голови Асоціації міст України Оксана Продан в ефірі Українського
радіо розповіла, як під час повномасштабної агресії рф працює бізнес, як відбувається релокація і що потрібно зробити для стимулювання розвитку підприємництва після
Перемоги.
Детально на сайті АМУ

Про умови для бізнесу та відновлення громад розповіла в ефірі Радіо
Україна радниця Голови АМУ Оксана Продан
20 липня радниця Голови АМУ Оксана Продан розповіла в ефірі Радіо Україна про
необхідні умови для розвитку бізнесу та повернення громадян в їх залишені домівки,
про План відновлення та роботу Асоціації міст України.
Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Уряд
визначив
умови
постачання
природного
теплопостачальних підприємств та бюджетних установ

газу

для

Постанова покладає на ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” обов’язок постачати до 31 березня 2023 року підприємствам комунальної теплоенергетики та
бюджетним установам природний газ за ціною, яка діяла у минулому опалювальному
сезоні.
Детально на сайті АМУ

1

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Для сталого проходження опалювального сезону доповнено перелік
видатків, які можуть здійснюватися в умовах воєнного стану
22 липня Уряд ухвалив зміни до постанови №590 - за пропозиціями АМУ доповнено
перелік видатків загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів,
які можуть здійснюватися в умовах воєнного стану.
До переліку включено видатки на підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження; облаштування споруд цивільного захисту.
Таке рішення дозволить громадам проводити платежі, необхідні для забезпечення
вчасного початку і сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 років.
Детально читайте на фейсбук-сторінці АМУ та телеграм-каналі АМУ
АМУ надіслала Мінекономіки пропозиції щодо
публічних закупівель в умовах воєнного стану

вдосконалення

За результатами наради із сільськими, селищними та міськими головами, яка відбулася
із Заступником керівника Офісу Президента України Кирилом Тимошенко та Першим
віцепрем’єр-міністром — Міністром економіки України Юлією Свириденко, Асоціація
міст України надала пропозиції змін до Постанови КМУ від 28.02.22. №169. Зміни мають на меті спростити органам місцевого самоврядування закупівлю товарів, робіт та
послуг для допомоги ЗСУ, створення захисних споруд, облаштування місць проживання ВПО, підготовки та проведення опалювального сезону.
Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Набув чинності Закон щодо оптимізації трудових відносин під час війни
19 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо оптимізації трудових відносин» №2352-IX, яким передбачено поширення на посадових осіб місцевого самоврядування норм Закону «Про організацію
трудових відносин в умовах воєнного стану».
Закон розроблявся за участі Асоціації міст України.
Детально на сайті АМУ

РОЗ’ЯСНЮЄ АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ:
Фінансування соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб
Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
Скасовано норму, яка обмежувала відпустки педагогічних працівників
19 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо оптимізації трудових відносин» № 2352-IX.
Цей Закон скасовує імперативну норму, що обмежувала щорічну основну оплачувану
відпустку 24 календарними днями, яка була введена ухваленим 15 березня 2022 року
Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Детально на сайті АМУ
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АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення
захоплених у полон мерів

Детально на сайті АМУ

Презентовано цільову програму розвитку волонтерства від Проєкту
Ради Європи в Україні
АМУ підтримує розвиток волонтерського руху та пропонує громадам ознайомитися з
презентованим проєктом, який може бути дороговказом для громад, оскільки підходить
як сільським, селищним, так і міським радам. Громади можуть використати всі запропоновані проєктом програми розділи та заходи, або лише ті, які найбільше підходять тій
чи іншій громаді.
Детально на сайті АМУ
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