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18-24 червня 2022 року

ТОП
Україна отримала офіційний статус кандидата у члени Європейського 
Союзу. Дякуємо партнерам за підтримку!
Асоціація міст України вітає таке рішення і висловлює вдячність за підтримку Раді євро-
пейських муніципалітетів і регіонів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Євро-
пи, партнерським асоціаціям місцевого самоврядування та усім, хто підтримав надання 
Україні статусу кандидата у члени ЄС!
«Так, нам ще багато чого треба зробити на шляху до європейської родини. Але, я впев-
нений - Україна зробить все необхідне, виконає всі умови і ухвалить необхідні закони. 
Бо інакше - у нашої держави немає майбутнього. А саме за нього гинуть наші найкращі 
захисники. Тому Україна впорається! І стане успішною і сильною європейською держа-
вою», - Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко.

Детально на сайті АМУ

Маємо вирішувати проблеми теплоенергетики, а не давати Нафтогазу 
можливість захоплювати чужу власність – Олександр Слобожан

Детально на сайті АМУ

Мер Маріуполя Вадим Бойченко та  мер Кропивницького, голова 
Кіровоградської ОВА Андрій Райкович про відкриття центру «Я—
Маріуполь»

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
За пропозиціями АМУ Уряд вніс зміни до порядку формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану
17 червня Уряд схвалив постанову №693, якою внесено зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 «Деякі питання формування та виконан-
ня місцевих бюджетів у період воєнного стану».

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/ukrayina-otrymala-oficiynyy-status-kandydata-u-chleny-yevropeyskogo-soyuzu-dyakuyemo
https://auc.org.ua/novyna/mayemo-vyrishuvaty-problemy-teploenergetyky-ne-davaty-naftogazu-mozhlyvist-zahoplyuvaty
https://auc.org.ua/novyna/mer-mariupolya-v-boychenko-ta-mer-kropyvnyckogo-golova-kirovogradskoyi-ova-araykovych-pro
https://auc.org.ua/novyna/za-propozyciyamy-amu-uryad-vnis-zminy-do-poryadku-formuvannya-ta-vykonannya-miscevyh
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Прийняті у першому читанні законопроекти, які врегульовують питання 
теплопостачання на період воєнного стану, потребують доопрацювання
21 червня у першому читанні прийнято пакет законопроектів, спрямованих на вирішен-
ня проблем постачання теплової енергії населенню протягом дії воєнного стану. Голов-
не у цих законопроектах: забороняється підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду; 
підприємства ТКЕ отримуватимуть різницю в тарифах 
При цьому – у випадку двомісячної заборгованості за договором реструктуризації бор-
гу за попередні періоди підприємство (комунальне) переходить у власність постачаль-
ника газу.
Асоціація міст України підкреслює, що прийняті у першому читанні законопроекти по-
требують доопрацювання, та надає пропозиції, врахування яких дозволить забезпечи-
ти стале проходження опалювального сезону 2022/2023 року без підвищення тарифів.

Детально на сайті АМУ

Парламент ухвалив Закон України «Про управління відходами»
Закон спрямований на стратегічне оновлення законодавства, що регулює систему 
управління відходами, він є рамковим для сфери управління відходами, але при цьому 
визначає чітку систему поводження з відходами, адже ця функція віднесена до повно-
важень органів місцевого самоврядування. 

Детально на сайті АМУ

Нові закони надають податкові та фіскальні стимули учасникам 
індустріальних парків
Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроекти «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення 
масштабних інвестицій у промислове виробництво» та  «Про внесення змін до Митного 
кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвес-
тицій у промислове виробництво». До Податкового та Митного кодексів внесено зміни, 
що надають фіскальні стимули для учасників індустріальних парків.

Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Укладання договорів оренди комунального майна в електронному 
форматі
Асоціація міст України пропонує органам місцевого самоврядування розроблений 
ФДМУ Алгоритм підписання електронних документів.

Детально на сайті АМУ

Асоціація міст України вітає ДП «Прозорро.Продажі» із здобуттям 
престижної світової нагороди
22 червня Організація Обʼєднаних Націй відзначила Україну найпрестижнішою премію 
у сфері публічної служби — UN Public Service Awards. Це щорічна нагорода, заснова-
на 2003 року, якою відзначається передовий досвід у сфері державного управління та 
надання публічних сервісів.
Державна електронна торгова система Прозорро.Продажі визнана кращою серед 350 
проектів з 58 країн світу.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/amu-pryynyati-u-pershomu-chytanni-zakonoproekty-yaki-vregulovuyut-pytannya-teplopostachannya
https://auc.org.ua/novyna/parlament-uhvalyv-zakon-ukrayiny-pro-upravlinnya-vidhodamy
https://auc.org.ua/novyna/amu-vitaye-pryynyattya-zakoniv-shcho-nadayut-podatkovi-ta-fiskalni-stymuly-uchasnykam
https://auc.org.ua/novyna/amu-informuye-ukladannya-dogovoriv-orendy-komunalnogo-mayna-v-elektronnomu-formati
https://auc.org.ua/novyna/ukrayinski-gromady-korystuyutsya-naykrashchym-u-sviti-publichnym-servisom-v-upravlinni
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КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Роз’яснює Асоціація міст України: 
Посадовці місцевого самоврядування, які проходять військову службу, увільняються 
від виконання усіх посадових обов’язків.

Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
Особливості освітньої діяльності в умовах воєнного стану визначено 
Законом
Парламент прийняв Закон України «Про внесення змін до деяких законів України в 
сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєн-
ного стану», який передбачає: зупинення вимоги  щодо максимальної наповнюваності 
класів; визначення Урядом тривалості навчального року; продовження без конкурсу 
контракту з керівником закладу.

Детально на сайті АМУ

АМУ звернулася до МОН: необхідно публічно підтримати освітян з 
тимчасово окупованих територій
АМУ направила лист до Міністра освіти і науки України і сподівається, що нагальні по-
треби і прохання освітян, які вимушено знаходяться на тимчасово окупованих терито-
ріях, МОН не залишить поза увагою. Ми спільно повинні зробити все, для наближення 
Перемоги України!

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

https://auc.org.ua/novyna/posadovci-miscevogo-samovryaduvannya-yaki-prohodyat-viyskovu-sluzhbu-uvilnyayutsya-vid
https://auc.org.ua/novyna/osoblyvosti-osvitnoyi-diyalnosti-v-umovah-voyennogo-stanu-vyznacheno-zakonom
https://auc.org.ua/novyna/amu-zvernulasya-do-mon-neobhidno-publichno-pidtrymaty-osvityan-z-tymchasovo-okupovanyh
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
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В рамках Всесвітнього форуму міст відбудеться День України
26-30 червня у місті Катовіце (Польща) проходитиме Всесвітній форум міст. У заході 
візьме участь делегація Асоціації міст України.
28 червня в рамках Форуму відбудеться День України, який проводить Асоціація міст 
України спільно з Асоціацією міст Польщі. 

Детально на сайті АМУ

Відразу після Перемоги продовжимо роботу з залучення українських 
громад до ініціативи «Партнерство відкритий уряд» – Олександр 
Слобожан
17 червня у Брюселі Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобо-
жан зустрівся із заступником директора міжнародної ініціативи «Партнерство відкритий 
уряд – місцевий рівень» Руді Боррманом.  Під час зустрічі було наголошено на вагомо-
ву внеску АМУ у популяризацію міжнародної програми «Партнерство відкритий уряд 
– місцевий рівень». 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/v-ramkah-vsesvitnogo-forumu-mist-vidbudetsya-den-ukrayiny
https://auc.org.ua/novyna/vidrazu-pislya-peremogy-prodovzhymo-robotu-z-zaluchennya-ukrayinskyh-gromad-do-iniciatyvy

