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20-26 серпня 2022 року

ТОП
Кличко: Голови громад, що входять до Асоціації міст України, обговорили 
підготовку до опалювального сезону 2022/23
22 серпня на засіданні Правління Асоціації міст України під керівництвом голови АМУ, 
мера Києва Віталія Кличка голови громад розглянули стан підготовки до опалювального 
сезону 2022/23 років.
У засіданні також взяли участь міністр розвитку громад і територій України Олексій 
Чернишов, заступник голови Державної служби України з питань надзвичайних 
ситуацій, генерал Дмитро Бондар, директор департаменту реагування на надзвичайні 
ситуації ДСНС, генерал Володимир Демчук та заступник директора департаменту 
цивільного захисту ДСНС Олександр Лещенко.

Детально на сайті АМУ

Олександр Слобожан: три виклики опалювального сезону 2022/23
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан в ефірі 24 каналу 
розповів про підготовку до опалювального сезону 2022/23 років та назвав найбільші 
виклики, які маємо подолати для його нормального проходження.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Кличко: Асоціація міст України представляє інтереси громад у 
формуванні Держбюджету на наступний рік
Асоціація міст України представляє інтереси громад у формуванні Держбюджету на 
наступний рік. Правління АМУ схвалило пропозиції до бюджетних законопроектів на 
2023 рік в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. А також сформувало 
робочу групу для участі у бюджетних консультаціях з міністерством фінансів. 

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У цьому опалювальному сезоні маємо подбати про економію ресурсів 
та збереження тепла  – Олександр Слобожан
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан в ефірі 24 каналу 
розповів про особливості підготовки до опалювального сезону в приватних будинках і 
багатоповерхівках.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/klychko-golovy-gromad-shcho-vhodyat-do-asociaciyi-mist-ukrayiny-obgovoryly-pidgotovku-do
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-try-vyklyky-opalyuvalnogo-sezonu-202223
https://auc.org.ua/novyna/klychko-asociaciya-mist-ukrayiny-predstavlyaye-interesy-gromad-u-formuvanni-derzhbyudzhetu-na
https://auc.org.ua/novyna/u-comu-opalyuvalnomu-sezoni-mayemo-podbaty-pro-ekonomiyu-resursiv-ta-zberezhennya-tepla
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Оновлено перелік громад в зонах бойових дій, тимчасово окупованих 
та тих, що в оточенні, станом на 10 серпня
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Наказом 
від 17.08.2022 №188 оновило перелік територіальних громад, що розташовані в райо-
нах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, ото-
ченні (блокуванні) станом на 10 серпня 2022 року. На основі цього переліку внутрішньо 
переміщеним особам будуть здійснюватися виплати.

Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
КОРИСНЕ ДЛЯ ГРОМАД:
АМУ презентує методичні рекомендації «Здійснення державного 
контролю за використанням та охороною земель органами місцевого 
самоврядування»
Методичні рекомендації, підготовлені Асоціацією міст України, будуть корисні органам 
місцевого самоврядування, які приймуть рішення щодо запровадження на своїй тери-
торії системи контролю за використанням та охороною земель.

Детально на сайті АМУ

Внесено зміни до Типового договору оренди землі та відновлено 
пілотний проект щодо реєстрації земель
19 серпня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив постанову № 921 «Про вне-
сення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 і від 
29 грудня 2021 р. № 1438». 

Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
Олександр Слобожан: три причини, чому навчальний рік слід розпочати 
онлайн
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан в ефірі 24 каналу 
розповів, що АМУ, зібравши пропозиції від органів місцевого самоврядування, запропо-
нувала Міністерству освіти і науки України розпочати навчальний рік в режимі онлайн.

Детально на сайті АМУ

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
АМУ взяла участь у засіданні Координаційної ради Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні
25 серпня відбулося чергове засідання Координаційної ради з питань реалізації в Укра-
їні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Учасники засідання домовилися розпо-
чати розроблення шостого національного плану дій із впровадження Ініціативи у 2023 
– 2024 роках.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/onovleno-perelik-gromad-v-zonah-boyovyh-diy-tymchasovo-okupovanyh-ta-tyh-shcho-v-otochenni-0
https://auc.org.ua/novyna/amu-prezentuye-metodychni-rekomendaciyi-zdiysnennya-derzhavnogo-kontrolyu-za-vykorystannyam
https://auc.org.ua/novyna/vneseno-zminy-do-typovogo-dogovoru-orendy-zemli-ta-vidnovleno-pilotnyy-proekt-shchodo
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-try-prychyny-chomu-navchalnyy-rik-slid-rozpochaty-onlayn
https://auc.org.ua/novyna/amu-vzyala-uchast-u-zasidanni-koordynaciynoyi-rady-iniciatyvy-partnerstvo-vidkrytyy-uryad-v-1
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АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Асоціація міст України закликає звільнити мерів, захоплених у полон 
російським агресором
«З 24 лютого 2022 року російські варвари викрали більше 50 посадовців місцевого 
самоврядування. Із них 34 – це голови громад. Станом на 22 серпня в російському 
полоні перебувають 8 голів українських громад. Правління Асоціації міст України знову 
звернулося до відповідних державних установ та міжнародних організацій докласти 
максимальних зусиль до звільнення захоплених у полон голів громад та представників 
місцевого самоврядування!» – підкреслив Голова АМУ Віталій Кличко.

Детально на сайті АМУ

Association of Ukrainian Cities urges to free the mayors abducted by the 
russian aggressor
«Since February 24, 2022, the russian barbarians have abducted more than 50 local 
government officials. 34 of them are mayors. As of August 22, 8 Ukrainian mayors are in 
russian captivity. Therefore, today the Board of the Association of Ukrainian Cities once 
again appealed to the relevant state institutions and international organizations to make 
maximum efforts to release the mayors and other representatives of local governments from 
captivity!» - AUC Chairman Vitaliy Klitschko emphasized.

Details on the AUC website

https://auc.org.ua/novyna/klychko-asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-zvilnyty-meriv-zahoplenyh-u-polon-rosiyskym
https://auc.org.ua/novyna/klitschko-association-ukrainian-cities-urges-free-mayors-abducted-russian-aggressor
https://auc.org.ua/novyna/klychko-asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-zvilnyty-meriv-zahoplenyh-u-polon-rosiyskym
https://auc.org.ua/novyna/klitschko-association-ukrainian-cities-urges-free-mayors-abducted-russian-aggressor

