22 - 28 жовтня 2022 року

ТОП
Закрити небо над Україною закликав Віталій Кличко на дебатах
Конгресу Ради Європи
25 жовтня Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко виступив на 43-й
сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи під час дебатів щодо війни
російської федерації проти України.
Віталій Кличко закликав Конгрес зробити все можливе для закриття українського неба
від російських ракет і дронів та сприяти якнайшвидшому звільненню полонених мерів:
«Асоціація міст України продовжує роботу із звільнення посадовців муніципалітетів з
російського полону. Наразі ще 5 українських мерів утримуються росіянами».
Детально на сайті АМУ

Як громади економлять електроенергію?
Муніципалітети прийняли різні рішення щодо зменшення споживання електроенергії
з 20.10.22. Які громади і які можливості застосовують для зменшення використання
електроенергії?
Детально на сайті АМУ

Законопроєкт про службу в органах місцевого самоврядування 6504:
спільна позиція
26 жовтня в Українському кризовому медіа-центрі відбувся прес-брифінг на тему «Закон про службу в органах місцевого самоврядування: спільна позиція Парламенту та
муніципальної влади».
На брифінгу виступили:
Віталій Безгін, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та
місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
Андрій Садовий, Львівський міський голова, голова Львівського регіонального відділення Асоціаціі міст України,
Василь Сидор, Славутський міський голова, член Правління Асоціаціі міст України,
Анатолій Федорук, Бучанський міський голова, голова Київського регіонального відділення Асоціаціі міст України.
Модерував захід Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.
Детально на сайті АМУ
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Про початок опалювального сезону в різних регіонах України
В ефірі телеканалу СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ Виконавчий директор Асоціації міст України
Олександр Слобожан розповів про початок опалювального сезону в Україні.
Він зазначив, що майже у всіх підконтрольних Україні регіонах на 100% завершено
технічну підготовку до опалювального сезону та перевірку мереж. Найскладніша ситуація на деокупованих територіях, що пов’язано з необхідністю відновлення критичної
інфраструктури.
Детально на сайті АМУ

Набули чинності зміни до Методики визначення обсягів заборгованості
з різниці в тарифах - АМУ закликає підприємства ТКЕ та ВКГ подати
необхідні розрахунки до територіальних комісій
Уряд прийматиме рішення про розподіл передбачених у Державному бюджеті України
на 2022 рік коштів субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах лише за
результатами підтверджених територіальними комісіями обсягів заборгованості.
Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Відновлено систему оформлення прав оренди земельних ділянок
сільгосппризначення
19 жовтня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель». Асоціація міст України проаналізувала нормативно
правовий акт та звертає увагу органів місцевого самоврядування на зміни.
Детально на сайті АМУ

Витяг про нормативну грошову оцінку земель вже можна отримати в
онлайн сервісах Держгеокадастру
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, повідомила про
запровадження нового функціоналу щодо автоматичного формування витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів програмним
забезпеченням Державного земельного кадастру.
Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Уряд затвердив Порядок розроблення
відновлення територій з пропозиціями АМУ

програм

комплексного

Під час узгодження проєкту цього документу були враховані зауваження та пропозиції
Асоціації міст України. Зокрема, врахована пропозиція щодо застосування ”мовчазної
згоди” у разі ненадання погодження уповноваженим органом містобудування та архітектури обласної державної адміністрації протягом 10 календарних днів до програми
комплексного відновлення території територіальної громади.
Детально на сайті АМУ
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Роз’яснення АМУ щодо складання органами місцевого самоврядування
акту встановлення факту здійснення догляду
Кабінет Міністрів України постановою від 10.09.2022 №1044 вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України та встановив нові категорії громадян, які мають право виїзду.
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

Форум «Мости довіри»: партнерство між європейськими та українськими
громадами задля відбудови України
28 жовтня відбувся онлайн форум «Мости довіри між європейськими та українськими
громадами задля відбудови та відновлення України». Учасники: громади-члени АМУ,
муніципалітети ЄС, зацікавлені у міжнародному співробітництві, представники Програми «U-LEAD з Європою», РЄМР, PLATFORMA, Міністерства розвитку громад та територій України, Представництва ЄС в Україні та Європейської Комісії.
Детально на сайті АМУ
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