23-29 липня 2022 року

ТОП
АМУ бере участь у напрацюванні необхідних законодавчих змін для
відновлення звільнених територій, - Олександр Слобожан
27 липня Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан на нараді з питань тимчасово окупованих територій, яка відбулася у Мінрегіоні зазначив, що
АМУ під час дії воєнного стану перебуває в постійній комунікації з громадами, зокрема й з тими, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, допомагає мерам і
місцевим радам організувати роботу з допомоги тимчасово переміщеним жителям цих
громад. Виконавчий директор АМУ наголосив, що Асоціація бере участь у підготовці
необхідних законодавчих змін для підтримки та відновлення громад і їх мешканців на
всій території України, в тому числі для відновлення звільнених територій; відзначив
необхідність злагодженої роботи з Урядом і Парламентом з вирішення проблемних питань місцевого самоврядування під час воєнного стану.
Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Парламент заборонив стягувати заборгованість за житлово-комунальні
послуги з окремих категорій населення
Асоціація міст України підтримує необхідність захисту окремих категорій населення,
разом з тим наголошує, що потрібно одночасно приймати рішення щодо надавачів житлово-комунальних послуг. Адже не маючи змоги стягнути кошти з побутових споживачів, вони не зможуть розрахуватися з постачальниками енергоносіїв, які звертатимуться до суду і будуть стягувати як заборгованість за природний газ та електроенергію, так
і нараховані штрафні санкції.
Детально на сайті АМУ
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МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Асоціація міст України спільно з Держказначейством провели вебінар
щодо казначейського обслуговування місцевих бюджетів
В онлайн нараді взяли участь 1112 керівників структурних підрозділів органів місцевого
самоврядування.
Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан подякував Держказначейству за
злагоджену співпрацю щодо проведення казначейського обслуговування місцевих бюджетів в умовах воєнного та звернув увагу на нещодавно внесені за пропозицією АМУ
зміни до постанови Уряду № 590 щодо проведення видатків на підготовку об’єктів до
опалювального сезону та заходи з енергозбереження. Голова Державної казначейської
служби України Тетяна Слюз проінформувала про основні правила та положення проведення казначейського обслуговування місцевих бюджетів в умовах воєнного стану.
Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Відновлено автоматичне формування довідок про нормативну грошову
оцінку сільськогосподарських земель
З 25 липня 2022 року запроваджено автоматичне формування програмним забезпеченням Державного земельного кадастру витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів) в електронній формі.
Детально на сайті АМУ

Новий Закон враховує пропозиції АМУ щодо спрощення та пришвидшення приватизації комунального майна
28 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ”Про внесення
змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших
законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах
воєнного стану та економічного відновлення держави” (законопроєкт №7451).
У прийнятому Законі враховано пропозиції Асоціації міст України щодо включення норм
спрощення приватизаційних процесів також комунального майна, а не лише державного майна, як пропонувалося у першому читанні.
Детально на сайті АМУ

Спрощено процедуру оформлення земельних ділянок для технічних
засобів мобільних операторів
27 липня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до розділу V
«Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
№2078-IX від 17.02.2022 року, яким спрощено процедури отримання мобільними операторами права користування земельними ділянками для розміщення технічних засобів електронних комунікацій.
Детально на сайті АМУ
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КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
АМУ надала профільному парламентському Комітету пропозиції до
законопроєкту Про службу в органах місцевого самоврядування
АМУ пропонує Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримати
прийняття у першому читанні за основу проєкт Закону України №6504 від 05.01.2022
”Про службу в органах місцевого самоврядування” з поправками щодо збільшення мінімального розміру посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ”ІІІ”, а також виключення верхньої межі посадових окладів таких
службовців.
Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
Організація роботи закладів освіти у новому 2022/23 навчальному році
Міністерство освіти і науки України внесло деякі зміни до Інструктивно-методичних матеріалів щодо порядку підготовки закладу освіти до нового 2022/23 навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Зміни торкнулись лише двох моментів, зокрема:
- виключено зі складу комісії, що приймає заклад освіти в експлуатацію, представника
територіального органу Державної служби якості освіти України (третій і четвертий абзаци сторінки 2 Інструктивно-методичних матеріалів);
- до розділу Загальні положення Інструктивно-методичних матеріалів додано абзац такого змісту: ”З метою оптимізації персонального складу комісій пропонується включити
до їх складу лише тих осіб, яких безпосередньо планується залучити до опрацювання
питань перевірки у відповідних сферах діяльності» (абзац п’ятий на сторінці 2 Інструктивно-методичних матеріалів).
Детально на сайті АМУ

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