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25 червня – 1 липня 2022 року

ТОП
30 років АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ!
26 червня 1992 року –  керівники 35 міст України прийняли рішення про створення Асо-
ціації рад народних депутатів міст України базового рівня - Асоціації міст України.

Детально на сайті АМУ

Global Parliament of Mayors вручив нагороду українським мерам
Global Parliament of Mayors відзначив українських мерів премією доктора Бенджаміна 
Барбера (Benjamin Barber Award). Ця нагорода – визнання мерів з усієї України, які хо-
робро протистояють агресії рф та підтримують свої громади.
Премію доктора Бенджаміна Барбера  від імені українських мерів отримав Виконавчий 
директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Детально на сайті АМУ

Президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи 
Леендерт Вербек зазначив, що АМУ вже 30 років є єдиним голосом 
місцевого самоврядування
Президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Леендерт Вербек від-
значив діяльність Асоціації міст України у відеозверненні, що опубліковано на сайті 
Конгресу та сайті Офісу Ради Європи в Україні.

Детально на сайті АМУ

Олексій Чернишов: Організація опалювального сезону є питанням 
національної безпеки України
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов 30 червня провів дру-
ге засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та палив-
но-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2022/23 року.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/30-rokiv-asociaciyi-mist-ukrayiny
https://auc.org.ua/novyna/global-parliament-mayors-vruchyv-nagorodu-ukrayinskym-meram
https://auc.org.ua/novyna/prezydent-kongresu-miscevyh-i-regionalnyh-vlad-rady-yevropy-leendert-verbek-zaznachyv-shcho
https://auc.org.ua/novyna/oleksiy-chernyshov-organizaciya-opalyuvalnogo-sezonu-ye-pytannyam-nacionalnoyi-bezpeky
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ЗЕМЛЯ І МАЙНО
АМУ запрошує на регіональні вебінари з питань розпорядження 
комунальним майном
Асоціація міст України спільно з Фондом державного майна України та ДП «Прозорро.
Продажі» організовує серію регіональних ознайомчих вебінарів з питань останніх змін 
у сфері оренди комунального майна.

Детально на сайті АМУ

Вебінар з питань змін у земельному кадастрі під час воєнного стану 
Захід проводить АМУ спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства і 
Держгеокадастром.

Детально на сайті АМУ

АМУ пропонує спростити приватизаційні процедури щодо комунального 
майна в умовах воєнного стану
Верховна Рада України 21 червня прийняла в першому читанні законопроєкт ”Про вне-
сення 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” №7451. 
АМУ пропонує під час доопрацювання законопроєкту до другого читання врахувати її 
пропозиції.

Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
Рекомендації ДСНС щодо організації укриття в закладах освіти
Державна служба України з надзвичайних ситуацій на виконання доручення Прем’єр-мі-
ністра України розробила Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду за-
хисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
АМУ вітає ухвалення змін до Бюджетного кодексу щодо посилення 
гнучкості місцевих бюджетів на період дії воєнного стану
1 липня Парламент ухвалив законопроєкт «Про внесення змін до розділу VІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо посилення гнучкості місце-
вих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень» №7426 від 01.06.2022.

Детально на сайті АМУ

Роз’яснює Асоціація міст України:
Сертифікація працівників внутрішнього аудиту добровільна для органів 
місцевого самоврядування 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/amu-zaproshuye-na-regionalni-vebinary-z-pytan-rozporyadzhennya-komunalnym-maynom
https://auc.org.ua/novyna/vebinar-z-pytan-zmin-u-zemelnomu-kadastri-pid-chas-voyennogo-stanu-vidbudetsya-5-lypnya
https://auc.org.ua/novyna/amu-proponuye-sprostyty-pryvatyzaciyni-procedury-shchodo-komunalnogo-mayna-v-umovah-voyennogo
https://auc.org.ua/novyna/rekomendaciyi-dsns-shchodo-organizaciyi-ukryttya-v-zakladah-osvity
https://auc.org.ua/novyna/parlament-uhvalyv-zminy-do-byudzhetnogo-kodeksu-shchodo-posylennya-gnuchkosti-miscevyh
https://auc.org.ua/novyna/sertyfikaciya-pracivnykiv-vnutrishnogo-audytu-dobrovilna-dlya-organiv-miscevogo
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Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення 
захоплених у полон мерів
 

Детально на сайті АМУ

Делегація Асоціації міст України взяла участь у World Urban Forum 
(WUF)
26-30 червня у Катовіце (Польща) проходив XI Світовий форум міст, організатором яко-
го є OOO-Хабітат  спільно з Міністерством фондів розвитку та регіональної політики 
Польщі.
На запрошення Асоціації польських міст у Світовому форумі міст взяла участь делега-
ція міських та селищних голів, їх заступників з різних куточків України.

Детально на сайті АМУ

Асоціація міст Німеччини долучається до Європейського альянсу міст 
та регіонів для відновлення України
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, Мелітопольський 
міський голова Іван Федоров та Бучанський міський голова Анатолій Федорук взяли 
участь у засіданні Асоціації міст Німеччини, яке відбулося 23 червня в Берліні.
Мери німецьких міст зібралися з метою синхронізувати свої дії з Урядом та бізнесовими 
структурами країни у справі відновлення українських міст.

Детально на сайті АМУ

АМУ запрошує на міжнародний круглий стіл з питань співпраці 
європейських міст з українськими громадами
Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст України 
та муніципалітетом Зіндельфінген (Німеччина) проводять 6 липня круглий стіл: «Разом 
з Україною: механізми взаємодії органів місцевої та регіональної влади у воєнний час». 

Детально на сайті АМУ

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/delegaciya-asociaciyi-mist-ukrayiny-vzyala-uchast-u-world-urban-forum-wuf
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-nimechchyny-doluchayetsya-do-yevropeyskogo-alyansu-mist-ta-regioniv-dlya
https://auc.org.ua/novyna/amu-zaproshuye-na-mizhnarodnyy-kruglyy-stil-z-pytan-spivpraci-yevropeyskyh-mist-z
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

