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27 серпня – 2 вересня 2022 року

ТОП
Асоціація міст України заявила свою позицію в бюджетних 
консультаціях щодо Держбюджету України на 2023 рік
2 вересня 2022 року представники Асоціації міст України, делеговані Правлінням АМУ, 
заявили позицію Асоціації в бюджетних консультаціях, проведених Міністерством фі-
нансів України.
Засідання відбулося під головуванням Першого заступника Міністра фінансів Дениса 
Улютіна, за участі заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева, директора 
Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Мінфіну 
Олександра Кореня.
Асоціацію міст України на консультаціях представляли Виконавчий директор 
АМУ Олександр Слобожан, Голова Комітету АМУ з питань бюджетної політики, 
Тернопільський міський голова Сергій Надал, Миколаївський міський голова Олександр 
Сєнкевич, Славутський міський голова Василь Сидор, Новокаховський міський 
голова Володимир Коваленко, Заступник Дніпровського міського голови Володимир 
Міллер, Заступник Виконавчого директора АМУ – директор аналітичного Центру АМУ 
Ярослав Рабошук.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
За пропозиціями АМУ Уряд розширив перелік бюджетних видатків на 
соціальну сферу, освіту та медицину в умовах воєнного стану
27 серпня Уряд вніс зміни до постанови «Про затвердження Порядку виконання повно-
важень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 
стану» від 9 червня 2021 р. №590, розширивши перелік бюджетних видатків на соціаль-
ну сферу, освіту та медицину в умовах воєнного стану.

Детально на сайті АМУ

АМУ порушила питання особливостей оподаткування за кордоном 
доходів переселенців з України та зарахування податків до бюджетів
1 вересня Асоціація міст України звернулася до Міністерства фінансів України та до 
Парламентського Комітету з питань фінансів з проханням врегулювати питання осо-
бливостей оподаткування за кордоном доходів переселенців з України.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zayavyla-svoyu-pozyciyu-v-byudzhetnyh-konsultaciyah-shchodo
https://auc.org.ua/novyna/za-propozyciyamy-amu-uryad-rozshyryv-perelik-byudzhetnyh-vydatkiv-na-socialnu-sferu-osvitu-ta
https://auc.org.ua/novyna/amu-porushyla-pytannya-osoblyvostey-opodatkuvannya-za-kordonom-dohodiv-pereselenciv-z
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КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Асоціація міст України проти запропонованих у законопроєкті 6504 
корупційних норм в оплаті праці службовців місцевого самоврядування
У законопроєкті №6504 закладено норми, які нівелюють досягнення всієї реформи де-
централізації та можливі здобутки, що закладалися в основу законопроєкту. Правління 
Асоціації міст України затвердило позицію АМУ щодо цього проєкту закону та наголо-
сила на неприпустимості прийняття законодавства, яке загрожує знищенням кадро-
вого потенціалу муніципалітетів та створює корупційні ризики у їх роботі, на противагу 
європейським прагненням України.

Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
АМУ звернулася до міністерств з питань трансформації мережі 
комунальних закладів середньої освіти
Органи місцевого самоврядування звертаються до Асоціації міст України з питаннями, 
що виникають щодо трансформації мережі комунальних закладів середньої освіти, яка 
триває попри повномасштабне російське вторгнення. В багатьох територіальних гро-
мадах продовжується  утворення нових типів закладів: ліцеїв, гімназій та початкових 
шкіл, як передбачено освітньою реформою та відповідними законами. Не всі заклади 
середньої освіти трансформовані чи перейменовані, і деякі з них досі лишаються за-
кладами загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. 

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Презентовано новий Державний реєстр пошкодженого та знищеного 
майна
Мінцифри, Мінінтеграції та Мінрегіон презентували основні аспекти функціонування 
Реєстру пошкодженого та знищеного майна, де зберігатиметься інформація про жит-
лові будівлі та інші споруди, зруйновані в результаті російського вторгнення. Очікуєть-
ся, що саме ці дані стануть основою для формування політики компенсації збитків та 
відбудови України.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-proty-zaproponovanyh-u-zakonoproyekti-6504-korupciynyh-norm-v-oplati
https://auc.org.ua/novyna/amu-zvernulasya-do-ministerstv-shchodo-problem-transformaciyi-merezhi-komunalnyh-zakladiv
https://auc.org.ua/novyna/prezentovano-novyy-derzhavnyy-reyestr-poshkodzhenogo-ta-znyshchenogo-mayna
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Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення 
захоплених у полон мерів

Детально на сайті АМУ

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
АМУ запрошує органи місцевого самоврядування пройти опитування
Асоціація міст України спільно з Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Євро-
пи в Україні запрошує представників громад взяти участь в опитуванні щодо потреб та 
пріоритетів органів місцевого самоврядування у зв’язку із наданням адміністративних і 
соціальних послуг під час війни та у процесі післявоєнної відбудови.

Детально на сайті АМУ

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
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaproshuye-organy-miscevogo-samovryaduvannya-proyty-opytuvannya

