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3 – 9 вересня 2022 року

ТОП
Віталій Кличко: Асоціація міст України та Міністерство у справах 
ветеранів підписали Меморандум про співпрацю щодо підтримки 
ветеранів війни
Асоціація міст України та Міністерство у справах ветеранів підписали Меморандум про 
співпрацю щодо підтримки ветеранів російсько-української війни задля забезпечення 
їх соціального захисту, сприяння соціальній та професійній адаптації, надання психо-
логічної підтримки. Документ підписали голова Асоціації Віталій Кличко та Міністр у 
справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Детально на сайті АМУ

 
Олександр Слобожан про особливості та складності підготовки до 
опалювального сезону
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у прямому ефірі 
телемарафону ЄДИНІ НОВИНИ на каналі Суспільне Новини розповів про підготовку до 
опалювального сезону та ситуацію у різних регіонах України. 

Детально на сайті АМУ 

Оксана Продан про стан і відновлення українських міст
Оксана Продан, радниця Голови Асоціації міст України, розказала про системну ро-
боту АМУ щодо організації та координації допомоги українським громадам від їх між-
народних партнерів, зазначила, що відновлення громад диверсифікується за типами 
територій, на яких вони знаходяться, а також назвала джерела фінансування віднов-
лення громад. 

Детально на сайті АМУ 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Оксана Продан: ПДФО з грошового забезпечення військових має 
залишитися в місцевих бюджетах
Оксана Продан, радниця Голови Асоціації міст України, в ефірі проєкту PolitrukUA зая-
вила, що  ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців і надалі повинен над-
ходити до місцевих бюджетів.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vitaliy-klychko-asociaciya-mist-ukrayiny-ta-ministerstvo-u-spravah-veteraniv-pidpysaly
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-pro-osoblyvosti-ta-skladnosti-pidgotovky-do-opalyuvalnogo-sezonu
https://auc.org.ua/novyna/oksana-prodan-pro-stan-i-vidnovlennya-ukrayinskyh-mist
https://auc.org.ua/novyna/oksana-prodan-pdfo-z-groshovogo-zabezpechennya-viyskovyh-maye-zalyshytysya-v-miscevyh
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Громади отримають кошти для підтримки сімей з дітьми в межах 
спільного проекту ЮНІСЕФ та Асоціації міст України
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у партнерстві з АМУ допомагають органам 
місцевого самоврядування забезпечувати в громадах необхідний захист та підтримку 
сімей з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій. 

Детально на сайті АМУ 

ОСВІТА
АМУ взяла участь в узгоджувальній нараді щодо стратегії цифровізації 
освіти і науки
6 вересня в онлайн-форматі відбулась узгоджувальна нарада щодо проекту розпоря-
дження Кабінету Міністрів України «Про деякі питання цифрової трансформації освіти 
і науки», яким запропоновано затвердити Стратегію цифрової трансформації освіти і 
науки та План заходів із її реалізації на період до 2025 року. За підсумками обговорення 
до Плану заходів із реалізації Стратегії внесено правки з врахуванням позиції Асоціації 
міст України.

Детально на сайті АМУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у 
ефірі телеканалу Рада розповів про зроблені кроки у підготовці до 
опалювального сезону
Олександр Слобожан розповів про шляхи та результати співпраці муніципалітетів з 
центральною владою в процесі підготовки до опалювального сезону, про відмінність 
від минулорічної підготовки до зими, вже виділені кошти на забезпечення роботи те-
плопостачальних компаній та заплановані.

Детально на сайті АМУ

Експерт АМУ з питань ЖКГ Олег Гарник про облаштування укриттів у 
містах
Заступник виконавчого директора Асоціації міст України з питань ЖКГ Олег Гарник у 
ефірі на Суспільне Новини розповів про ситуацію з облаштуванням укриттів в містах. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/gromady-otrymayut-koshty-dlya-pidtrymky-simey-z-ditmy-v-mezhah-spilnogo-proektu-yunisef-ta
https://auc.org.ua/novyna/amu-vzyala-uchast-v-uzgodzhuvalniy-naradi-shchodo-strategiyi-cyfrovizaciyi-osvity-i-nauky
https://auc.org.ua/novyna/vykonavchyy-dyrektor-asociaciyi-mist-ukrayiny-oleksandr-slobozhan-u-efiri-telekanalu-rada
https://auc.org.ua/novyna/ekspert-amu-z-pytan-zhkg-oleg-garnyk-pro-oblashtuvannya-ukryttiv-u-mistah-video
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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

Президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи 
підтримав заяву АМУ про звільнення українських мерів
Правління Асоціації міст України 22 серпня схвалило оновлене звернення до міжнарод-
них організацій і закликало докласти максимальних зусиль до звільнення захоплених 
у полон голів громад та представників місцевого самоврядування. Президент Конгресу 
місцевих і регіональних влад Ради Європи Леендерт Вербеек заявив, що Конгрес за-
суджує практику викрадення та затримання місцевих службовців в Україні і вимагає їх 
негайного звільнення.  

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/prezydent-kongresu-miscevyh-ta-regionalnyh-vlad-rady-yevropy-pidtrymav-zayavu-amu-pro

