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30 квітня – 6 травня 2022 року

ТОП
Голова АМУ Віталій Кличко: Сьогодні дуже важлива ефективна 
співпраця і взаємодопомога громад
Столична влада готова допомагати всім, чим може, щоб вирішити проблему нестачі 
якісної питної води в передмістях, надавати техніку, фахівців для відновлювальних ро-
біт, щоби швидше повернути життя в територіальні громади біля столиці після росій-
ської агресії - про це йшлося на зборах Асоціації ”Київська агломерація”.
«Сьогодні дуже важлива ефективна співпраця і взаємодопомога громад ”Київської 
агломерації”. Готові, в межах своїх можливостей, допомагати й інші громади Київщи-
ни», — підкреслив мер Києва, голова Асоціації міст України та асоціації ”Київська агло-
мерація” Віталій Кличко.

Детально на сайті АМУ

Місцеві бюджети через податкові пільги на час війни втратили 50-60 
млрд грн - Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан
Як українські місцеві громади живуть в умовах війни та з якими проблемами стикаються, у 
тому числі через падіння доходів, припинення роботи бізнесу та незважені дії уряду. Про це 
Виконавчий директор Асоціації міст України О.Слобожан розповів в інтерв’ю УНІАН.

Детально на сайті АМУ

До Покровської громади надійшла гуманітарна допомога із Словаччини. 
Мер Покровська Руслан Требушкін дякує АМУ

Детально на сайті АМУ

Балтська громада згуртувалася задля допомоги Миколаєву — міський 
голова Балти Сергій Мазур

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Оподаткування місцевими податками має бути диференційованим 
залежно від типу території — О.Слобожан 
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у прямому ефірі на 5 ка-
налі розповів, як громади приймають переселенців та допомагають з працевлаштуванням 
тимчасово переміщеним особам, про здійснення оподаткування в різних регіонах України 
та які можливості і проблеми має бізнес, що переїхав на захід країни. 

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/golova-amu-vitaliy-klychko-sogodni-duzhe-vazhlyva-efektyvna-spivpracya-i-vzayemodopomoga
https://auc.org.ua/novyna/miscevi-byudzhety-cherez-podatkovi-pilgy-na-chas-viyny-vtratyly-50-60-mlrd-grn-vykonavchyy
https://auc.org.ua/novyna/do-pokrovskoyi-gromady-nadiyshla-gumanitarna-dopomoga-iz-slovachchyny-mer-dyakuye-amu-ta
https://auc.org.ua/novyna/baltska-gromada-zgurtuvalasya-zadlya-dopomogy-mykolayevu-miskyy-golova-balty-smazur
https://www.auc.org.ua/novyna/opodatkuvannya-miscevymy-podatkamy-maye-buty-dyferenciyovanym-zalezhno-vid-typu-terytoriyi 


2

За пропозиціями АМУ Уряд доповнив перелік видатків, які можуть 
здійснюватися в умовах воєнного стану
Уряд ухвалив зміни до постанови «Про затвердження Порядку виконання повноважень 
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 
9 квітня 2021 року №590. Завдяки злагодженій співпраці Асоціації міст України з Мініс-
терством фінансів України та Державною казначейською службою України внесено зміни 
до підпункту 2 пункту 19 Порядку в частині доповнення переліку видатків державного та 
місцевих бюджетів другої черги, за якими здійснюються платежі Казначейством за дору-
ченням клієнтів. 

Детально на сайті АМУ

Оприлюднено порядок розподілу акцизу на тютюн між бюджетами 
місцевого самоврядування
Опубліковано постанову Уряду від 3.05.2022 № 515 «Деякі питання зарахування акцизно-
го податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, 
тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних си-
гаретах» та відповідний Порядок. На виконання Закону Уряд схвалив механізм розподілу 
між бюджетами місцевого самоврядування акцизного податку з роздрібного продажу тю-
тюнових виробів.

Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Олександр Слобожан запропонував шлях вирішення проблеми 
щодо виплат зарплат працівникам бюджетної сфери на окупованих 
територіях
На засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 
Виконавчий директор АМУ О.Слобожан, який є членом Президії палати місцевих влад Кон-
гресу, акцентував увагу на проблемі отримання заробітних плат працівниками бюджетної 
сфери (освітянами, медиками, працівниками комунальних служб) на територіях, де немає 
інтернету або посадових осіб. АМУ закликає до якнайшвидшого вирішення питання ви-
плати заробітної плати працівникам комунальних закладів у територіальних громадах, де 
відсутня система дистанційного обслуговування казначейських рахунків та комунальних 
підприємств. О.Слобожан надав Конгресу пропозиції Асоціації міст України щодо вирішен-
ня проблеми з виплат зарплат працівникам бюджетної сфери на окупованих територіях. 

Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Уряд оновив Порядок надання компенсації за розміщення ВПО. Асоціація 
міст України роз’яснює повноваження органів місцевого самоврядування
Уряд постановою № 490 затвердив нову редакцію Порядку компенсації витрат за тимчасо-
ве розміщення ВПО, які перемістилися у період воєнного стану, з врахуванням пропозицій 
Асоціації міст України. АМУ роз’яснює повноваження органів місцевого самоврядування в 
рамках цього Порядку. Детально на сайті АМУ

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/za-propozyciyamy-amu-uryad-dopovnyv-perelik-vydatkiv-yaki-mozhut-zdiysnyuvatysya-v-umovah 
https://auc.org.ua/novyna/oprylyudneno-tekst-poryadku-rozpodilu-akcyzu-na-tyutyun-mizh-byudzhetamy-miscevogo
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-zaproponuvav-shlyah-vyrishennya-problemy-shchodo-vyplat-zarplat 
https://auc.org.ua/novyna/uryad-onovyv-poryadok-nadannya-kompensaciyi-za-rozmishchennya-vpo-propozyciyi-amu-vrahovano
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АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення 
захоплених у полон мерів
 

Детально на сайті АМУ

Мер Києва, Голова Асоціації міст України Віталій Кличко поспілкувався 
онлайн з Генеральним секретарем Конгресу місцевих і регіональних 
влад Ради Європи Андреасом Кіфером
Йшлося, зокрема, про законодавчі ініціативи уряду під час воєнного стану, національ-
ну програму відбудови України та залучення місцевих органів влади до її реалізації. 
Ми сподіваємося, що вже заявлені пропозиції різних міст щодо спільного відновлення 
українських громад, будуть втілені, – підкреслив Віталій Кличко.

Детально на сайті АМУ

За сприяння Асоціації міст України та її регіональних відділень дві гро-
мади на Донеччині отримали гуманітарну допомогу із Словаччини
Гуманітарна допомога передана громадам в рамках проєкту, який спільно впроваджу-
ють Асоціація міст України, Асоціація міст та громад Словаччини та Норвезька асоціа-
ція місцевих та регіональних влад.

Детально на сайті АМУ

Головне завдання сьогодні: включити внутрішньо переміщених осіб в 
економіку країни
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у інтерв’ю виданню 
“Українська енергетика” розповів про механізми підтримки вимушено переміщених осіб та 
пропозиції АМУ щодо необхідних змін.

 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/vitaliy-klychko-pospilkuvavsya-onlayn-z-gensekom-kongresu-miscevyh-i-regionalnyh-vlad-rady
https://auc.org.ua/novyna/za-spryyannya-asociaciyi-mist-ukrayiny-ta-yiyi-regionalnyh-viddilen-dvi-gromady-na
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/golovne-zavdannya-sogodni-vklyuchyty-vnutrishno-peremishchenyh-osib-v-ekonomiku-krayiny

