
1

30 липня – 5 серпня 2022 року

ТОП
Зареєстровано законопроєкт, покликаний спростити закупівлі для громад
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про публічні закупівлі» щодо актуалізації порогів публічних закупівель у зв’яз-
ку з інфляційними процесами в державі (№7624 від 2.08.2022), що має на меті спрости-
ти закупівлі для громад. 
«Дякуємо за розуміння роботи громад та готовність спростити нашу роботу сьогодні, 
коли стільки робиться для захисту від окупантів, співпраці з ЗСУ та допомоги мешкан-
цям! Сподіваємось на підтримку законопроекту #7624 всім складом Верховної Ради 
України якнайшвидше! Спільними зусиллями до нашої Перемоги!», - написав у фей-
сбуці Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

Детально на сайті АМУ

КОРИСНЕ ДЛЯ ГРОМАД: 
Розпочався відбір проєктів, що фінансуватимуться за рахунок 
«Програми з відновлення України»
Мінрегіон оголосив про старт відбіру проєктів у межах «Програми з відновлення Украї-
ни» відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним бан-
ком (ЄІБ). Перший відбір проектів для фінансування за кредитні кошти здійснюється на 
суму не більше 200 млн євро.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади/виконавчих орга-
нів сільських, селищних, міських рад територіальних громад мають подати пропозиції 
до 2 вересня.

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Ухвалено Закон для забезпечення опалювального сезону 2022/23
Парламент прийняв Закон України  «Про особливості регулювання відносин на ринку 
природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшо-
го відновлення» (законопроект №7427).
За ініціативи Асоціації міст України з законопроєкту вилучено норми щодо примусо-
вої передачі на користь  НАК «Нафтогаз України» майна підприємств теплопостачан-
ня-боржників, а також включено норму щодо фіксації ціни на природний газ для під-
приємств ТКЕ для виробництва теплової енергії побутовим споживачам на рівні ціни 
минулого опалювального сезону. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/zareyestrovano-zakonoproyekt-poklykanyy-sprostyty-zakupivli-dlya-gromad
https://auc.org.ua/novyna/rozpochavsya-vidbir-proyektiv-shcho-finansuvatymutsya-za-rahunok-programy-z-vidnovlennya
https://auc.org.ua/novyna/uhvaleno-zakon-dlya-zabezpechennya-opalyuvalnogo-sezonu-202223
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ЗЕМЛЯ І МАЙНО
АМУ отримала роз’яснення Казначейства щодо видатків на оплату 
експертної грошової оцінки землі
За запитом органів місцевого самоврядування щодо використання авансових внесків 
від продажу земельних ділянок державної та комунальної власності для фінансуван-
ня робіт з проведення їх експертної грошової оцінки АМУ звернулася до Державної 
казначейської служби України за роз’ясненням. У відповіді, яка надійшла до Асоціації, 
йдеться, що в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, Казначей-
ство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуван-
ням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в черговості, визначеній 
пунктом 19 Порядку, затвердженого урядовою постановою № 590.

Детально на сайті АМУ

Місцевим бюджетам буде виділено 14 млрд грн на компенсацію різниці 
в тарифах
Парламент прийняв Закон України «Про внесення змін до Закону України ”Про Держав-
ний бюджет України на 2022 рік” (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегу-
лювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни 
та подальшого відновлення)», яким передбачено 14 млрд грн на компенсації різниці в 
тарифах на теплову енергію.
У зв’язку з тим, що між першим та другим читанням законопроєкту №7429 обсяг суб-
венції було зменшено з 38,2 млрд грн до 14 млрд грн, Асоціація міст України звертає 
увагу на необхідність внесення змін до Закону про Державний бюджет України на 2022 
рік для повного забезпечення компенсації різниці в тарифах, передбаченої Законом 
України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 
теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення». 

Детально на сайті АМУ

Уряд вирішив проблему гарячого водопостачання у серпні 2022 року
Постановою Уряду від 19 липня 2022 року №812 на ТОВ “Газопостачальна компанія 
“Нафтогаз Трейдинг” був покладений обов’язок постачати з 1 серпня 2022 року до 31 
березня 2023 року підприємствам комунальної теплоенергетики та бюджетним устано-
вам природний газ за ціною, яка діяла у минулому опалювальному сезоні.
Враховуючи те, що постачання газу за попереднім режимом ПСО припинилося з 31 
липня 2022 року, підприємства ТКЕ для забезпечення гарячого водопостачання у серп-
ні були б змушені придбавати природний газ у «постачальника останньої надії» за ці-
ною близько 97 000 грн за 1 000 м куб. Тобто існувала загроза припинення з 1 серпня  
гарячого водопостачання в містах.
З метою вирішення проблеми, постановою Уряду від 29 липня 2022 року №839 внесе-
но зміни до постанови від 31 травня 2022 року № 637, якими її дію продовжено ще на 
місяць, до 31 серпня 2022 року. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/amu-otrymala-rozyasnennya-kaznacheystva-shchodo-vydatkiv-na-oplatu-ekspertnoyi-groshovoyi
https://auc.org.ua/novyna/miscevym-byudzhetam-bude-vydileno-14-mlrd-grn-na-kompensaciyu-riznyci-v-taryfah
https://auc.org.ua/novyna/uryad-vyrishyv-problemu-garyachogo-vodopostachannya-u-serpni-2022-roku
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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

ОСВІТА
Асоціація міст України пропонує, щоб громади самостійно визначали 
дати початку та закінчення навчального року
Освітній процес має розпочатися офлайн у тих закладах загальної середньої освіти, 
де дозволятиме безпекова ситуація та будуть дотримані вимоги щодо підготовки за-
кладу до роботи в умовах воєнного стану. Громади висловлюють готовність розпочати 
навчальний рік раніше 1 вересня.
АМУ звернулася до Уряду та Міністерства освіти і науки України з пропозицією ініцію-
вати перегляд постанови Уряду від 24 червня 2022 р. №711 «Про початок навчального 
року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» в частині надання мож-
ливості засновникам закладів загальної середньої освіти самостійно визначати дати 
початку і закінчення 2022/23 навчального року. 

Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Особливості документування порушень прав людини, міжнародного 
гуманітарного права та законів війни — АМУ запрошує на вебінари
Громадська спілка «Мережа правового розвитку» у партнерстві з Асоціацією міст Укра-
їни проводять низку вебінарів на тему: «Особливості документування порушень прав 
людини, міжнародного гуманітарного права та законів війни». Чергові вебінари  відбу-
дуться 9, 10 та 16 серпня 2022 року. Для участі потрібно зареєструватися. 

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-proponuye-shchob-gromady-samostiyno-vyznachaly-daty-pochatku-ta
https://auc.org.ua/novyna/osoblyvosti-dokumentuvannya-porushen-prav-lyudyny-mizhnarodnogo-gumanitarnogo-prava-ta

