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4-10 червня 2022 року

ТОП
Ті, хто зараз не на фронті і не забезпечують постачання туди, 
зобов’язані робити все, щоб відновити Україну — Оксана Продан
Радниця Голови АМУ Оксана Продан в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії проко-
ментувала підготовку рішень для відродження України за підсумками форуму «reVIVEd 
Ukraine - reVIVEd communities», який організувала Асоціація міст України.

Детально на сайті АМУ

Мер Харкова Ігор Терехов про створення чат-боту моніторингу стану 
житла

Детально на сайті АМУ

Мер Хмельницького Олександр Симчишин розповів про відправлену 
на фронт допомогу

Детально на сайті АМУ

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр 
Стрюк розповів про ситуацію в місті та можливість його відновлення

Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Вебінар з питань оренди комунального майна в період воєнного стану 
+ВІДЕО та ПРЕЗЕНТАЦІІ
9 червня Асоціація міст України провела вебінар «Особливості орендних відносин у 
сфері комунального майна в період воєнного стану» спільно з Фондом державного 
майна України та  ДП «Прозорро.Продажі».

Детально на сайті АМУ

Президент підписав Закон щодо особливостей регулювання земельних 
відносин в умовах воєнного стану
Закон має на меті забезпечити оперативне розміщення виробничих потужностей пе-
реміщених (евакуйованих) із зони бойових дій підприємств, спростити процедуру змі-
ни цільового призначення земель, удосконалити ряд інших правил, що були частково 
встановлені Законом України №2145-IX  від 24.03.2022 року «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої 
безпеки в умовах воєнного стану».
Асоціація міст України проаналізувала Закон і звертає увагу органів місцевого само-
врядування на його положення.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/ti-hto-zaraz-ne-na-fronti-i-ne-zabezpechuyut-postachannya-tudy-zobovyazani-robyty-vse-shchob
https://auc.org.ua/novyna/mer-harkova-iterehov-pro-stvorennya-chat-botu-monitoryngu-stanu-zhytla
https://auc.org.ua/novyna/mer-hmelnyckogo-osymchyshyn-rozpoviv-pro-vidpravlenu-na-front-dopomogu
https://auc.org.ua/novyna/kerivnyk-viyskovo-cyvilnoyi-administraciyi-syevyerodonecka-oleksandr-stryuk-rozpoviv-pro
https://auc.org.ua/novyna/vebinar-z-pytan-orendy-komunalnogo-mayna-v-period-voyennogo-stanu-video-ta-prezentacii
https://auc.org.ua/novyna/prezydent-pidpysav-zakon-shchodo-osoblyvostey-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn-v-umovah
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Законопроєкт про управління відходами, який підтримала АМУ, 
профільний парламентський Комітет рекомендував до другого читання
Розуміючи необхідність перезавантаження законодавства у сфері поводження з від-
ходами, Асоціація міст України брала активну участь у розробці цього законопроєкту 
та його доопрацюванні, подавала узгоджені з органами місцевого самоврядування та 
комунальними підприємствами пропозиції і зауваження. 

Детально на сайті АМУ

Визначення збитків, завданих земельному фонду внаслідок воєнних 
дій - виключна компетенція обласних військових адміністрацій
Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказом від 18.05.2022 №295 
затвердило Методику визначення шкоди та збитків, завданих земельному фонду Укра-
їни внаслідок збройної агресії рф.

Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Роз’яснення НАЗК щодо застосування окремих норм законодавства
Національне агенство з питань запобігання корупції надіслало АМУ для інформуван-
ня громад-членів Роз’яснення №9 від 2 червня 2022 року ”Щодо внесення спеціально 
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції подань про проведення службо-
вого розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцій-
ного або пов’язаного з корупцією правопорушення”.

Детально на сайті АМУ

Президент підписав закон щодо містобудівної діяльності в умовах 
воєнного стану
7 червня Президент України підписав Закон №2254-IX  від 13.04.2022 року «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфе-
ри містобудівної діяльності». АМУ роз’яснює положення нового Закону.

Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Законопроєкт щодо трудових відносин в умовах війни підготовлено до 
другого читання за участі АМУ
АМУ розповідає про основні норми щодо особливостей трудових відносин в умовах 
війни, які стосуються посадових осіб місцевого самоврядування.

Детально на сайті АМУ

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка 
потребує надання соціальних послуг: рекомендації АМУ
Асоціація міст України рекомендує органам місцевого самоврядування для комплек-
сного визначення ступеня індивідуальних потреб розглянути можливість утворити ко-
місію та затвердити персональний її склад, а також пропонує зразки документів.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/zakonoproyekt-pro-upravlinnya-vidhodamy-yakyy-pidtrymala-amu-profilnyy-parlamentskyy-komitet
https://auc.org.ua/novyna/do-uvagy-gromad-vyznachennya-zbytkiv-zavdanyh-zemelnomu-fondu-vnaslidok-voyennyh-diy
https://auc.org.ua/novyna/rozyasnennya-nazk-shchodo-zastosuvannya-okremyh-norm-zakonodavstva
https://auc.org.ua/novyna/prezydent-pidpysav-zakon-shchodo-mistobudivnoyi-diyalnosti-v-umovah-voyennogo-stanu
https://auc.org.ua/novyna/zakonoproyekt-shchodo-trudovyh-vidnosyn-v-umovah-viyny-pidgotovleno-do-drugogo-chytannya-za
https://auc.org.ua/novyna/kompleksne-vyznachennya-stupenya-indyvidualnyh-potreb-osoby-yaka-potrebuye-nadannya-socialnyh
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Оновлено перелік громад в зонах бойових дій, тимчасово окупованих 
та тих, що в оточенні
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило 
оновлений Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення во-
єнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації станом на 30 травня 2022 року. На 
основі цього переліку внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. 

Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
АМУ надіслала до МОН перелік проблемних питань громад у сфері 
освіти
Асоціація міст України провела опитування органів місцевого самоврядування щодо 
проблемних питань організації освіти. За його підсумками було сформовано перелік 
нагальних проблем, що виникають в громадах у сфері освіти під час дії воєнного стану, 
а також пропозиції щодо їх вирішення. 

Детально на сайті АМУ

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення 
захоплених у полон мерів
 

Детально на сайті АМУ

Провінційна Рада Барселони висловила солідарність з Україною у 
боротьбі з агресором та закликала до звільнення полонених мерів
Провінційна Рада Барселони ухвалила Декларацію, в якій висловила підтримку Украї-
ни у боротьбі з рф, засудила напади на демократичні інституції та викрадення  місце-
вих обраних представників і закликала до їх негайного звільнення.  

Детально на сайті АМУ

Європейські міста-побратими допомагають українським громадам
Європейські міста-побратими у скрутний час для нашої країни надають допомогу укра-
їнським громадам - надсилають необхідні вантажі (продукти харчування, медичні засо-
би тощо), а також приймають у себе вимушених переселенців.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/onovleno-perelik-gromad-v-zonah-boyovyh-diy-tymchasovo-okupovanyh-ta-tyh-shcho-v-otochenni
https://auc.org.ua/novyna/amu-nadislala-do-mon-perelik-problemnyh-pytan-gromad-u-sferi-osvity
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/provinciyna-rada-barselony-vyslovyla-solidarnist-z-ukrayinoyu-u-borotbi-z-agresorom-ta
https://auc.org.ua/novyna/yevropeyski-mista-pobratymy-dopomagayut-ukrayinskym-gromadam-0
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv



