6-12 серпня 2022 року

ТОП
Під час війни міжнародна допомога найефективніше йде через
громади, від міста до міста – Оксана Продан
Оксана Продан, радник Голови АМУ, в ефірі телемарафону «Єдині. Головне» розказала, як іноземні міста допомагають українським громадам відновлювати зруйновану
інфраструктуру та надають іншу допомогу.
Детально на сайті АМУ

Мер Житомира Сергій Сухомлин: Опалювальний сезон наближається
і він буде дуже складним. Дякую Асоціації міст України та Мінрегіону
за підготовку та прийняття рішень, які дозволять Україні пройти цей
опалювальний сезон.
Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Спрощено процедури закупівель для муніципалітетів
Асоціація міст України з початку воєнного стану ініціювала ряд змін до чинного законодавства, спрямованих на спрощення закупівель органами місцевого самоврядування
товарів і послуг, необхідних для забезпечення Збройних сил України, інших військових
підрозділів, термінової допомоги громадянам та відбудови критичної інфраструктури.
2 серпня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив постанову №874 ”Про внесення
змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. №169”, яка
частково спрощує умови закупівель на час дії воєнного стану.
Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Змінено Порядок проведення інвентаризації земель: додано нові
об’єкти – меліотративні мережі
5 серпня Кабінет Міністрів України прийняв постанову №866, якою внесено зміни до
Порядку проведення інвентаризації земель, що був затверджений постановою від
05.06.2019 р.№476.
Зміни внесено з метою отримання в процесі інвентаризації земель відомостей про відповідні меліоративні мережі та їх складові частини для внесення до Державного земельного кадастру та здійснення державної реєстрації речових прав на меліоративні
мережі або їх частини.
Детально на сайті АМУ
1

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Посадовим особам муніципалітетів дозволили отримувати допомогу,
працювати за сумісництвом і спростили звітність
3 серпня 2022 року набрав чинності Закон України ”Про внесення змін до Закону України ”Про запобігання корупції” щодо особливостей застосування законодавства у сфері
запобігання корупції в умовах воєнного стану” № 2381-IX, положення якого з початку
повномасштабного вторгнення ініціювала Асоціація міст України.
Детально на сайті АМУ

Через «Дію» тепер можна складати акти обстеження пошкоджених
об’єктів
Відповідно до пункту 8-1 Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії, створена уповноваженим органом комісія для забезпечення
проведення комісійного обстеження пошкоджених об’єктів може формувати акти комісійного обстеження в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг.
Детально на сайті АМУ

Зміни до законодавства щодо встановлення факту народження або
смерті під час воєнного або надзвичайного стану
Набули чинності зміни до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК)
щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або
смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України. Ця стаття діє у новій редакції від 7 серпня 2022
року у зв’язку із набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану
та на тимчасово окупованих територіях» № 2345–IX від 1 липня 2022 року.
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
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