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9-15 липня 2022 року

ТОП
Відродження України: співдія центральної та муніципальної влади - 
стаття Оксани Продан в Дзеркалі тижня
Радник Голови Асоціації міст України з муніципальних питань Оксана Продан розпо-
віла про співпрацю органів місцевого самоврядування, центральної влади та міжна-
родних партнерів для відродження України ще більш успішною, ніж до війни, про різні 
повноваження та обов’язкові умови для залучення міжнародного фінансування, про 
необхідність розвитку культури, економіки та безпекових рішень для України після Пе-
ремоги.

Детально на сайті АМУ

Виклики опалювального сезону будуть подолані в разі узгоджених дій 
центральної та муніципальної влади
14 липня Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан взяв участь 
в експертній дискусії щодо ризиків проходження опалювального сезону 2022/2023 років.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Звільнення від оподаткування має залежати від типу території - 
Олександр Слобожан на 5 каналі
14 липня Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у прямо-
му ефірі 5 каналу розповів про причини зменшення надходжень до місцевих бюджетів, 
їх видатки та шляхи фінансування першочергових потреб муніципалітетів.

Детально на сайті АМУ

Публічні закупівлі в умовах воєнного стану – тема семінару АМУ за 
участі Першої віце-прем’єр міністерки Ю.Свіриденко та заступника 
керівника Офісу Президента України К.Тимошенка
13 липня Асоціація міст України виступила організатором семінару-наради та забезпе-
чила пряме спілкування понад 800 учасників (сільських, селищних та міських голів) із 
Заступником керівника Офісу Президента України Кирилом Тимошенко та Першим 
віцепрем’єр-міністром — Міністром економіки України Юлією Свириденко. На заході 
були обговорені питання публічних закупівель в період дії воєнного стану та зміни до 
постанови КМУ від 28.02.2022 №169.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vidrodzhennya-ukrayiny-spivdiya-centralnoyi-ta-municypalnoyi-vlady-stattya-oksany-prodan-v
https://auc.org.ua/novyna/vyklyky-opalyuvalnogo-sezonu-budut-podolani-v-razi-uzgodzhenyh-diy-centralnoyi-ta
https://auc.org.ua/novyna/zvilnennya-vid-opodatkuvannya-maye-zalezhaty-vid-typu-terytoriyi-oleksandr-slobozhan-na-5
https://auc.org.ua/novyna/publichni-zakupivli-v-umovah-voyennogo-stanu-tema-seminaru-amu-za-uchasti-pershoyi-vice
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Уряд виділив кошти на відновлення зруйнованих агресором об’єктів 
теплопостачання в Кременчуці, Чернігові та Охтирці
13 липня 2022 Кабінет Міністрів України на виїзному засіданні в Чернігові ухвалив роз-
порядження про виділення 286 млн грн з резервного фонду на відбудову зруйнованих 
об’єктів системи централізованого теплопостачання.

Детально на сайті АМУ

Про підготовку до опалювального сезону розповіла в ефірі радіо НВ 
радник Голови АМУ Оксана Продан
9 липня Оксана Продан, радник Голови АМУ, дала коментар радіо НВ щодо підготовки 
до опалювального сезону, очікуваних проблем та позиції Асоціації міст України.

Детально на сайті АМУ

Парламент прийняв зміни до Бюджетного кодексу щодо місцевих 
бюджетів в умовах дії воєнного стану
9 липня Парламент ухвалив Закон України «Про внесення змін до розділу VІ «При-
кінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо посилення гнуч-
кості місцевих бюджетів та підвищення оперативності прийняття рішень» (законопро-
єкт №7426), який на період дії воєнного стану розширює можливості органів місцевого 
самоврядування, місцевих державні адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій 
або військових адміністрацій приймати рішення щодо використання коштів місцевих 
бюджетів.

Детально на сайті АМУ

Парламент вніс зміни до Держбюджету на 2022 і передбачив місцевим 
бюджетам субвенцію на відновлення об’єктів критичної інфраструктури
9 липня Верховна Рада України ухвалила проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України ”Про Державний бюджет України на 2022 рік”» №7523 від 06.07.2022. 
Внесеними до Державного бюджету України на 2022 рік змінами передбачається нова 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - на відновлення об’єктів критич-
ної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвит-
ку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2».

Детально на сайті АМУ

АМУ пропонує доповнити перелік видатків, що можуть здійснюватися в 
період воєнного стану
В умовах воєнного стану з метою подальшого посилення заходів із забезпечення на-
ціональної безпеки і територіальної оборони України, зміцнення протидії військовій 
агресії російської федерації, реалізації заходів з підготовки закладів освіти до початку 
2022/2023 навчального року, а також задля підготовки громад до опалювального се-
зону 2022/2023, зростає спектр необхідних для цього видатків місцевих бюджетів. У 
зв’язку з цим АМУ пропонує доповнити перелік видатків, які можуть здійснюватися в 
умовах воєнного стану.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/uryad-vydilyv-koshty-na-vidnovlennya-zruynovanyh-agresorom-obyektiv-teplopostachannya-v
https://auc.org.ua/novyna/pro-pidgotovku-do-opalyuvalnogo-sezonu-rozpovila-v-efiri-radio-nv-radnyk-golovy-amu-oksana
https://auc.org.ua/novyna/parlament-pryynyav-zminy-do-byudzhetnogo-kodeksu-shchodo-miscevyh-byudzhetiv-v-umovah-diyi
https://auc.org.ua/novyna/parlament-vnis-zminy-do-derzhbyudzhetu-na-2022-i-peredbachyv-miscevym-byudzhetam-subvenciyu
https://auc.org.ua/novyna/amu-proponuye-dopovnyty-perelik-vydatkiv-shcho-mozhut-zdiysnyuvatysya-v-period-voyennogo
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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
МОН надало відповіді на проблемні питання органів місцевого 
самоврядування у сфері освіти
Міністерство освіти і науки України за результатами Діалогового заходу у сфері освіти, 
який відбувся 24 травня, надало відповіді на проблемні питання щодо діяльності орга-
нів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.

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-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/mon-nadalo-vidpovidi-na-problemni-pytannya-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-u-sferi-osvity

