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ТОП

Агресор відповість за руйнування українських міст, селищ, сіл —
Олександр Слобожан в ефірі CNN
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан на каналі CNN розповів про ситуацію у місті Буча, де він перебував у перші дні військового російського
вторгнення в Україну.
Детально на сайті АМУ

Відновлюємо роботу підприємств, виробництв, закликаю сплачувати
податки — міський голова Тернополя С.Надал
Детально на сайті АМУ

Сумська міська рада отримала гуманітарну допомогу від Тернопільської
міської ради — мер Сум О.Лисенко
Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
За пропозиціями АМУ Уряд розширив перелік видатків, які можуть
здійснюватися в умовах воєнного стану
Уряд розширив перелік видатків, які можуть здійснюватися в умовах воєнного стану.
Такі зміни Уряд схвалив за пропозиціями Асоціації міст України, що були напрацьовані
спільно з мерами та керівниками фінансових управлінь громад. Зокрема внесено зміни
до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Передбачено зменшення відсотку доходів місцевих бюджетів, що будуть спрямовані на погашення короткострокових позик із 100%
загального фонду до 80%. Громади зможуть акумулювати ресурси та спрямовувати їх
на вирішення нагальних питань.
Детально на сайті АМУ

Законопроект, який передбачав зменшення доходів місцевих бюджетів
від ПДФО, відкликано
АМУ у зверненнях до Офісу Президента України, Уряду, парламентського Комітету з
питань фінансів, податкової та митної політики наголошувала на неприйнятності зменшення ставки ПДФО удвічі та звертала увагу, що такі пропозиції послаблять обороноздатність країни. У відповідь на критику Асоціації міст України народний депутат відкликав законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збереження
робочих місць в умовах воєнного стану №7262 від 07.04.2022 року.
Детально на сайті АМУ
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АМУ виступає за централізоване фінансування захисників - незалежно
від можливостей бюджету громади, яку вони боронять
У парламенті на розгляді знаходиться законопроєкт №7259, який пропонує встановити щомісячне матеріальне забезпечення учасникам добровольчих формувань територіальних громад
на період дії воєнного стану виключно за рахунок місцевих бюджетів. Асоціація міст України
категорично не підтримує цей законопроєкт як такий, що має на меті зобов’язати місцеве самоврядування фінансувати видатки, які за своєю природою відносяться до державних. АМУ
виступає за централізоване фінансування захисників - незалежно від можливостей бюджету
громади, яку вони боронять, і звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням не підтримувати законопроект №7259.
Детально на сайті АМУ

Потрібно повернути джерела надходжень місцевих бюджетів, щоб громади
могли ефективно працювати під час війни — О.Слобожан в ефірі 5 каналу
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у прямому ефірі 5 каналу розповів про роботу місцевого самоврядування у воєнний час, виплату заробітної плати
працівникам бюджетної сфери на тимчасово окупованих територіях, проблеми наповнення
місцевих бюджетів. Він наголосив на необхідності повернення джерел надходження місцевих бюджетів, адже зараз єдиним стабільним джерелом надходжень є податок на доходи
фізичних осіб, який суттєво зменшився, тому що на цих територіях не функціонує бізнес.
Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Затверджено механізм обстеження пошкоджених будівель та споруд
Опубліковано постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку
проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва».
Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Уряд отримав право встановлювати особливі процедури щодо оренди
державного та комунального майна
Новий Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» №2181-ІХ наділяє Кабінет Міністрів України на період дії воєнного
стану повноваженнями встановлювати особливі процедури щодо оренди державного та
комунального майна. Асоціація міст України спільно з Фондом державного майна України працює над підготовкою підзаконного нормативного акту за пропозиціями громад.
Детально на сайті АМУ

Вебінар: Земельні відносини в умовах воєнного стану. ВІДЕО
Відбувся вебінар «Земельні відносини в умовах воєнного стану», де було обговорено
питання про регулювання земельних відносин в Україні в умовах воєнного стану, про
новели законодавства (Закон № 2145-IX) та проведено майстер-клас з ведення книг
реєстрацій Під час вебінару були озвучені питання від Асоціації міст України, громад,
інженерів і аграріїв та надано змістовні відповіді.
Детально на сайті АМУ
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Земельні відносини в умовах військового стану: корисні матеріали
В допомогу органам місцевого самоврядування Асоціація міст України публікує корисні
матеріали - зразки типових документів з теми регулювання земельних відносин в Україні
в умовах воєнного стану. Завантажуйте: типові договори, книгу реєстрацій землеволодінь.
Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Спрощено надання
самоврядування

державної

допомоги

для

органів

місцевого

1 квітня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект №7221.
Уся державна допомога, що надається у період дії правового режиму воєнного стану
автоматично вважається допустимою. Органи місцевого самоврядування зможуть оперативно реагувати на виклики та надавати державну допомогу отримувачам — суб’єктам господарювання будь-якої форми власності.
Детально на сайті АМУ

АМУ: Безпека населення не може залежати від спроможності місцевого
бюджету фінансувати заходи цивільного захисту
Асоціація міст України, розуміючи важливість організації цивільного захисту населення
у надзвичайних ситуаціях та необхідність врегулювання певних аспектів цього питання,
висловила застереження щодо окремих положень законопроекту №7255 у листі до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.
Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Асоціація міст України зібрала перелік основних видів допомоги, яку
можуть отримати громадяни, бізнес та органи місцевого самоврядування
під час війни
ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ
• Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам
• Компенсація власникам житла витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб
• Грошова допомога для сімей з дітьми від ЮНІСЕФ «Спільно»
• Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб від Агентства ООН у справах біженців
• Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб від Світової продовольчої програми ООН
• Забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання
• Отримання громадянами допомоги через платформу єДопомога
ДОПОМОГА БІЗНЕСУ
• Компенсація роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб
• Програма з релокації українських виробництв
ДОПОМОГА ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
• Отримання коштів для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню
• Замовлення мобільної бригади для надання соціально-психологічних послуг населенню
Детально на сайті АМУ

3

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

Детально на сайті АМУ

Українські громади доєднуються до платформи допомоги Cities4Cities
94 громади відгукнулися на заклик АМУ і доєдналися до онлайн-платформи
Cities4Cities!
Платформа є безкоштовним онлайн-інструментом для підтримки українських міст у пошуку партнерів, який дозволяє органам місцевого самоврядування України та інших
регіонів Європи поділитися своїми потребами та пропозиціями, пов’язаними з міською
інфраструктурою, а також налагодити прямі зв’язки для співпраці з отримання практичної допомоги. АМУ публікує інструкцію для реєстрації на платформі та відповіді на
найпоширеніші запитання.
Детально на сайті АМУ
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