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14-27 січня 2023 року

ТОП

Львівський апеляційний суд переніс 
розгляд скарги Чернігівського міського 
голови Владислава Атрошенка

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Асоціація міст України звернулась до 
Прем’єр-міністра України щодо ризику зри-
ву опалювального сезону
Асоціація міст України звернулась до Прем’єр-міні-
стра України Дениса Шмигаля з закликом зупинити 
списання коштів  з рахунків підприємств теплоенер-
гетики монополістом «Нафтогаз Трейдинг», адже таке 
списання  призведе до зриву опалювального сезону.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/lvivskyy-apelyaciynyy-sud-perenis-rozglyad-skargy-chernigivskogo-miskogo-golovy-vladyslava
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zvernulas-do-premyer-ministra-ukrayiny-shchodo-ryzyku-zryvu
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ЗЕМЛЯ І МАЙНО

Питання земельних відносин обговорили у 
Вінниці під час Діалогового заходу 
Майже 200 представників місцевого самоврядуван-
ня взяли участь в Діалоговому заході, організованому 
Асоціацією міст України в Вінниці, де обговорили зе-
мельні питання з застосуванням відеоконференції.

Детально на сайті АМУ

Законопроєкт щодо спрощення відведен-
ня земельних ділянок потребує доопрацю-
вання
Асоціація міст України надала зауваження до проєкту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України, що регулюють земельні відноси-
ни, щодо спрощення процедури відведення земель-
них ділянок для розвитку цифрової інфраструктури», 
розробленого Міністерством цифрової трансформації 
України.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/pytannya-zemelnyh-vidnosyn-obgovoryly-u-vinnyci-pid-chas-dialogovogo-zahodu
https://auc.org.ua/novyna/zakonoproyekt-shchodo-sproshchennya-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok-potrebuye-doopracyuvannya
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Малозабезпечені сім’ї з дітьми отримують 
гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ та 
Асоціації міст України
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціація міст Украї-
ни в рамках Проєкту «Громади, дружні до дітей та мо-
лоді» продовжують допомагати родинам, які цього по-
требують.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

Спочатку було місто. Частина 2. Будівельні 
кодекси в США
«У Сполучених Штатах Америки діє повноцінне місце-
ве самоврядування. Питання МІСТОбудування відне-
сено до управління МІСТ. Держава і штат не втручають-
ся в діяльність міста зі встановлення власних правил 
і норм.» - зазначила народна депутатка України, архі-
текторка Ганна Бондар в авторській статті.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/malozabezpecheni-simyi-z-ditmy-otrymuyut-gumanitarnu-dopomogu-vid-yunisef-ta-asociaciyi-mist
https://auc.org.ua/novyna/spochatku-bulo-misto-chastyna-2-budivelni-kodeksy-v-ssha
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Асоціація міст України закликає всіх 
долучитися до звільнення захоплених у 
полон мерів

Детально на сайті АМУ

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ

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

