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23 – 29 квітня 2022 року

ТОП
Голова АМУ Віталій Кличко: Голів двох громад Запорізької області — 
Новоуспенівської та Кирилівської — І.Сеника та І.Малєєва, звільнили з полону

Детально на сайті АМУ

Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан: за сприяння АМУ 
громади отримують системи очищення води
Установки Water Mission з очищення технічної води до питної для забезпечення насе-
лення вже отримали Миколаїв та Покровськ. Робота продовжується.

Детально на сайті АМУ

70% з муніципальної варти — на передовій — міський голова Івано-
Франківська Руслан Марцінків закликав записуватися у добровольці

Детально на сайті АМУ

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповідає як місто переживало 
російську облогу та показує руйнування

Детально на сайті АМУ

Ми працевлаштовуємо переселенців. Дітей, які покинули рідні міста, — 
влаштовуємо до шкіл, аби вони змогли приєднатись до дистанційного 
навчання — мер Марганця Геннадій Боровик.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
АМУ підтримує законодавчі ініціативи щодо збільшення доходів громад 
від сплати акцизів
Законопроєкт змін до Податкового кодексу (№7311), який знаходиться на розгляді пар-
ламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пропонує:
– виключити норми, якими встановлені нульові ставки акцизного податку на бензини та 
інші нафтопродукти;
– оподатковувати до кінця 2022 року акцизним податком роздрібну реалізацію тютюно-
вих виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених та не реалізова-
них кінцевим споживачам до 1 травня 2022 року.
Внесення таких змін поновить надходження акцизного податку на пальне як до держав-
ного бюджету, так і до бюджетів територіальних громад, а також забезпечить повноту 
оподаткування роздрібним акцизом на тютюн. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vitaliy-klychko-goliv-dvoh-gromad-zaporizkoyi-oblasti-novouspenivskoyi-ta-kyrylivskoyi
https://auc.org.ua/novyna/za-spryyannya-amu-gromady-otrymuyut-systemy-ochyshchennya-vody
https://auc.org.ua/novyna/70-z-municypalnoyi-varty-na-peredoviy-miskyy-golova-ivano-frankivska-rmarcinkiv-zaklykav
https://auc.org.ua/novyna/mer-chernigova-v-atroshenko-rozpovidaye-yak-misto-perezhyvalo-rosiysku-oblogu-ta-pokazuye 
https://auc.org.ua/novyna/my-pracevlashtovuyemo-pereselenciv-ditey-yaki-pokynuly-ridni-mista-vlashtovuyemo-do-shkil-aby
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-pidtrymuye-zakonodavchi-iniciatyvy-shchodo-zbilshennya-dohodiv 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ЗЕМЛЯ І МАЙНО

Уряд виділив кошти на ліквідацію наслідків бойових дій у Харківській 
області та на відновлення систем водопостачання у Чернігові
Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 400 млн грн, з яких: 250 млн грн – 
на ліквідацію наслідків бойових дій у Харківській області та  150 млн грн – на відновлення 
централізованого водопостачання та водовідведення у місті Чернігів. 

Детально на сайті АМУ

Громади отримають більше повноважень щодо регулювання земельних 
відносин у період воєнного стану
Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» №7289 
пропонує спростити та врегулювати питання земельних відносин. 
Так, органам місцевого самоврядування буде надано право:
– передавати в оренду земельні ділянки, що переходять до комунальної власності 
територіальних громад, без державної реєстрації права комунальної власності на них
– оперативно, без проведення земельних торгів, надавати земельні ділянки комунальної 
власності в оренду для розміщення виробничих потужностей евакуйованих підприємств
– без розроблення документації із землеустрою встановлювати та змінювати цільове 
призначення земельних ділянок, надавати земельні ділянки комунальної власності 
в оренду для розміщення евакуйованих підприємств, будівництва річкових портів 
(терміналів), залізничних логістичних центрів. 

Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
АМУ провела для громад онлайн навчання щодо здійснення закупівель 
в умовах воєнного стану
Захід є продовженням наради-презентації сільським, селищним та міським головам 
платформи Prozorro+, що відбулася 19 квітня. Щоб отримати запис заходу потрібно 
звернутися до регіональних відділень АМУ. 

Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Законопроєкт 7087 потребує доопрацювання, оскільки порушує 
конституційні права місцевого самоврядування
Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Державної служби України у справах 
дітей» №7087 прийнятий у першому читанні 14 квітня і знаходиться на розгляді у 
парламентському Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.
АМУ підтримує розподіл повноважень між органами публічної влади для підвищення захисту прав 
дітей, але за підсумком аналізу цього законопроєкту висловила ряд зауважень та пропозицій.

Детально на сайті АМУ

https://www.auc.org.ua/novyna/amu-proponuye-sprostyty-proceduru-pidgotovky-do-vidnovlennya-zruynovanyh-obyektiv-krytychnoyi
https://auc.org.ua/novyna/gromady-otrymayut-bilshe-povnovazhen-shchodo-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn-u-period 
https://www.auc.org.ua/novyna/amu-provela-dlya-gromad-navchannya-shchodo-zakupivel-v-umovah-voyennogo-stanu
https://auc.org.ua/novyna/amu-zakonoproyekt-7087-potrebuye-doopracyuvannya-oskilky-porushuye-konstytuciyni-prava 
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
АМУ взяла участь у засіданні кластеру з питань розвитку ЦНАП
Асоціація міст України наголошує, що наразі дуже важлива підтримка міжнародних 
проєктів для відновленя мережі ЦНАП. Одна з нагальних проблем — забезпечення 
доступом до Інтернету. Також необхіде підключення державних реєстраторів до реєстрів, 
без чого ряд послуг просто не можуть бути надані. 

Детально на сайті АМУ

Мінреінтеграції затвердило Перелік громад, що розташовані в районах 
проведення бойових дій або які є тимчасово окупованими
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило 
Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) 
дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 
2022 року. Таким чином, починаючи з травня 2022 року, процедура отримання допомоги 
від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам відбуватиметься за чіткою 
та врегульованою процедурою. 

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

Мери українських міст взяли участь у засіданні Європейського Комітету 
Регіонів
На засіданні Європейського Комітету Регіонів виступили мери українських міст: Голова 
АМУ, мер Києва Віталій Кличко, мер Львова Андрій Садовий,  мер Маріуполя Вадим 
Бойченко, мер Мелітополя Іван Федоров. 

Детально на сайті АМУ

https://www.auc.org.ua/novyna/amu-vzyala-uchast-u-zasidanni-klasteru-z-pytan-rozvytku-cnap
https://auc.org.ua/novyna/minreintegraciyi-zatverdylo-perelik-gromad-shcho-roztashovani-v-rayonah-provedennya-boyovyh 
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
 https://auc.org.ua/novyna/mery-ukrayinskyh-mist-vzyaly-uchast-u-zasidanni-yevropeyskogo-komitetu-regioniv
https://auc.org.ua/sites/default/files/field/image/polon17.jpg
https://www.auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
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Європейські міста-побратими продовжують допомагати українським 
громадам
Європейські міста-побратими продовжують надавати допомогу українським громадам 
у скрутний час - надсилають необхідні вантажі (продукти харчування, медичні засоби 
тощо), а також приймають у себе вимушених переселенців.

Детально на сайті АМУ

Мер Бучі А.Федорук взяв участь у конгресі Асоціації місцевих органів 
влади Литви
у Вільнюсі відбувся щорічний конгрес Литовської Асоціації ALAL за участі 115 представників 
муніципалітетів. По відеозв›язку до заходу долучився мер Бучі, член правління Асоціації 
міст України Анатолій Федорук. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/yevropeyski-mista-pobratymy-prodovzhuyut-dopomagaty-ukrayinskym-gromadam
https://auc.org.ua/novyna/mer-buchi-afedoruk-vzyav-uchast-u-kongresi-asociaciyi-miscevyh-organiv-vlady-lytvy

