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4 - 10 квітня 2022 року

ТОП

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

«Переселенці, як і економіка, мають стати частиною нашої перемоги» 
— виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан
Україна всьому світу показала, що б’ється і далі битиметься за свободу та демократію. 
Наш народ демонструє вичерпний патріотизм та єдність. Президент і його офіс три-
мають зовнішню рамку. Армія — воює. Волонтери розриваються між фронтом і тилом. 
Громади прийняли на себе основний удар і стали відтак абсолютно різними територія-
ми за своїми становищем і можливостями. Як тепер пов’язати країну в єдиний організм, 
котрий безперебійно працюватиме на перемогу?
Інтерв’ю для видання «Дзеркало тижня» Виконавчого директора АМУ Олександра Слобожана. 

Детально на сайті АМУ

Набули чинності зміни до Податкового кодексу України
Набули чинності зміни до Податкового кодексу України щодо вдосконалення законо-
давства на період воєнного стану. Так, недопущено втрат бюджетів громад через звіль-
нення від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
юридичних осіб за об’єкти житлової нерухомості за 2021 рік, що розташовані на оку-
пованих територіях та територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії. Водночас не 
враховані пропозиції, які б дозволили органам місцевого самоврядування на період 
воєнного стану оперативно приймати рішення про встановлення місцевих податків та/
або зборів та податкових пільг з їх сплати та про внесення змін до таких рішень.  

Детально на сайті АМУ

Законопроект про зменшення доходів місцевих бюджетів послабить 
обороноздатність країни
Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збереження 
робочих місць в умовах воєнного стану» №7262 пропонує: зменшити вдвічі ставку ПДФО з 
18% до 9% та встановити ставку 5% для новостворених робочих місць на період з 1 квітня 
2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний 
стан. АМУ вважає запропоновані зміни шкідливими для місцевого самоврядування та економі-
ки України в цілому - їх прийняття призведе до прямих втрат і збільшення дефіциту як держав-
ного, так і місцевих бюджетів. Адже у разі прийняття законопроекту №7262 прогнозний обсяг 
втрат місцевих бюджетів з ПДФО у 2022 році може сягнути 80 млрд грн, при тому, що потреба 
у видатках місцевих бюджетів, й так обмежених під час воєнного стану, складає щонайменше 
30 млрд грн на місяць. Через це у громад не буде коштів на підтримку територіальної оборони, 
утримання критичної інфраструктури населених пунктів, підтримку ВПО, зарплати працівни-
кам соціальної сфери, що у свою чергу призведе до послаблення обороноздатності країни. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/pereselenci-yak-i-ekonomika-mayut-staty-chastynoyu-nashoyi-peremogy-vykonavchyy-dyrektor-amu
https://auc.org.ua/novyna/nabuly-chynnosti-zminy-do-podatkovogo-kodeksu-ukrayiny-shchodo-vdoskonalennya-zakonodavstva
https://auc.org.ua/novyna/zakonoproekt-pro-zmenshennya-dohodiv-miscevyh-byudzhetiv-poslabyt-oboronozdatnist-krayiny 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАСРТВО

ЗЕМЛЯ І МАЙНО

ОСВІТА

5 квітня Уряд затвердив механізм обстеження будівель та споруд
Дія цього механізму поширюється як на житлові будинки, так і на об’єкти критичної 
інфраструктури. Завдяки цьому акту буде визначатися можливість їх подальшої екс-
плуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу. Проєкт відповідного акту 
розроблений Мінрегіоном.

Детально на сайті АМУ

АМУ: Звільнення надавачів житлово-комунальних послуг та послуг 
міських перевезень від сплати ПДВ є життєво необхідним
Асоціація міст  України направила відповідні пропозиції до парламентського Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики. 

Детально на сайті АМУ

Спрощено процедуру передачі в оренду земель сільськогосподарсько-
го призначення на період воєнного часу
Набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», 
яким запропоновано залишити органам місцевого самоврядування повноваження з пе-
редачі в оренду земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. 
Про спрощену процедуру оренди та права орендаря.

Детально на сайті АМУ

Вебінар: Земельні відносини в умовах воєнного стану 
13 квітня Міністерство аграрної політики та продовольства України проводить вебінар 
«Земельні відносини в умовах воєнного стану», де організатори пояснять новели зе-
мельного законодавства в умовах воєнного стану. 

Детально на сайті АМУ

МОН затвердило методичні рекомендації щодо завершення 2021/22 на-
вчального року
Зокрема у наказі № 290 від 1 квітня 2022 року зазначено, що виконання освітньої про-
грами, навчального плану є внутрішнім питанням кожного закладу загальної середньої 
освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників. 

Детально на сайті АМУ

https://www.auc.org.ua/novyna/zatverdzheno-mehanizm-obstezhennya-poshkodzhenyh-budivel-ta-sporud
https://www.auc.org.ua/novyna/amu-zvilnennya-nadavachiv-zhytlovo-komunalnyh-poslug-vid-splaty-pdv-ye-zhyttyevoneobhidnym
https://auc.org.ua/novyna/nabuv-chynnosti-zakon-pro-sproshchennya-procedury-peredachi-v-orendu-zemel 
https://auc.org.ua/novyna/zemelni-vidnosyny-v-umovah-viyskovogo-stanu-minapk-provodyt-vebinar 
https://www.auc.org.ua/novyna/mon-zatverdylo-metodychni-rekomendaciyi-shchodo-zavershennya-202122-navchalnogo-roku
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Уряд врахував пропозицію АМУ та продовжив термін подачі заяв вну-
трішньо переміщеними особами для отримання державної допомоги
Кінцевий термін подачі заяв внутрішньо переміщеними особами для отримання дер-
жавної допомоги перенесено на 30 квітня. Таке рішення прийняв Уряд. 4 квітня АМУ 
звернулася до Мінсоцполітики з пропозицією перенести кінцевий термін у зв’язку з кри-
тичними проблемами із реєстрацією внутрішньо переміщених осіб в громадах. 

Детально на сайті АМУ

Парламентський Комітет не підтримує втручання держави у діяльність 
місцевого самоврядування з питань оплати праці
Парламентський Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів роз-
глянув законопроєкт № 7247, яким пропонувалося визначити, що в умовах воєнного 
стану здійснення преміювання посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється 
за погодженням з начальником відповідної обласної військової адміністрації та визна-
чив, що він потребує суттєвого доопрацювання та переосмислення. За результатами 
засідання Комітету депутати прийняли рішення не підтримувати законопроєкт №7247. 

Детально на сайті АМУ

Соціальні послуги ВПО повинні фінансуватись за рахунок держбю-
джету: позиція Парламентського Комітету та АМУ  
Парламентський Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів роз-
глянув доопрацьований законопроєкт № 7201. Після доопрацювання законопроєкту 
депутати підтримали норми, що в умовах воєнного стану компенсація за догляд вну-
трішньо переміщеним особам призначається і виплачується в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, надані соціальні послуги в умовах воєнного стану внутріш-
ньо переміщеним особам фінансуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 

Детально на сайті АМУ

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Мін’юст визначив регіони, в яких тимчасово припиняється доступ до 
державних реєстрів
Наказом №1307/5 затверджено Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в 
межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, дер-
жателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/uryad-vrahuvav-propozyciyu-amu-ta-prodovzhyv-termin-podachi-zayav-vnutrishno-peremishchenymy 
https://auc.org.ua/novyna/parlamentskyy-komitet-ne-pidtrymuye-vtruchannya-derzhavy-u-diyalnist-miscevogo 
https://auc.org.ua/novyna/socialni-poslugy-vpo-povynni-finansuvatys-za-rahunok-derzhbyudzhetu-pozyciya-parlamentskogo
https://www.auc.org.ua/novyna/minyust-vyznachyv-regiony-v-yakyh-tymchasovo-prypynyayetsya-dostup-do-derzhavnyh-reyestriv
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АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
АМУ закликала міжнародних партнерів долучитися до звільнення по-
лонених мерів

АМУ надіслала цей постер до таких організацій: Представ-
ництво України в ЄС; Делегація ЄС в Україні; Європейський 
Комітет Регіонів; Конгрес місцевих і регіональних влад 
Ради Європи; Рада європейських муніципалітетів і регіонів 
(CEMR); Міжнародна асоціація управителів міст (ICMA); 
Асоціація Європейських міст EUROCITIES

Детально на сайті АМУ

Голова АМУ Віталій Кличко на форумі мерів Економічного комітету 
ООН: Росія, по-звірячому знищуючи Україну і мирних українців, несе 
сьогодні загрозу для всього цивілізованого світу

Детально на сайті АМУ

Рада європейських муніципалітетів та регіонів рішуче засуджує звір-
ства, скоєні в Бучі
CEMR жахливо вражена сценами спустошення та звірств, які відкрилися після звіль-
нення Київської області українською армією, та висловлює глибокі співчуття родинам 
загиблих.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/amu-zaklykala-mizhnarodnyh-partneriv-doluchytysya-do-zvilnennya-polonenyh-meriv
https://auc.org.ua/novyna/golova-amu-vitaliy-klychko-na-forumi-meriv-ekonomichnogo-komitetu-oon-rosiya-po-zviryachomu
https://auc.org.ua/novyna/rada-yevropeyskyh-municypalitetiv-ta-regioniv-rishuche-zasudzhuye-zvirstva-skoyeni-v-buchi
https://auc.org.ua/sites/default/files/field/image/polon7nov-01.jpg

