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7– 13 травня 2022 року

ТОП
Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка звільнено з полону
8 травня ввечері стало відомо, що Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко по-
вернувся з полону. 

Детально на сайті АМУ 

Олександр Слобожан: АМУ пропонує чотири законодавчі кроки з 
підтримки комунальних підприємств, щоб вони могли у складний 
період надавати якісні послуги без підвищення тарифів
Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан на UA:Перший розповів про проблеми 
ЖКГ громад у період воєнного стану. Комунальні підприємства сьогодні потребують фі-
нансової підтримки з боку держави, і для її забезпечення Асоціація міст України пропонує 
низку законодавчих дій та відповідних урядових рішень:

– списання боргів комунальних підприємств, щоб вони змогли зробити таке спи-
сання для людей
– спрямування цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
підтримку сфери комунального господарства
– міжурядові угоди в рамках президентської програми відновлення населених пунктів 
– податкові преференції для комунальних підприємств, оскільки вони також є 
платниками податків

Такі чотири законодавчі кроки з фінансової підтримки комунальних підприємств дозволять 
досягти двох стратегічних цілей: забезпечення надання якісних послуг громадянам та не-
допущення зростання тарифів на ці послуги у складний період.

Детально на сайті АМУ

Мер Львова Андрій Садовий: наша мета – вибудувати потужний 
реабілітаційний центр, щоб мати можливості робити протезування, 
імплантації, займатися психологічною та фізичною реабілітаціями

Детально на сайті АМУ

Мер Вінниці Сергій Моргунов розповідає про релоковані підприємства, 
інтеграцію переселенців у життя громади та роль місцевого 
самоврядування у боротьбі з рашистами 

Детально на сайті АМУ

Березнівський міський голова Руслан Пилипчук: низьке надходження 
місцевих податків у бюджет громади - основна причина, чому нині 
окремі програми стоять на паузі

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/cyrkunivskogo-silskogo-golovu-mykolu-sikalenka-zvilneno-z-polonu
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-amu-proponuye-chotyry-zakonodavchi-kroky-z-pidtrymky-komunalnyh
https://auc.org.ua/novyna/nasha-meta-vybuduvaty-potuzhnyy-reabilitaciynyy-centr-shchob-maty-mozhlyvosti-robyty
https://auc.org.ua/novyna/pro-relokovani-pidpryyemstva-integraciyu-pereselenciv-u-zhyttya-gromady-ta-rol-miscevogo
https://auc.org.ua/novyna/bereznivskyy-miskyy-golova-rpylypchuk-nyzke-nadhodzhennya-miscevyh-podatkiv-u-byudzhet
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КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Парламентський Комітет соцполітики не підтримує втручання у 
внутрішні питання діяльності органів місцевого самоврядування
Таке втручання суперечить конституційному розподілу повноважень різних складових 
публічної влади в Україні, порушує межі державного нагляду, визначені Конституцією 
України, суперечить Європейській хартії місцевого самоврядування, ратифікованій 
Україною.
Комітет вже прийняв рішення рекомендувати Парламенту відхилити законопроект 
№7247 і сьогодні відмовився переглядати це рішення.
АМУ системно виступає за дотримання норм Конституції України та Європейської Хар-
тії місцевого самоврядування, тому звернулася до Голови Верховної Ради, профільно-
го комітету та фракцій щодо відхилення законопроекту №7247.

Детально на сайті АМУ 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
АМУ пропонує внести зміни до переліку видатків, що можуть 
здійснюватися в період воєнного стану
Асоціація міст України пропонує доповнити перелік видатків (в частині переліку видатків 
другої черги), які можуть здійснюватися в умовах воєнного стану. Відповідні листи із 
пропозиціями спрямовано до Міністерства фінансів України та Мінрегіону. 

Детально на сайті АМУ 

АМУ підтримує законопроекти щодо наповнення бюджетів громад за 
рахунок майна колаборантів 
На розгляді парламенту знаходяться законопроекти: 

– №7256, яким пропонується зарахування до бюджетів місцевого самоврядування 
коштів від реалізації майна, конфіскованого за виконавчими документами виданими 
за рішенням суду на підставі статей 111, 111 прим. 1 та 111 прим. 2 Кримінального 
кодексу України
–  №7257, який пропонує зміни до 64 статті Бюджетного кодексу та доповнити 
склад доходів загального фонду бюджетів територіальних громад і зараховувати 
кошти від реалізації майна, конфіскованого за виконавчими документами виданими 
за рішенням суду на підставі статей 111, 111 прим. 1 та 111 прим. 2, до бюджетів 
місцевого самоврядування.

Асоціація міст України підтримує ці законодавчі ініціативи як такі, що позитивно вплинуть 
на бюджетну забезпеченість територіальних громад та сприятимуть їх економічному 
відновленню. 

Детально на сайті АМУ

https://www.auc.org.ua/novyna/parlamentskyy-komitet-socpolityky-ne-pidtrymuye-vtruchannya-u-vnutrishni-pytannya-diyalnosti
https://auc.org.ua/novyna/amu-proponuye-vnesty-zminy-do-pereliku-vydatkiv-shcho-mozhut-zdiysnyuvatysya-v-period
https://auc.org.ua/novyna/amu-pidtrymuye-zakonoproekty-shchodo-napovnennya-byudzhetiv-gromad-za-rahunok-mayna
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
АМУ запрошує громади долучитися до Тижня Відкритого Уряду
В умовах воєнного стану можливість проведення подій обмежена. Асоціація міст України 
надасть допомогу в організації невеликих онлайн-заходів в межах Тижня (щодо прозорості 
прийняття рішень, участі молоді, правової підтримки громадян, співпраці з громадськістю 
тощо). Зокрема, мова йде про співпрацю між громадськістю і владою в умовах воєнного 
стану, використання електронних сервісів та інноваційних підходів. 

Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
За пропозицією АМУ витрати громад щодо допомоги до 5 травня спла-
чуються з держбюджету
Уряд постановою №540 затвердив Порядок та розмір виплат грошової допомоги до 5 
травня ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.
Враховуючи судові позови громадян до органів місцевого самоврядування через розмір 
допомоги, Асоціація міст України зверталася до Уряду з проханням визначити, що усі 
витрати громад, пов’язані з розглядом справ по виплатам ветеранам допомоги до 5 
травня, мають фінансуватися з держбюджету. 
Уряд підтримав пропозицію АМУ та вніс зміни до постанови №902 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення 
виконання рішень суду у 2021 році». Змінами визначено: всі витрати, пов’язані з 
розглядом справ по виплатам державної допомоги до 5 травня, сплачуються за рахунок 
коштів держбюджету.  

Детально на сайті АМУ 

АМУ роз’яснює повноваження громад щодо оформлення допомоги 
ВПО на дитину, яка прибула без супроводу батьків
Малолітня дитина, яка прибула без супроводу батьків, може отримати допомогу ВПО за 
зверненням:

– особи, яка перебуває з дитиною у сімейних, родинних відносинах
– особи, яку уповноважили супроводжувати дитину
– особи, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину

Для цього служба у справах дітей видає документ, що підтверджує сімейні, родинні 
зв’язки особи з дитиною та наказ про тимчасове влаштування дитини. Асоціація міст 
України нагадує: у разі подання звернення до 15 травня, виплата допомоги такій дитині 
здійснюється з березня. 

Детально на сайті АМУ 

https://www.auc.org.ua/novyna/amu-zaproshuye-gromady-doluchytysya-do-tyzhnya-vidkrytogo-uryadu
https://auc.org.ua/novyna/za-propozyciyeyu-amu-vytraty-gromad-shchodo-dopomogy-do-5-travnya-splachuyutsya-z 
https://auc.org.ua/novyna/povnovazhennya-gromad-shchodo-oformlennya-dopomogy-vpo-na-dytynu-yaka-prybula-bez-suprovodu 
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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

Партнерство європейських та українських муніципалітетів щодо 
відновлення України  - на порядку денному Eurocities
Делегація Асоціації міст України взяла участь у засіданні Асоціації європейських міст 
Eurocities, яке проходило 6 травня у м. Флоренція (Італія).
В рамках роботи Національної ради з відновлення України від наслідків війни, 
затвердженої Указом Президента України від 21 квітня 2022 року № 266/2022, Україну на 
заході представляли Виконавчий директор Асоціації міст України  Олександр Слобожан,  
Бучанський міський голова, член Правління АМУ Анатолій Федорук та Мелітопольский 
міський голова Іван Федоров.
Високопосадовці країн ЄС та мери європейських столиць - Варшави, Лейпцигу, Таллінна, 
Барселони, Осло, Праги - висловили одностайну підтримку й солідарність з Україною у 
боротьбі з російським агресором і готовність надати допомогу у відродженні українських 
міст.

Детально на сайті АМУ

Українські громади отримують допомогу від європейських міст-
побратимів
Європейські міста-побратими надають 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

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/partnerstvo-yevropeyskyh-ta-ukrayinskyh-municypalitetiv-shchodo-vidnovlennya-ukrayiny-na
https://auc.org.ua/novyna/ukrayinski-gromady-otrymuyut-dopomogu-vid-yevropeyskyh-mist-pobratymiv
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv

