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14-20 травня 2022 року

ТОП
Кличко: До Асоціації міст України вступили ще 4 члени. Тепер до АМУ 
входить 981 громада

Детально на сайті АМУ

Запровадження рівнозваженого тарифу та субсидування з місцевого 
і державних бюджетів допоможе подолати проблеми комунального 
транспорту – Олександр Слобожан
Виконавчий директор Асоціації міст України О.Слобожан  в прямому ефірі на UA:Перший 
розповів, у яких містах працює громадський транспорт, з яких причин скорочують 
маршрути і чому планується збільшення вартості проїзду.

Детально на сайті АМУ

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про ситуацію з водою в місті
Детально на сайті АМУ

Коростенський міський голова Володимир Москаленко розповідає про 
повернення міста до звичайного життя та візит представників ЮНІСЕФ

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
За пропозицією АМУ Мінфін вніс зміни до класифікації доходів бюджету
Асоціація міст України  зверталася до Міністерства фінансів України з проханням внести 
зміни до Класифікації доходів бюджету. 10 травня Міністерство фінансів України внесло 
зміни до Класифікації доходів бюджету, прийнявши відповідний наказ №135. 

Детально на сайті АМУ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
АМУ: Вибірковий підхід до захисту суб’єктів сфери ЖКГ загрожує 
припиненням надання послуг
 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо діяльності з примусового виконання судових рішень, рішень інших ор-
ганів (посадових осіб) у період дії воєнного стану» (законопроєкт №7317). Цей Закон 
запроваджує низку обмежень, які стосуються сфери житлово-комунального господар-
ства. 

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/klychko-do-asociaciyi-mist-ukrayiny-vstupyly-shche-4-chleny-teper-do-amu-vhodyt-981-gromada
https://auc.org.ua/novyna/zaprovadzhennya-rivnozvazhenogo-taryfu-ta-subsyduvannya-z-miscevogo-i-derzhavnyh-byudzhetiv
https://auc.org.ua/novyna/mer-mykolayeva-osyenkevych-pro-sytuaciyu-z-vodoyu-v-misti
https://auc.org.ua/novyna/korostenskyy-miskyy-golova-vmoskalenko-rozpovidaye-pro-povernennya-mista-do-zvychaynogo
https://auc.org.ua/novyna/za-propozyciyeyu-amu-minfin-vnis-zminy-do-klasyfikaciyi-dohodiv-byudzhetu 
https://www.auc.org.ua/novyna/amu-vybirkovyy-pidhid-do-zahystu-subyektiv-sfery-zhkg-zagrozhuye-prypynennyam-nadannya-poslug
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ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Внесено зміни до регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану
Парламент ухвалив Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного ста-
ну». Головна мета - забезпечити оперативне розміщення виробничих потужностей під-
приємств, які переміщені (евакуйовані) з зони бойових дій, спростити процедуру зміни 
цільового призначення земель, а також удосконалити ряд інших правил. Асоціація міст 
України пропонує органам місцевого самоврядування аналіз прийнятих змін. 

Детально на сайті АМУ 

Оренда комунального майна на час воєнного стану
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову ”Деякі питання оренди державного та ко-
мунального майна у період дії воєнного стану” зі спрощеним порядком оренди. При-
йнятий порядок також надає орендарям знижки до 100% та пільгові умови. Знижки 
отримають орендарі на всій території України, а дія постанови охоплює весь період з 
початку запровадження воєнного стану. 

Детально на сайті АМУ

Інформація про порядок подачі і зберігання документації із 
землеустрою у період воєнного стану
Держгеокадастр інформує про порядок подачі і зберігання документації із землеустрою 
у період військового стану. Відповідно до вимог Земельного кодексу України тимчасове 
зберігання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, складеної 
у паперовій та електронній формах, разом із рішенням про її затвердження у період воєн-
ного стану забезпечує орган місцевого самоврядування, який її затвердив, з наступною 
передачею до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель. 

Детально на сайті АМУ 
 
Державний земельний кадастр відновлює роботу задля забезпечення 
надання в умовах воєнного стану нагальних адміністративних послуг
Функціонування та ведення кадастрової системи здійснюватиметься з урахуванням по-
станови Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 №564 «Деякі питання ведення та 
функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану», що перед-
бачає створення необхідних умов для відновлення роботи ДЗК під час воєнного стану 
в Україні, впровадження механізму для захисту відомостей ДЗК від несанкціонованого 
втручання сторонніх осіб, захисту прав держави, фізичних та юридичних осіб під час 
внесення до ДЗК відомостей про об’єкти ДЗК та користування такими відомостями, у 
тому числі шляхом доступу до ДЗК. 

Детально на сайті АМУ 

 АМУ запрошує громади на онлайн начання до ”Школи онлайн-аукціонів: 
як купити або продати майно”
На національній платформі з розвитку цифрової грамотності ”Дія. Цифрова освіта” вий-
шов освітній серіал ”Школа онлайн-аукціонів: як купити або продати майно”, розробле-
ний фахівцями ДП «Прозорро.Продажі». Онлайн-курс допоможе швидко, ефективно та 
із залученням максимальної кількості покупців надавати майно в оренду, підготувати 
до приватизації, продавати або відчужувати земельні ділянки. Асоціація міст України 
запрошує органи місцевого самоврядування долучитися до навчання. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vneseno-zminy-do-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn-v-umovah-voyennogo-stanu
https://auc.org.ua/novyna/orenda-komunalnogo-mayna-na-chas-voyennogo-stanu
https://auc.org.ua/novyna/derzhgeokadastr-informuye-pro-poryadok-podachi-i-zberigannya-dokumentaciyi-iz-zemleustroyu-u
https://auc.org.ua/novyna/derzhavnyy-zemelnyy-kadastr-vidnovlyuye-robotu-zadlya-zabezpechennya-nadannya-v-umovah
https://auc.org.ua/novyna/amu-zaproshuye-gromady-na-onlayn-nachannya-do-shkoly-onlayn-aukcioniv-yak-kupyty-abo-prodaty 
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КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Місцеве самоврядування під час воєнного стану: особливості 
функціонування визначено Законом
Президент підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо функці-
онування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» 
№2259-IX (законопроєкт №7269, прийнятий 12 травня). 
Асоціація міст України брала активну участь у розробці та доопрацюванні цього зако-
нопроєкту. Більшість пропозицій АМУ у прийнятому Законі враховано.  

Детально на сайті АМУ

НАЗК запустило нову функцію в Реєстрі декларацій
Національне агентства з питань запобігання корупції повідомило про запуск нової 
функції ”Дані для декларації” у Реєстрі декларацій, яка дозволяє дізнатися інформацію 
про об’єкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва та транспортні засоби, які 
належать або належали декларанту або які він успадкував, а також наявні обтяження, 
відомості про які наявні в реєстрах. 

Детально на сайті АМУ

Встановлено особливості процедур у сфері містобудівної діяльності в 
умовах воєнного стану
Парламент ухвалив законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо 
першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності №7282, яким про-
понується спрощення процедур у сфері містобудівної діяльності в умовах воєнного стану.
Новий Закон надає можливості для відновлення населених пунктів; забезпечення тим-
часовим житлом громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії росії; розміщен-
ня виробничих потужностей переміщених (евакуйованих) підприємств.

Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
До уваги громад: Методичні рекомендації щодо організації соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб
Асоціація міст України презентує електронне видання: Методичні рекомендації у сфе-
рі соціального захисту та соціального забезпечення «Організація соціального захисту 
внутрішньо переміщених осіб в громадах». У методичних рекомендаціях АМУ надає 
зразки рішень органів місцевого самоврядування із розгорнутими коментарями щодо 
організації соціального захисту ВПО у громадах. 

Детально на сайті АМУ 

Оновлено актуальний перелік громад в зонах бойових дій, тимчасово 
окупованих та тих, що в оточенні
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило 
оновлений Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення во-
єнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації станом на 9 травня 2022 року. На 
основі цього переліку внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. 

Детально на сайті АМУ 

https://www.auc.org.ua/novyna/misceve-samovryaduvannya-pid-chas-voyennogo-stanu-osoblyvosti-funkcionuvannya-vyznacheno
https://www.auc.org.ua/novyna/nazk-zapustylo-novu-funkciyu-v-reyestri-deklaraciy
https://auc.org.ua/novyna/vstanovleno-osoblyvosti-procedur-u-sferi-mistobudivnoyi-diyalnosti-v-umovah-voyennogo-stanu
https://auc.org.ua/novyna/amu-prezentuye-metodychni-rekomendaciyi-shchodo-organizaciyi-socialnogo-zahystu-vnutrishno 
https://auc.org.ua/novyna/onovleno-aktualnyy-perelik-gromad-v-zonah-boyovyh-diy-tymchasovo-okupovanyh-ta-tyh-shcho-v 
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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

На тимчасово окупованих територіях рф намагається запровадити 
голодомор, розуміючи, що силу і дух українського народу не зломити 
Коментар Виконавчого директора АМУ Олександра  Слобожана для Проекту Україн-
ського кризового медіацентру UKRAINE IN FLAMES 

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/na-tymchasovo-okupovanyh-terytoriyah-rf-namagayetsya-zaprovadyty-golodomor-rozumiyuchy-shcho
https://auc.org.ua/novyna/ukrayinski-gromady-otrymuyut-dopomogu-vid-yevropeyskyh-mist-pobratymiv-0
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv

