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1 – 13 січня 2023 року

ТОП

Майже 1000 депутатів з різних політичних 
сил вірять у вето Президента України на 5655
56 рад, серед яких 28 міських і 28 сільських та селищних 
рад, прийняли звернення до Президента України про за-
стосування ним вето до законопроєкту 5655. Депутати з 
усіх куточків України звертаються до Верховного головно-
командувача за захистом місцевого самоврядування та 
безпеки мешканців громад від норм законопроєкту 5655.

Детально на сайті АМУ

Скасування пайової участі забудовників як 
предтеча скандального №5655
Паралелі між 5655 та відміною пайової участі навели 
Надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович 
та Кушугумський селищний голова Володимир 
Сосуновський. 

Детально на сайті АМУ
Після вето Президента 5655 робота тільки 
почнеться
Радниця Голови Асоціації міст України в колонці на Еко-
номічній правді висловилася з приводу закону 5655. 
“Логічніше та ефективніше було б ветувати проєкт, до-
опрацювати в Парламенті та об’єднати в Містобудів-
ний кодекс всі пов’язані документи, як це передбаче-
но міжнародною, прийнятою зобов’язаннями України, 
рамкою”, - зазначила Оксана Продан.

Детально на сайті АМУ

https://www.auc.org.ua/novyna/mayzhe-1000-deputativ-z-riznyh-politychnyh-syl-viryat-u-veto-prezydenta-ukrayiny-na-5655
https://www.auc.org.ua/novyna/skasuvannya-payovoyi-uchasti-zabudovnykiv-yak-predtecha-skandalnogo-no5655
https://www.auc.org.ua/novyna/pislya-veto-prezydenta-5655-robota-tilky-pochnetsya
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МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

Асоціація міст України проти розширення 
повноважень Антимонопольного комітету 
на мільйони суб’єктів господарювання
Асоціація міст України звернулася до фракцій і груп 
Верховної Ради України проти збільшення сфер контр-
олю Антимонопольного комітету в проєкті Закону про 
внесення змін до Закону України «Про державну допо-
могу суб’єктам господарювання» та інших законодав-
чих актів України щодо державної допомоги суб’єктам 
господарювання №5648 в доопрацьованій Комітетом 
редакції від 26.12.2022 року.

Детально на сайті АМУ
Асоціація міст України виступає проти спо-
творення європейських стандартів в зако-
нопроєкті 5648
Асоціація міст України пропонує вилучити з проєкту 
№5648 норми, які збільшують адміністративний тиск 
на мільйони суб’єктів господарювання, зокрема на 
комунальні підприємства критичної інфраструктури, 
медичні та освітні заклади, або підтримати для ство-
рення належних умов в міжнародній торгівлі з ЄС про-
єкт Закону про внесення змін до Закону України «Про 
державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо 
забезпечення принципів місцевого самоврядування 
№ 5701 від 24.06.2021

Детально на сайті АМУ 

Набрали чинності Порядок та умови на-
дання додаткової дотації для громад, які 
постраждали від збройної агресії рф
30 грудня Уряд затвердив Порядок та умов надання у 
2023 році додаткової дотації з державного бюджету міс-

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

https://www.auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-proty-rozshyrennya-povnovazhen-antymonopolnogo-komitetu-na-milyony
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-vystupaye-proty-spotvorennya-yevropeyskyh-standartiv-v
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цевим бюджетам на здійснення повноважень органів 
місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасо-
во окупованих та інших територіях України, що зазна-
ли негативного впливу у зв’язку з повномасштабною 
збройною агресією рф. 

Детально на сайті АМУ

Київ надав фінансову допомогу в розмірі 
410 млн грн громадам, які потребували цьо-
го після звільнення від російських окупантів
Асоціація міст України ініціювала фінансову допомо-
гу від громади до громади і всередині України. Міста 
з тилових територій рішеннями рад надавали фінан-
сову допомогу, дотації тим громадам, які критично по-
требували коштів.

Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО

Земельні ділянки лісогосподарського при-
значення повинні залишатися у громад
Асоціація міст України звернулася до Прем’єр-міні-
стра України Дениса Шмигаля щодо недопущення по-
дальшого розгляду проєкту Закону України ”Про осо-
бливості управління об’єктами державної власності в 
лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спе-
ціалізованого державного лісогосподарського акціо-
нерного товариства ”Ліси України”, розробленого Дер-
жлісагенством і оприлюдненому на його офіційному 
сайті 13.12.2022 у розділі ”Проєкти регуляторних актів”. 

Детально на сайті АМУ

https://www.auc.org.ua/novyna/poryadok-ta-umovy-nadannya-dodatkovoyi-dotaciyi-dlya-gromad-yaki-postrazhdaly-vid-zbroynoyi
https://www.auc.org.ua/novyna/kyyiv-nadav-finansovu-dopomogu-v-rozmiri-410-mln-grn-gromadam-yaki-potrebuvaly-cogo-pislya
https://www.auc.org.ua/novyna/zemelni-dilyanky-lisogospodarskogo-pryznachennya-povynni-zalyshatysya-u-gromad
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціація 
міст України спільно підтримують «Грома-
ди, дружні до дітей та молоді»
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціація міст Укра-
їни спільно підтримують «Громади, дружні до дітей та 
молоді». Через цю ініціативу нещодавно допомогу в 
розмірі 1,5 млн грн отримали: Черкаська громада Чер-
каської області, Менська громада Чернігівської облас-
ті та Вакулівська громада Дніпропетровської області.

Детально на сайті АМУ 

Про соціальний захист населення під час 
війни
Експерт АМУ з питань соціального захисту та соціаль-
ного забезпечення Назар Миколюк в ефірі телекана-
лу «Суспільне Ужгород» розповів про соціальний за-
хист населення під час війни.

Детально на сайті АМУ 

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

Асоціація міст України пропонує доопрацю-
вати проєкт Закону України «Про дерадяні-
зацію порядку вирішення окремих питань 
адміністративно-територіального устрою 
України»
Асоціація міст України ознайомилась із текстом про-
єкту Закону України «Про дерадянізацію порядку ви-
рішення окремих питань адміністративно-територі-
ального устрою України», що перебуває на розгляді 

https://www.auc.org.ua/novyna/dytyachyy-fond-oon-yunisef-ta-asociaciya-mist-ukrayiny-spilno-pidtrymuyut-gromady-druzhni-do
https://www.auc.org.ua/novyna/pro-socialnyy-zahyst-naselennya-pid-chas-viyny
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ОСВІТА

Уряд розподілив між громадами освітню 
субвенцію на 2023 рік та вніс зміни до Фор-
мули та Порядку її надання
Обсяг освітньої субвенції на 2023 рік в сумі 87,5 млрд 
гривень є найнижчий за останні два роки. АМУ наго-
лошувала, що забезпечення якісної освіти на місцях в 
умовах воєнного стану можливо лише за умови достат-
нього фінансування. Саме тому Асоціація міст Украї-
ни продовжує робити все можливе для забезпечення 
громад освітньою субвенцією в повному обсязі.

Детально на сайті АМУ 

Комітету Верховної Ради України з питань організа-
ції державної влади, місцевого самоврядування, ре-
гіонального розвитку та містобудування та виставила 
низку зауважень до його положень.

Детально на сайті АМУ 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Асоціація міст України надала пропозиції 
щодо формування спроможної мережі за-
кладів охорони здоров’я
Асоціація міст України надала пропозиції до проєкту 
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питан-
ня організації спроможної мережі закладів охорони 
здоров’я», розміщеного на сайті Міністерства охорони 
здоров’я України. 

Детально на сайті АМУ 

https://www.auc.org.ua/novyna/uryad-rozpodilyv-mizh-gromadamy-osvitnyu-subvenciyu-na-2023-rik-ta-vnis-zminy-do-formuly-ta
https://www.auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-proponuye-doopracyuvaty-proyekt-zakonu-ukrayiny-pro-deradyanizaciyu
https://www.auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-nadala-propozyciyi-shchodo-formuvannya-spromozhnoyi-merezhi-zakladiv
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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

