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11-17 червня 2022 року

ТОП
Шевченківського сільського голову Олега Пилипенка звільнено з 
полону

Детально на сайті АМУ

Олександр Слобожан: тарифи на тепло мають залишитися на рівні 
минулого опалювального сезону, а теплопостачальні підприємства - 
продовжувати працювати
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан 13 червня в прямо-
му ефірі на UA:Перший розповів про підготовку громад до опалювального сезону та 
про механізми відновлення житлово-комунального господарства.

Детально на сайті АМУ

Мер Вінниці Сергій Моргунов: ”Завдяки нашим захисникам Вінниця 
живе і працює в тилу”

Детально на сайті АМУ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Особливості оренди державного та комунального майна в період 
воєнного стану – роз’яснення експерта АМУ

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Врахування пропозицій АМУ до законопроєкту №7427 забезпечить 
стале проходження опалювального сезону без підвищення тарифів
Законопроєктом, зокрема, пропонується розв’язати низку проблемних питань кому-
нальної теплоенергетики щодо підготовки та проходження  опалювального сезону 
2022/2023 року.
АМУ заявляє, що законопроєкт №7427 може розглядатися лише за умови повного вра-
хування її пропозицій та закликає народних депутатів підтримати позицію місцевого са-
моврядування і надати підприємствам ТКЕ можливість забезпечити українців теплом і 
гарячою водою, не збільшуючи тарифи.

Детально на сайті АМУ

АМУ та Мінрегіон провели семінар щодо відновлення інфраструктури 
населених пунктів, зруйнованих внаслідок агресії рф
На онлайн семінарі-нараді розглядалися питання  щодо відновлення об’єктів інфра-
структури населених пунктів, зруйнованих внаслідок збройної агресії росії. Також було 
обговорено законодавчі нововведення у сфері містобудування.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/shevchenkivskogo-silskogo-golovu-olega-pylypenka-zvilneno-z-polonu
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-taryfy-na-teplo-mayut-zalyshytysya-na-rivni-mynulogo-opalyuvalnogo-sezonu
https://auc.org.ua/novyna/mer-vinnyci-sergiy-morgunov-zavdyaky-nashym-zahysnykam-vinnycya-zhyve-i-pracyuye-v-tylu
https://auc.org.ua/novyna/ekspertka-amu-tetyana-medvecka-rozpovila-pro-osoblyvosti-orendy-derzhavnogo-ta-komunalnogo
https://auc.org.ua/novyna/vrahuvannya-propozyciy-amu-do-zakonoproyektu-no7427-zabezpechyt-stale-prohodzhennya
https://auc.org.ua/novyna/amu-ta-minregion-provely-seminar-shchodo-vidnovlennya-infrastruktury-naselenyh-punktiv
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Перелік організацій, які допомагають громадянам України під час війни
Асоціація міст України презентує довідник ”Перелік організацій, які допомагають гро-
мадянам України, що опинилися під час війни в складних життєвих умовах”.  Добірка  
містить описання допомоги, що надається організацією або фондом, а також лінки і 
контакти, за якими можна зареєструватися для отримання допомоги.

Детально на сайті АМУ

Європейський досвід щодо транспортної моделі для України — Круглий 
стіл відбудеться 21 червня
Учасники розглянуть успішні практики європейських міст (зокрема, Страсбурга, Турину 
та Барселони), актуальні питання законодавчого регулювання у сфері транспортного 
сполучення, відповідні європейські стандарти та іноземний досвід, буде проаналізова-
но існуючі напрацювання в Україні і намічено подальші кроки в роботі над транспорт-
ною моделлю Київської агломерації. Попередня реєстрація на захід обов’язкова. 

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

АМУ: надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу 
є важливим кроком для нас
Асоціація міст України звернулася до місцевого самоврядування всіх країн-членів ЄС 
з проханням підтримати перед їх урядами надання Україні статусу кандидата у члени 
Європейського Союзу.

Детально на сайті АМУ

За ініціативи Голови АМУ Кличка Макарів та німецьке місто Вандліц 
домовилися про співпрацю задля ліквідації наслідків війни
Вандліц та Макарів, наслідуючи приклад стратегічного партнерства між Гамбургом та 
Києвом, підписали Угоду про співпрацю та стали містами-побратимами.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/amu-prezentuye-perelik-organizaciy-yaki-dopomagayut-gromadyanam-ukrayiny-pid-chas-viyny
https://auc.org.ua/novyna/yevropeyskyy-dosvid-shchodo-transportnoyi-modeli-dlya-ukrayiny-kruglyy-stil-vidbudetsya-21
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/amu-nadannya-ukrayini-statusu-kandydata-u-chleny-yevropeyskogo-soyuzu-ye-vazhlyvym-krokom
https://auc.org.ua/novyna/makariv-ta-nimecke-misto-vandlic-domovylysya-pro-spivpracyu-zadlya-likvidaciyi-naslidkiv
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv



