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13-19 серпня 2022 року

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Президент України підписав Закони для сталого проходження 
опалювального сезону та збереження тарифів
18 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про осо-
бливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання 
протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» №2479-IX від 29.07.2022  та 
Закон України «Про внесення змін до Закону України ”Про Державний бюджет України 
на 2022 рік” (щодо фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на 
ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого віднов-
лення)» №2481-IX від 29.07.2022.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Бюджетні орієнтири для складання проектів місцевих бюджетів на 
2023 рік
Асоціація міст України зібрала пропозиції територіальних громад та готується до бю-
джетних консультацій з Міністерством фінансів щодо показників місцевих бюджетів у 
Держбюджеті-2023.
На виконання  статті 75 Бюджетного кодексу України Мініфін довів до місцевих органів 
влади інформацію про особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюдже-
тів на 2023 рік.

Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Законопроєкт, який удосконалює механізми співробітництва 
територіальних громад, прийнято за основу
16 серпня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт «Про внесення 
змін до Закону України ”Про співробітництво територіальних громад” щодо упорядку-
вання окремих питань співробітництва територіальних громад» №5742 від 08.07.2021.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/prezydent-ukrayiny-pidpysav-zakony-dlya-stalogo-prohodzhennya-opalyuvalnogo-sezonu-ta
https://auc.org.ua/novyna/byudzhetni-oriyentyry-dlya-skladannya-proektiv-miscevyh-byudzhetiv-na-2023-rik
https://auc.org.ua/novyna/zakonoproyekt-yakyy-udoskonalyuye-mehanizmy-spivrobitnyctva-terytorialnyh-gromad-pryynyato-za
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
АМУ: держава має підтримати розвиток молодіжної політики в громадах
Асоціація міст України звернулася до Прем’єр-міністра України з проханням підтримати 
розвиток молодіжної політики в територіальних громадах, зокрема надати право моло-
діжним центрам отримувати державну компенсацію витрат на оплату праці за працев-
лаштування ВПО, внісши зміни до Урядової постанови № 331.

Детально на сайті АМУ

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Асоціація міст України організовує відпочинок дітей з територій 
ведення бойових дій
АМУ спільно з Європейським комітетом регіонів реалізовує програму реабілітації та 
оздоровлення дітей, які проживають в громадах, що знаходяться в зоні бойових дій. 
Завдяки злагодженим діям мерів українських і європейських міст, близько 200 україн-
ських дітей вже відпочили в п’яти літніх таборах за кордоном.

Детально на сайті АМУ

Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення 
захоплених у полон мерів
 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/amu-derzhava-maye-pidtrymaty-rozvytok-molodizhnoyi-polityky-v-gromadah
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-organizovuye-vidpochynok-ditey-z-terytoriy-vedennya-boyovyh-diy
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
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