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14 – 21 жовтня 2022 року

ТОП
Найскладніше перемогти себе. Це і про використання електроенергії, 
електроприладів, електротранспорту.
З 20.10.2022 необхідно ввести по всій Україні обмеження використання електроенергії:
з 7.00 до 23.00 не вмикати потужні електроприлади:

– електротранспорт, де це можливо, замінити на автобуси;
– підприємцям, власникам  виробництв, магазинів, кафе та ресторанів макси-
мально  виключити освітлення та рекламу;
– мешканцям не вмикати потужні електроприлади - мікрохвильові печі, елек-
трочайники, кондиціонери, праски, бойлери, електрообігрівачі.

Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному приміщенні до-
поможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми.
Тільки разом, всі і кожен, можемо допомогти рятівникам, ремонтникам, електрикам - 
всім службам, що працюють цілодобово, - забезпечити безперебійне енергопостачан-
ня в усіх лікарнях, всіх врятувати та зберегти.

Детально на сайті АМУ

Про необхідність збереження електроенергії говримо у ЗМІ:

– на телеканалі Еспресо 
Детально на сайті АМУ

– на телеканалі СУСПІЛЬНЕ УЖГОРОД
Детально на сайті АМУ

Верховна Рада зберегла фінансову незалежність місцевого 
самоврядування!
Парламент України відхилив у законопроекті 8027 поправку 191, як про це просила 
Асоціація міст України.
В законопроекті 8027, яким вносяться зміни до Держбюджету 2022, профільним Комі-
тетом було враховано  поправку 191, що  забороняла місцевим радам перераховувати 
кошти з бюджету в бюджет, одна одній, без погодження Кабміну. 
Асоціація міст України зверталася  до народних депутатів з тим, щоб вони відхилили 
цю поправку та дозволили громадам допомагати одна одній.
Ця поправка продовжила б намагання обмежити повноваження місцевого самовря-
дування, ухвалені Урядом в Постанові від 27 вересня 2022 р. №1083 «Про внесення 
зміни до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. №252», 
проти якої виступило Правління Асоціації міст України.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/nayskladnishe-peremogty-sebe
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-pro-neobhidnist-zberezhennya-elektroenergiyi
https://auc.org.ua/novyna/vidpovidalne-spozhyvannya-elektroenergiyi-dozvolyt-skorotyty-chas-vymushenogo-vidklyuchennya
https://auc.org.ua/novyna/pravo-gromad-nezalezhno-dopomagaty-odna-odniy-maye-buty-zberezheno
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
У Парламенті ініціюють виділення коштів з Держбюджету на 
компенсацію різниці в тарифах
У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін 
до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” (щодо фінансового 
забезпечення видатків на закупівлю природного газу)» №8026 від 13.09.2022, (внесе-
ний народним депутатом України Д.Гетманцевим), що передбачає №8026 передбачає 
виділення 26 млрд грн для:

• субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах;
• компенсації суб’єктам ринку природного газу витрат на виконання обов’язків по 
забезпеченню загальносуспільних інтересів.

Детально на сайті АМУ

Про готовність громад до опалювального сезону та до надзвичайних ситуацій в ЗМІ:

– на телеканалі РАДА 
Детально на сайті АМУ

– на телеканалі Еспресо
Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
Залишки освітньої субвенції потрібно зберегти у бюджетах громад на 
наступний рік - Асоціація міст України звернулася до Уряду
Триває доопрацювання проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 
2023 рік» №8000 від 14.09.2022 до другого читання. Документом передбачено вилучен-
ня з місцевих бюджетів залишків освітньої субвенції. Асоціація міст України виступає за 
збереження цих коштів у бюджетах громад на наступний рік.

Детально на сайті АМУ

Позиція Асоціації міст України врахована в Методиці визначення 
обсягів заборгованості з різниці в тарифах
Тепер обсяг заборгованості згідно Методики не буде зменшуватися на суму трансфер-
тів з місцевих бюджетів. 
Розподіл 14 мільярдів гривень, вже передбачених в Державному бюджеті України на 
2022 рік для відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, буде розраховано вже 
за оновленою Методикою. 

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Парламент підтримав пропозицію АМУ щодо збереження залишків 
субвенцій місцевим бюджетам на 2023 рік
18 жовтня Верховна Рада України ухвалила проект закону України «Про внесення змін 
до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2022 рік”» №8126 від 14.10.2022, 
який передбачає, зокрема, збереження залишків субвенцій місцевим бюджетам, 
наданим у 2021 році, для використання у 2023 році бюджетному році (з урахуванням їх 
цільового призначення).

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/u-parlamenti-iniciyuyut-vydilennya-koshtiv-z-derzhbyudzhetu-na-kompensaciyu-riznyci-v-taryfah
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-rozpoviv-pro-gotovnist-gromad-do-nadzvychaynyh-sytuaciy-pid-chas
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-pro-pidgotovku-do-opalyuvalnogo-sezonu-ta-formuvannya-strategichnyh
https://auc.org.ua/novyna/zalyshky-osvitnoyi-subvenciyi-potribno-zberegty-u-byudzhetah-gromad-na-nastupnyy-rik
https://auc.org.ua/novyna/pozyciya-asociaciyi-mist-ukrayiny-vrahovana-v-metodyci-vyznachennya-obsyagiv-zaborgovanosti-z
https://auc.org.ua/novyna/parlament-pidtrymav-propozyciyu-amu-shchodo-zberezhennya-zalyshkiv-subvenciy-miscevym
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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

Асоціація міст України стала співорганізатором Форуму місцевої 
солідарності Франція-Україна 
19 жовтня відбувся Форум місцевої солідарності Франція-Україна. Захід організовано 
Програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвіт-
ності та розвитку «U-LEAD з Європою» у співпраці з Асоціацією мерів Франції (АМФ), 
Радою європейських муніципалітетів та регіонів (РЄМР) та ПЛАТФОРМОЮ.

Детально на сайті АМУ

Представники громад налагоджують партнерства з німецькими 
муніципалітетами за координації Асоціації міст України
12-13 жовтня в м.Ауґсбур (Німеччина) відбулася П’ята німецько-українська конферен-
ція муніципальних партнерств «Партнерства для розбудови та розвитку». В рамках 
зібрання відбувся Круглий стіл за участі німецьких обербургомістрів та очільників укра-
їнських громад.

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/oleksandr-slobozhan-rozpoviv-pro-vazhlyvist-mizhnarodnogo-municypalnogo-spivrobitnyctva-na
https://auc.org.ua/novyna/predstavnyky-gromad-nalagodzhuyut-partnerstva-z-nimeckymy-municypalitetamy-dlya-rozbudovy-ta
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv

