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16 - 22 квітня 2022 року

ТОП
При нарахуванні оплати за ЖКП потрібно виходити з типу території, на 
якій знаходиться громада – Олександр Слобожан
У інтерв'ю виданню “Українська енергетика” Виконавчий директор АМУ пояснив, що 
в зоні, де тривають активні бойові дії, фізично немає можливості надавати ЖКП. На 
тимчасово окупованих територіях ситуація з ЖКП трохи краща, ніж у зоні бойових 
дій: послуги надаються, але є певні проблеми зі сплатою за них. Щодо прифронтових 
територій і глибокого тилу, то тут послуги забезпечуються у звичайному порядку, й тому 
має діяти звичайна система оплати. Поки що немає чинного механізму, який би чітко 
пояснював, як діяти на всіх цих територіях.

Детально на сайті АМУ

Російські солдати влаштували фільтраційні табори для жителів міста — 
мер Маріуполя В.Бойченко

Детально на сайті АМУ

Харківський міський голова І.Терехов про завершення опалювального 
сезону

Детально на сайті АМУ

Завдяки героїчній стійкості Харкова, який прийняв на себе удар, інші 
міста України, зокрема Одеса, сьогодні захищені – мер Одеси Г.Труханов

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
1 травня запрацює змінений механізм зарахування акцизу на тютюн 
до бюджетів громад 
Верховна Рада України ухвалила закон, яким внесено зміни до Закону України «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України», які передбачають, зокрема, визначен-
ня набрання чинності з 1 травня 2022 року окремими положеннями щодо системи зара-
хування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації суб’єк-
тами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах 
За зверненням АМУ Мініфін змоделював вплив зміни механізму на обсяги надходжень 
до бюджетів місцевого самоврядування від акцизу на тютюн (в розрізі бюджетів міс-
цевого самоврядування). За розрахунками, на прикладі показників за І квартал 2021 
року, такий механізм дозволить збільшити надходження роздрібного акцизу на тютюн 
до бюджетів місцевого самоврядування в 1,6 рази. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/pry-narahuvanni-oplaty-za-zhkp-potribno-vyhodyty-z-typu-terytoriyi-na-yakiy-znahodytsya
https://auc.org.ua/novyna/rosiyski-soldaty-vlashtuvaly-filtraciyni-tabory-dlya-zhyteliv-mista-mer-mariupolya-vboychenko
https://auc.org.ua/novyna/harkivskyy-miskyy-golova-iterehov-pro-zavershennya-opalyuvalnogo-sezonu
https://auc.org.ua/novyna/zavdyaky-geroyichniy-stiykosti-harkova-yakyy-pryynyav-na-sebe-udar-inshi-mista-ukrayiny
https://auc.org.ua/novyna/zminenyy-mehanizm-zarahuvannya-akcyzu-na-tyutyun-do-byudzhetiv-gromad-zapracyuye-z-1-travnya 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ЗЕМЛЯ І МАЙНО

АМУ: необхідно спростити процедуру підготовки до відновлення 
зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури та будівництва нових
АМУ надіслала Мінрегіону пропозиції, напрацьовані спільно з профільними асоціаціями 
та проектами, щодо оперативного відновлення чи будівництва нових об’єктів критичної 
інфраструктури з метою забезпечення постачання населенню та релокованим 
підприємствам електроенергії, природного газу, теплової енергії та води. Адже дотримання 
чинних норм і термінів унеможливлює оперативність здійснення таких робіт. 

Детально на сайті АМУ

Затверджено Методику визначення розміру шкоди землі та ґрунтам 
під час воєнного стану
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України затвердило Методику 
визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій 
та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану. Вона стосується усіх 
земель України, незалежно від їх категорій та форм власності. У документі прописано 
порядок визначення шкоди та її обчислення. Основою розрахунків розміру шкоди від 
забруднення ґрунтів є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, ґрунти якої зазнали 
забруднення.
 

Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Платформа Prozorro+ - інструмент забезпечення потреб громад 
Безкоштовна платформа Prozorro+ допомагає знайти постачальників найбільш 
затребуваних товарів, серед яких продукти харчування, вода, пальне, ноутбуки, рації, 
планшети, тактичний одяг та інший текстиль, а також бронежилети, каски та інші 
товари для потреб ТРО. АМУ закликає громади залучати інструмент пошуку та швидкої 
закупівлі необхідних товарів.

Детально на сайті АМУ

Парламентський Комітет підтримав пропозицію АМУ щодо надання 
права усім посадовцям місцевого самоврядування працювати за 
сумісництвом за певних умов
Парламентський Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів при 
розгляді законопроєкту №7251 підтримав пропозицію АМУ: надати право займатися 
оплачуваною діяльністю усім посадовим особам місцевого самоврядування, в тому числі 
тим, хто відноситься до виборних посад. Відповідно до Закону «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», до виборних посад відносяться, в тому числі, секретарі рад, 
сільські, селищні, міські голови та їх заступники, керуючі справами виконкому і старости. 

Детально на сайті АМУ

https://www.auc.org.ua/novyna/amu-proponuye-sprostyty-proceduru-pidgotovky-do-vidnovlennya-zruynovanyh-obyektiv-krytychnoyi
https://auc.org.ua/novyna/zatverdzheno-metodyku-vyznachennya-rozmiru-shkody-zemli-ta-gruntam-pid-chas-voyennogo-stanu
https://auc.org.ua/novyna/gromadam-prezentovano-instrument-zabezpechennya-potreb-platformu-prozorro
https://auc.org.ua/novyna/parlamentskyy-komitet-pidtrymav-propozyciyu-amu-shchodo-nadannya-prava-usim-posadovcyam 


3

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Допомога громадянам, бізнесу та органам місцевого самоврядування 
під час війни

Асоціація міст України розробила інфографіку про те, як 
під час війни отримати допомогу громадянам, бізнесу та 
органам місцевого самоврядування. 

Завантажити інфографіку на сайті АМУ 

Роз’яснення щодо видачі довідки та оформлення допомоги для ВПО
На запит АМУ Міністерство соціальної політики України надало відповіді на запитання 
щодо видачі довідки та оформлення допомоги ВПО, зокрема:

• Довідку ВПО можна отримати при переміщенні в межах громади
• Довідку ВПО можна отримати при підтвердженні постійного місця проживання 
без врахування місця реєстрації 
• Адресу бюджетних установ можна зазначати як місце проживання ВПО за умови, 
якщо вона там фактично проживає
• Довідку ВПО можна отримати лише за наявності документу, що посвідчує особу
• Для отримання допомоги на проживання ВПО може відкрити рахунок в будь якому банку
• Органи місцевого самоврядуванням та ЦНАП повинні передавати органам 
соцзахисту тільки підписані особою заяви
• ВПО, переміщені до 24 лютого та які не отримували допомогу, можуть отримати 
нову допомогу тільки після повторного переміщення
• Переміщення ВПО до нового населеного пункту не впливає на виплату допомоги 
на проживання

Детально на сайті АМУ

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
На порталі Дія можна подати заяву про пошкоджене майно
Мінцифри доопрацювало портал Дія. Відтепер власники житлових будинків, квартир 
та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження 
домівки внаслідок війни і на порталі Дія. Детально на сайті АМУ

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/dopomoga-gromadyanam-biznesu-ta-organam-miscevogo-samovryaduvannya-pid-chas-viyny 
https://auc.org.ua/novyna/vydacha-dovidky-ta-oformlennya-dopomogy-vpo-minsocpolityky-na-zapyt-amu-nadalo-rozyasnennya 
https://www.auc.org.ua/novyna/na-portali-diya-mozhna-podaty-zayavu-pro-poshkodzhene-mayno
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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 муніципалітетів Маннітоби (Канада) підтримала заклик АМУ 
щодо звільнення полонених мерів
На Весняній Конференції Асоціації Муніципалітетів Маннітоби (Канада) було оголошено 
звернення  Асоціації міст України із закликом звільнити полонених російськими 
військовими мерів #freeourpeople. Близько 600 представників муніципалітетів 
підтримали звернення АМУ.

Детально на сайті АМУ

Українським громадам допомагають європейські міста-побратими

Європейські міста-побратими у скрутний час для нашої країни надають допомогу 
українським громадам - 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/asociaciya-municypalitetiv-mannitoby-kanada-pidtrymala-zaklyk-amu-shchodo-zvilnennya
https://auc.org.ua/novyna/ukrayinskym-gromadam-dopomagayut-yevropeyski-mista-pobratymy
https://auc.org.ua/sites/default/files/field/image/polon16.jpg

