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2-8 липня 2022 року

ТОП
Європейський альянс міст та регіонів для відбудови України офіційно 
почав діяти
30 червня у Брюсселі (Бельгія) Європейський комітет регіонів на 150-й пленарній сесії 
спільно з асоціаціями місцевих та регіональних влад з Європейського Союзу та Украї-
ни, офіційно започаткував Європейський альянс міст та регіонів для відбудови України.
Голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко, у виступі наголосив, що Європейський альянс 
міст і регіонів для відбудови України – це дуже важлива та актуальна ініціатива, яка 
дозволить скоординувати зацікавлені структури, мобілізувати всі можливі ресурси, зав-
дяки чому допомога у відновленні українських громад буде максимально ефективною.

Детально на сайті АМУ

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин представив Асоціацію 
міст України на засіданні Політичного Комітету РЄМР
Засідання Ради європейських муніципалітетів та регіонів  (CEMR) відбулося 4 липня у 
Болоньї (Італія).

Детально на сайті АМУ

Хмельницький міський голова Олександр Симчишин представив 
Асоціацію міст України на засіданні Європейського комітету регіонів
7 липня у Брюсселі (Бельгія) Європейський комітет регіонів в рамках «Enlargement 
Day» провів панельну дискусію «Україна, Грузія, Молдова - нові країни-претенденти до 
вступу в ЄС, нові напрямки, нові очікування.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Централізація лісогосподарських підприємств зменшить надходження 
до бюджетів громад
Уряд розглядає питання створення єдиного державного унітарного комерційного під-
приємства «Ліси України» з управління об’єктами державної власності у сфері лісового 
господарства. АМУ вважає, що це суперечить курсу держави на децентралізацію та 
розширення повноважень місцевого самоврядування і звернулася до Уряду.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/yevropeyskyy-alyans-mist-ta-regioniv-dlya-vidbudovy-ukrayiny-oficiyno-pochav-diyaty-0
https://auc.org.ua/novyna/amu-vzyala-uchast-u-zasidanni-politychnogo-komitetu-rady-yevropeyskyh-municypalitetiv-ta
https://auc.org.ua/novyna/hmelnyckyy-miskyy-golova-oleksandr-symchyshyn-predstavyv-asociaciyu-mist-ukrayiny-na
https://auc.org.ua/novyna/centralizaciya-lisogospodarskyh-pidpryyemstv-zmenshyt-nadhodzhennya-do-byudzhetiv-gromad
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Вебінар АМУ з питань змін у земельному законодавстві у період 
воєнного стану +ВІДЕО
5 липня Асоціація міст України спільно з Міністерством аграрної політики та продоволь-
ства і Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру провела 
вебінар  «Зміни, які відбулись у земельному законодавстві під час воєнного стану».

Детально на сайті АМУ

Уряд вніс зміни до Методики нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок
Асоціація міст України звертає увагу органів місцевого самоврядування на важливі змі-
ни у Методиці нормативної грошової оцінки земельних ділянок, внесені постановою 
Кабінету Міністрів №753

Детально на сайті АМУ

КАДРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Вебінар щодо роботи громад з гуманітарною допомогою
30 червня Асоціація міст України провела вебінар: «Робота органів місцевого самовря-
дування з гуманітарною допомогою: проблемні питання та обмін практичним досвідом».

Детально на сайті АМУ

АМУ запрошує на семінар-нараду щодо закупівель під час воєнного 
стану
Асоціація міст України спільно з Мінекономіки та ДП «Прозорро» проводять 13 липня 
семінар-нараду із Першим віцепрем’єр-міністром — Міністром економіки України 
Юлією Свириденко.
Тема: Закупівлі в період дії воєнного стану  – зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних заку-
півель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

Детально на сайті АМУ

Представники влади та АМУ обговорили проблеми виплат допомоги 
ВПО
6 липня під головуванням Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих терито-
рій Ірини Верещук відбулася нарада щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних 
з виплатою грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Детально на сайті АМУ

Міністерства підтримали ініціативу АМУ щодо вирішення житлових 
питань внутрішньо переміщених осіб
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан висловив пропози-
ції АМУ на нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук щодо вирішення про-
блемних питань, пов’язаних із забезпеченням житлом внутрішньо переміщених осіб. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vebinar-amu-z-pytan-zmin-u-zemelnomu-zakonodavstvi-u-period-voyennogo-stanu-video
https://auc.org.ua/novyna/uryad-vnis-zminy-do-metodyky-normatyvnoyi-groshovoyi-ocinky-zemelnyh-dilyanok
https://auc.org.ua/novyna/amu-provela-vebinar-shchodo-roboty-gromad-z-gumanitarnoyu-dopomogoyu
https://auc.org.ua/novyna/amu-zaproshuye-na-seminar-naradu-shchodo-zakupivel-pid-chas-voyennogo-stanu
https://auc.org.ua/novyna/predstavnyky-vlady-ta-amu-obgovoryly-problemy-vyplat-dopomogy-vpo
https://auc.org.ua/novyna/ministerstva-pidtrymaly-iniciatyvu-amu-shchodo-vyrishennya-zhytlovyh-pytan-vnutrishno
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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

Підсумки круглого столу «Разом з Україною: механізми взаємодії 
органів місцевої та регіональної влади у воєнний час»
6 липня Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст 
України та муніципалітетом Зіндельфінген (Німеччина) провели круглий стіл: «Разом з 
Україною: механізми взаємодії органів місцевої та регіональної влади у воєнний час».
Під час онлайн-заходу були презентовані успішні механізми співпраці європейських 
міст з українськими громадами та сфери їх підтримки, зокрема в рамках платформи 
Cities4Cities.

Детально на сайті АМУ

Спроможні завдяки децентралізації громади в умовах війни приймають 
швидкі та ефективні рішення - Олександр Слобожан
8 липня Виконавчий директор АМУ О.Слобожан взяв участь у Форумі солідарності 
«Мости довіри між Україною і Словенією: партнерства, що сповнюють надією та ряту-
ють життя», ініційованому U-LEAD. 

Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
АМУ звернулася до Прем’єр-міністра щодо допомоги громадам у 
створенні безпечних умов в закладах освіти
В умовах збройної агресії рф проти України створення безпечних умов для учнів та 
працівників в закладах освіти є першочерговим завданням як для центральної влади, 
так і для місцевого самоврядування. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://www.cities4cities.eu/LandingPage/Index?ReturnUrl=%2F
https://auc.org.ua/novyna/pidsumky-kruglogo-stolu-razom-z-ukrayinoyu-mehanizmy-vzayemodiyi-organiv-miscevoyi-ta
https://auc.org.ua/novyna/spromozhni-zavdyaky-decentralizaciyi-gromady-v-umovah-viyny-pryymayut-shvydki-ta-efektyvni
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv
https://auc.org.ua/novyna/amu-zvernulasya-do-premyer-ministra-shchodo-dopomogy-gromadam-u-stvorenni-bezpechnyh-umov-v

