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21-27 травня 2022 року

ТОП
Уряд зволікає із внесенням змін до порядку закупівель, які дозволять 
громадам безперебійно допомагати військовим
Придбати необхідні захисникам товари оборонного призначення, а також спецтран-
спорт, можливо лише в іноземних постачальників. які, враховуючи воєнний стан та 
відповідні ризики, погоджуються поставляти товар тільки на умовах стовідсоткової пе-
редоплати. Однак чинна нормативно-правова база не дозволяє органам місцевого са-
моврядування здійснювати передоплату.
Для вирішення цієї проблеми Правління АМУ звернулося до Прем’єр-міністра України.

Детально на сайті АМУ

Мінрегіон підтримує позицію АМУ щодо недопустимості втручання у 
внутрішні справи місцевого самоврядування
Міністерство розвитку громад та територій України листом від 23 травня повідомило, 
що не підтримує ідеї, закладені у законопроєкті №7247, та готове надати відповідний 
висновок на запит Комітету Верховної Ради України з питань організації державної вла-
ди, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

Детально на сайті АМУ

Центр «ЯМаріуполь» відкрився у Києві
Детально на сайті АМУ

Мер Лозової Сергій Зеленський про наслідки російського ракетного 
удару: Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та 
людяність

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
За пропозиціями АМУ Уряд доповнив перелік видатків, які можуть 
здійснюватися в умовах воєнного стану
Уряд ухвалив зміни до постанови «Про затвердження Порядку виконання повноважень 
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» 
№590.  Завдяки злагодженій співпраці Асоціації міст України з Міністерством фінансів 
України, Мінрегіоном та Державною казначейською службою України внесено зміни до 
підпункту 2 пункту 19 Порядку в частині доповнення переліку видатків державного та 
місцевих бюджетів другої черги. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/uryad-zvolikaye-iz-vnesennyam-zmin-do-poryadku-zakupivel-yaki-dozvolyat-gromadam-bezperebiyno
https://www.auc.org.ua/novyna/minregion-pidtrymuye-pozyciyu-amu-shchodo-nedopustymosti-vtruchannya-u-vnutrishni-spravy
https://auc.org.ua/novyna/centr-yamariupol-vidkryvsya-u-kyyevi
https://www.auc.org.ua/novyna/mer-lozovoyi-sergiy-zelenskyy-pro-naslidky-rosiyskogo-raketnogo-udaru-okupanty-vyznachyly
https://www.auc.org.ua/novyna/za-propozyciyamy-amu-uryad-dopovnyv-perelik-vydatkiv-yaki-mozhut-zdiysnyuvatysya-v-umovah-0 
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ОСВІТА
Видача документів про середню освіту в умовах воєнного стану 
Міністерство освіти і науки України видало Наказ №466 щодо забезпечення видачі до-
кументів про загальну середню освіту випускникам шкіл в умовах воєнного стану в 
Україні.

Детально на сайті АМУ

АМУ закликає надати підтримку освітянам в окупації
Асоціація міст України закликає Прем’єр–міністра України Дениса Шмигаля ініціювати 
звернення до міжнародної спільноти, щоб привернути увагу до безчинств рф стосовно 
працівників освітньої галузі і протизаконних намагань окупаційної влади примусити уч-
нів та педагогів перейти на навчання за освітніми програмами росії.  

Детально на сайті АМУ 

ЗЕМЛЯ І МАЙНО
Процедура вчинення реєстраційних дій з набуття прав на земельні 
ділянки буде вдосконалена
Парламентський Комітет з питань аграрної та земельної політики вирішив рекомен-
дувати Верховній Раді України прийняти проєкт Закону України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень стосовно вчинення но-
таріальних та реєстраційних дій в процесі набуття прав на земельні ділянки в другому 
читанні та в цілому як Закон з урахуванням техніко-юридичного доопрацювання. АМУ 
пропонує аналіз передбачених змін.

Детально на сайті АМУ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Уряд змінив порядок виплати компенсації особам, які надають послуги 
з догляду
Зміни щодо порядку виплати компенсації особам, які надають послуги з догляду, напра-
цьвано Міністерством соціальної політики України спільно з Асоціацією міст України. Ці 
зміни дають можливість обрати найбільш оптимальний варіант надання соціальних 
послуг особам з урахуванням спроможності громад. 

Детально на сайті АМУ 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Громади презентували досвід залучення молоді до місцевого 
самоврядування 
У рамках тижня відкритого врядування Асоціація міст України спільно з Конгресом міс-
цевих і регіональних влад та за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України про-
вели у онлайн форматі Круглий стіл  ”Залученість молоді у місцевому самоврядуванні”.  

Детально на сайті АМУ

https://www.auc.org.ua/novyna/vydacha-dokumentiv-pro-serednyu-osvitu-v-umovah-voyennogo-stanu
https://www.auc.org.ua/novyna/amu-zaklykaye-nadaty-pidtrymku-osvityanam-v-okupaciyi
https://www.auc.org.ua/novyna/procedura-vchynennya-reyestraciynyh-diy-z-nabuttya-prav-na-zemelni-dilyanky-bude-udoskonalena
https://www.auc.org.ua/novyna/za-propozyciyeyu-amu-uryad-zminyv-poryadok-vyplaty-kompensaciyi-osobam-yaki-nadayut-poslugy-z 
https://www.auc.org.ua/novyna/gromady-prezentuvaly-dosvid-zaluchennya-molodi-do-miscevogo-samovryaduvannya
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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

Європейські міста-побратими допомагають українським громадам
У скрутний час для нашої країни  європейські міста надають допомогу українським гро-
мадам - 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/yevropeyski-mista-pobratymy-dopomagayut-ukrayinskym-gromadam
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv

