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10 – 16 вересня 2022 року

ТОП
В проєкті Держбюджету на 2023 рік враховано пропозиції Асоціації 
міст України
В проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», затверджено-
му Кабінетом Міністрів України, враховано такі пропозиції Асоціації міст України:

 ПДФО до бюджетів територіальних громад в обсязі 64%. 
Таким чином продовжено на наступний рік ініційоване Асоціацією міст України 
при підписанні Меморандуму до опалювального сезону 2021/22 збільшення частки 
податку, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування.

 ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців буде й надалі зараховувати-
ся до місцевих бюджетів.
Асоціація міст України відстояла ці відрахування під час бюджетних консультацій, 
які проводило Міністерство фінансів України. Орієнтовно 54,4 млрд грн будуть 
спрямовані до місцевих бюджетів саме завдяки зусиллям Асоціації міст України.

Уряд також підтримав пропозиції Асоціації міст України щодо виділення коштів на від-
новлення громад України, для чого передбачено 26,4 млрд грн.

Детально на сайті АМУ 

 
Київська агломерація продовжує посилювати свої громади й 
допомагати мешканцям
15 вересня Голова Київської агломерації, мер Києва Віталій Кличко, підписав з голо-
вами громад договори про надання фінансової допомоги з Києва. «Ми вдячні всім гро-
мадам, які допомогли Києву вистояти перед російськими загарбниками. Саме тому я 
запропонував допомогу всім, у кого немає зараз коштів для відбудови житла та інфра-
структури своїм мешканцям. Важливі не розмови чи обіцянки, а справи. Київ допомагає 
всім, хто готовий прийняти допомогу», - заявив Віталій Кличко.

Детально на сайті АМУ 

 
Про підготовку муніципалітетів до опалювального сезону в умовах 
війни 
У прямому ефірі телемарафону ЄДИНІ НОВИНИ на каналі Суспільне Олександр 
Слобожан розповів про підготовку муніципалітетів до опалювального сезону в умовах 
війни, зокрема, про підготовку інфраструктури, відновлення зруйнованих чи пошкодже-
них внаслідок бойових дій об’єктів, формування резервів та алгоритми дій на випадок 
надзвичайних ситуацій. 

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/v-proyekti-derzhbyudzhetu-na-2023-rik-vrahovano-propozyciyi-asociaciyi-mist-ukrayiny
https://auc.org.ua/novyna/kyyivska-aglomeraciya-prodovzhuye-posylyuvaty-svoyi-gromady-y-dopomagaty-meshkancyam
https://auc.org.ua/novyna/pro-pidgotovku-municypalitetiv-do-opalyuvalnogo-sezonu-v-umovah-viyny
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Муніципалітети мають алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій 
під час опалювального сезону – Олександр Слобожан
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан в ефірі телеканалу 
«Еспресо» розповів про підготовку громад до опалювального сезону, роботу з віднов-
лення зруйнованих обʼєктів інфраструктури та готовність до надзвичайних ситуацій. 

Детально на сайті АМУ 

 
Олександр Слобожан: про роботу громадського транспорту під час 
війни
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у прямому ефірі те-
лемарафону ЄДИНІ НОВИНИ розповів про проблеми роботи громадського транспорту 
в умовах воєнного стану, безпеку роботи транспорту, безкоштовний проїзд, який під час 
війни запроваджено у деяких містах, а також про звернення АМУ до Уряду з проханням 
надати державну цільову підтримку громадському транспорту.

Детально на сайті АМУ

ОСВІТА
АМУ залучена до розробки законодавства щодо корпоративних 
закладів освіти
Асоціація міст України взяла участь в засіданні Робочої групи, створеної при Комітеті 
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, з розробки проєктів законо-
давчих та підзаконних актів, які дозволять запустити механізми створення та функціо-
нування корпоративних закладів освіти.

Детально на сайті АМУ 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
Олександр Слобожан визначив важливі кроки з реформування 
системи адміністративних послуг
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан на конференції 
проєкту PROSTO виокремив важливі для місцевого самоврядування аспекти діяльно-
сті ЦНАПів: унормування питання адміністративного збору, проведення тестувань для 
адміністраторів, передача повноважень у сфері реєстрації актів цивільного стану.

Детально на сайті АМУ 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців залишиться у 
бюджетах громад - Олександр Слобожан
У схваленому Урядом проєкті Держбюджету-2023 врахована важлива пропозиція Асо-
ціації міст України – ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців буде й на-
далі надходити до місцевих бюджетів. 

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/municypalitety-mayut-algorytm-diy-na-vypadok-nadzvychaynyh-sytuaciy-pid-chas-opalyuvalnogo
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-pro-robotu-gromadskogo-transportu-pid-chas-viyny
https://auc.org.ua/novyna/amu-zaluchena-do-rozrobky-zakonodavstva-shchodo-korporatyvnyh-zakladiv-osvity
https://auc.org.ua/novyna/oleksandr-slobozhan-na-konferenciyi-proyektu-prosto-vyznachyv-vazhlyvi-kroky-z-reformuvannya
https://auc.org.ua/novyna/pdfo-z-groshovogo-zabezpechennya-viyskovosluzhbovciv-zalyshytsya-u-byudzhetah-gromad


3

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Асоціація міст України закликає всіх долучитися до звільнення 
захоплених у полон мерів

 

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-mist-ukrayiny-zaklykaye-vsih-doluchytysya-do-zvilnennya-zahoplenyh-u-polon-meriv

