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21 – 30 грудня 2022 року

ТОП

Сотні депутатів з 38 місцевих рад 
звертаються до Президента України щодо 
застосування вето до 5655
Місцеві ради малих і великих громад з більшості об-
ластей України звернулись з відповідними рішеннями 
до Президента України щодо необхідності застосуван-
ня ним вето до законопроєкту 5655 для збереження 
досягнень реформи децентралізації.

Детально на сайті АМУ

Посли країн ”Великої сімки” за збереження 
повноважень місцевих громад
”Послам G7 було цікаво почути про реалізацію рефор-
ми містобудування, яку ми продовжимо моніторити. 
Під час виконання реформи важливо зберегти повно-
важення місцевих громад”, — йдеться в повідомлен-
ні, опублікованому в твіттер-аккаунті ”Посли G7 за ре-
форму в Україні”.

Детально на сайті АМУ 

Урядову постанову №590 змінено
23 грудня Уряд прийняв постанову №1420, якою вніс 
зміни до постанови «Про затвердження Порядку вико-
нання повноважень Державною казначейською служ-
бою в особливому режимі в умовах воєнного стану» 
від 9 червня 2021 р. №590.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/sotni-deputativ-z-38-miscevyh-rad-zvertayutsya-do-prezydenta-ukrayiny-shchodo-zastosuvannya
https://auc.org.ua/novyna/posly-krayin-velykoyi-simky-za-zberezhennya-povnovazhen-miscevyh-gromad
https://auc.org.ua/novyna/uryadovu-postanovu-no590-zmineno
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Порядок зарахування акцизів на пальне 
до бюджетів місцевого самоврядування 
оновлено
Уряд затвердив оновлений Порядок зарахування ча-
стини акцизного податку з виробленого в Україні та 
з ввезеного на митну територію України пального до 
бюджетів місцевого самоврядування в частині авто-
матичного зарахування до бюджетів територіальних 
громад частини (13,44%) акцизного податку на пальне 
постановою від 23.12.2022 №1427.

Детально на сайті АМУ 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Асоціація міст України та Національна 
служба здоров’я України провели онлайн-
нараду з питань надання медичних послуг
27 грудня Асоціація міст України спільно з Національ-
ною службою здоров’я України провели онлайн-на-
раду для представників громад та закладів охорони 
здоров’я з питань надання медичних послуг. В заході 
взяли участь близько 325 учасників.

Детально на сайті АМУ

ОСВІТА

Про перерозподіл обсягу та розподіл 
резерву освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у 2022 році
20 грудня Уряд ухвалив розпорядження щодо пере-
розподілу обсягу та розподілу резерву освітньої суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам у 
2022 році.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/poryadok-zarahuvannya-akcyziv-na-palne-do-byudzhetiv-miscevogo-samovryaduvannya-onovleno
https://auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-ta-nacionalna-sluzhba-zdorovya-ukrayiny-provely-onlayn-naradu-z
https://auc.org.ua/novyna/pro-pererozpodil-obsyagu-ta-rozpodil-rezervu-osvitnoyi-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu
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Відбулося засідання фахової мережі з 
питань освіти
26 грудня Асоціація міст України провела засідання фа-
хової мережі з питань освіти. Метою заходу було з’ясу-
вати та узагальнити актуальні потреби муніципалітетів 
у галузі освіти в умовах воєнного стану та сформувати 
пропозиції щодо їх вирішення.

Детально на сайті АМУ

МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК

Про законопроєкт 5655 детально розповіли 
в Асоціації міст України
23 грудня  Асоціація міст України представила поста-
тейне обґрунтування всіх положень, наданих у звер-
ненні до Президента України про застосування права 
вето до законопроєкту 5655.

Детально на сайті АМУ

Найкраще рішення для влади щодо 5655 
— це вето Президента й наступна спільна 
підготовка Містобудівного кодексу
Радниця Голови Асоціації міст України Оксана Продан 
в ефірі телеканалу «Суспільне Новини» розповіла про 
майбутнє законопроєкту 5655 та підготовку до відбу-
дови українських міст.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/vidbulosya-zasidannya-fahovoyi-merezhi-z-pytan-osvity
https://auc.org.ua/novyna/pro-zakonoproyekt-5655-detalno-rozpovily-v-asociaciyi-mist-ukrayiny
https://auc.org.ua/novyna/naykrashche-rishennya-dlya-vlady-shchodo-5655-ce-veto-prezydenta-y-nastupna-spilna-pidgotovka
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ЗЕМЛЯ І МАЙНО

Громади можуть визначати розмір шкоди, 
заподіяний неправомірним використанням 
землі
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад 
можуть визначати розмір шкоди, заподіяної внаслідок 
відповідних правопорушень у сфері використання та 
охорони земель у межах, повноважень, визначених 
законом.

Детально на сайті АМУ 

Відбувся онлайн-захід з питань 
комунального майна спільно з ФДМУ та ДП 
”Прозорро.Продажі”
29 грудня Асоціація міст України спільно з Фондом дер-
жавного майна України, державним підприємством 
”Прозорро.Продажі”  та представниками сільських, се-
лищних і міських рад провела засідання фахової ме-
режі з питань земельних відносин та комунального 
майна. Вебінар мав велику зацікавленість та потребу 
оговорення ряду важливих змін, адже налічував біль-
ше 100 учасників зі всієї України.

Детально на сайті АМУ 

https://auc.org.ua/novyna/gromady-mozhut-vyznachaty-rozmir-shkody-zapodiyanyy-nepravomirnym-vykorystannyam-zemli
https://auc.org.ua/novyna/vidbuvsya-onlayn-zahid-z-pytan-komunalnogo-mayna-spilno-z-fdmu-ta-dp-prozorroprodazhi
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Уряд продовжив виплати окремих 
державних допомог у 2023 році 
автоматично без звернення
За ініціативи Мінсоцполітики Уряд 27 грудня прийняв 
постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. №1040 і від 7 бе-
резня 2022 р. №214». Зазначене рішення дозволяє про-
довжити автоматичне здійснення соціальних виплат, 
дія яких сплила під час воєнного стану. Це стосується, 
зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для ді-
тей позбавлених батьківського піклування.

Детально на сайті АМУ

Відбулося засідання фахової мережі 
з питань соціального захисту та 
забезпечення
28 грудня Асоціація міст України провела засідання 
фахової мережі з питань соціального захисту та соці-
ального забезпечення.

Детально на сайті АМУ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Для відшкодування різниці в тарифах 
підприємствам ТКЕ Мінрегіон ініціює 
внесення змін до Держбюджету 2023
З метою забезпечення отримання цих коштів підпри-
ємствами ТКЕ у 2023 році, Мінрегіон ініціює внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2023 рік» у частині передбачення субвенції на 
компенсацію різниці в тарифах.

Детально на сайті АМУ

https://auc.org.ua/novyna/uryad-prodovzhyv-vyplaty-okremyh-derzhavnyh-dopomog-u-2023-roci-avtomatychno-bez-zvernennya
https://auc.org.ua/novyna/vidbulosya-zasidannya-fahovoyi-merezhi-z-pytan-socialnogo-zahystu-ta-zabezpechennya
https://auc.org.ua/novyna/dlya-vidshkoduvannya-riznyci-v-taryfah-pidpryyemstvam-tke-minregion-iniciyuye-vnesennya-zmin
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Уряд уточнив умови постачання 
природного газу бюджетним установам, 
закладам охорони здоров’я та побутовим 
споживачам
23 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову 
№1429, якою удосконалено механізм постачання при-
родного газу бюджетним установам та іншим суб’єк-
там, на балансі яких перебувають гуртожитки та інші 
житлові будівлі, у яких постійно або тимчасово прожи-
вають побутові споживачі.

Детально на сайті АМУ

Асоціація міст України закликає всіх 
долучитися до звільнення захоплених у 
полон мерів

 

Детально на сайті АМУ

АМУ НА ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНОЮ СПІЛЬНОТОЮ

https://auc.org.ua/novyna/uryad-utochnyv-umovy-postachannya-pryrodnogo-gazu-byudzhetnym-ustanovam-zakladam-ohorony
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
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АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ ВІТАЄ 
З НОВИМ РОКОМ!


