“Затверджено”
Рішенням Правління АМУ
від “22“ лютого 2003 року

ПЛАН
заходів на виконання Основних напрямів
діяльності Асоціації міст України та громад на 2003 рік
Назва заходу
1

Термін
виконання
2

Місце
проведення
3

Виконавці
4

І. Загальні збори Асоціації міст України та громад
1
Про стан вирішення проблем
місцевого самоврядування в Україні
(за участю членів комісій Конгресу
МРВУ, Комітету Верховної Ради
України з питань державного
будівництва
і
місцевого
самоврядування, Національної Ради з
узгодження
діяльності
загальнодержавних і регіональних
органів та місцевого самоврядування
при Кабінеті Міністрів України,
представників
Фонду
сприяння
місцевому самоврядуванню України,
Академії
муніципального
управління, Української Академії
державного
управління
при
Президентові України)

2
листопадгрудень

3
м. Київ

4
Савчук В.А.,
Клебан С.О.,
Нестеренко О.Ф.,
керівники галузевих
об’єднань АМУ,
департаменти ВД АМУ

ІІ. Засідання Правління Асоціації міст України та громад
1
Про місцеві податки і збори (за
участю членів комісій Конгресу
МРВУ, Комітетів Верховної Ради
України з питань бюджету та
державного будівництва і місцевого
самоврядування, Міжвідомчої комісії
з питань місцевого самоврядування
при Кабінеті Міністрів України,
представників Ради Міністрів АР
Крим)
Про
реформування
житловокомунального господарства, стан
заборгованості
за
спожиті
енергоносії
та
тарифи
на
житлово-комунальні послуги (за
участю членів Міжвідомчої комісії з

2
січеньлютий

3
м. Київ

4
Клебан С.О.,
Жукович В.П.

березеньквітень

м. Київ

Савчук В.А.,
Жукович В.П.,
Мухіна Н.В.,
Сивульська Н.М.,
Гудзій А.А.,
департаменти ВД АМУ

реалізації
реформи
житловокомунального
господарства,
представників
Держжитлокомунгоспу)
Про
результати
моніторингу
поточного стану міжбюджетних
відносин на рівні міст та
необхідність їх вдосконалення
Про стан управління земельними
ресурсами (за участю членів комісій
Конгресу
МРВУ,
Міжвідомчої
комісії
з
питань
місцевого
самоврядування
при
Кабінеті
Міністрів України)
Про умови для розвитку малого та
середнього бізнесу (за участю членів
комісій
Конгресу
МРВУ,
Міжвідомчої комісії з питань
місцевого
самоврядування
при
Кабінеті
Міністрів
України,
представників
Держкомпідприємництва)
Про
реформування
адміністративно
територіального
устрою
(за
участю членів Комітету Верховної
Ради України з питань державного
будівництва
і
місцевого
самоврядування, Міжвідомчої ради з
підготовки проекту Закону України
“Про
адміністративнотериторіальний устрій”)
Про стан кадрового забезпечення
органів місцевого самоврядування
(на базі Карпатського відділення
Академії
муніципального
управління)

квітень

м. Київ

Жукович В.П.,
Сивульська Н.М.

травеньчервень

м. Київ

Клебан С.О.,
Муховиков А.М.,
Мухіна Н.В.

липеньсерпень

м. Миколаїв

вересеньжовтень

м. Київ

листопадгрудень

м. ІваноФранківськ

Нестеренко О.Ф.,
Олексієнко П.Г.,
департаменти ВД АМУ,
Кожевіна Н.Д.

Клебан С.О.,
Кравченко В.В.,
департаменти АМУ

Мальчин Ю.М.,
Марчевська О.О.,
Денисенко А.П.

ІІІ Засідання керівних органів галузевих об’єднань АМУ
1
Засідання Секції великих міст:
- Про особливості та перспективи
розвитку
місцевого
самоврядування у великих містах
України
- Про підвищення ефективності
соціального партнерства
Спільне засідання Секцій середніх і
малих міст:
- Про
концептуальні
підходи
формування місцевих бюджетів
на 2004 рік
- Про проблемні питання реформи

2

3

І півріччя

м. Київ

ІІ півріччя

м. Кривий
Ріг

квітеньтравень

м. Київ

ІІ півріччя

м. Іллічівськ

4
Любоненко Ю.В.,
Савчук В.А.,
Клебан С.О.,
Нестеренко О.Ф.

Хмельнюк В.Я.,
Слиш В.М.,
Савчук В.А.,
Клебан С.О.,
Нестеренко О.Ф.

адміністративно-територіального
устрою
Засідання
Правління
Спілки
секретарів місцевих рад:
- Про
концептуальні
підходи
внесення змін до Закону України
“Про місцеве самоврядування в
Україні”
- Про підготовку, перепідготовку
та
підвищення
кваліфікації
службовців органів місцевого
самоврядування
Засідання Координаційної ради
Секції керуючих справами:
- Про
практику
застосування
Закону України “Про службу в
органах
місцевого
самоврядування”
- Про
формування
кадрового
резерву в органах місцевого
самоврядування
Засідання
Правління
Секції
фінансистів:
- Про ситуацію, пов’язану зі
збільшенням розміру мінімальної
заробітної плати на 2003 рік
- Про пропозиції щодо змін до
Бюджетного кодексу України та
вдосконалення
міжбюджетних
відносин на рівні місто-місто
районного значення-селище
Засідання Координаційної ради
Секції
з
питань
житловокомунального господарства:
- Про
шляхи
демонополізації
житлово-комунального
господарства,
розвиток
конкурентного середовища через
створення
альтернативних
експлуатуючих організацій та
об’єднань
(товариств)
співвласників багатоповерхових
будинків
- Про подальше впровадження
побудинкових приладів обліку
ГВП, ХВП ТА ЦО з метою
раціонального
використання
енергоносіїв
та
сплати
за
фактично отримані послуги.
Встановлення
поквартирних
приладів, їх обліку та надання
пільг
по
встановленню
малозабезпеченим
верствам
населення. Перехід на прямі

Яловий В.Б.,
Мухіна Н.В.
І півріччя

м. Київ

ІІ півріччя

м. Київ

І півріччя

м. Київ

ІІ півріччя

м. Київ

січень

м. Київ

травень

м. Київ

Денисенко А.П.,
Мухіна Н.В.,
Юшкевич Т.А.

Клебан С.О.,
Мухіна Н.В.,
Жукович В.П.,
Сивульська Н.М.,
Ганущак Ю.І.

Гудзій А.А.,
Мухіна Н.В.,
Юшкевич Т.А.
І півріччя

м. Київ

ІІ півріччя

м. Київ

договори
між
виконавцями
послуг з тепловодопостачання та
споживачами
Засідання Координаційної ради
Секції з питань земельних ресурсів:
- Проблеми земельних відносин в
Україні і першочергові заходи І півріччя
щодо їх вирішення
- Про
практику
застосування
земельного законодавства
ІІ півріччя
Засідання Координаційної ради з
питань комп’ютеризації:
- Про стан та шляхи забезпечення І півріччя
міських рад ліцензійованими
програмними продуктами щодо
організації роботи підрозділів
органів
місцевого
самоврядування
- Про
стан
та
шляхи ІІ півріччя
вдосконалення
електронного
обміну
інформацією
між
міськими радами, АМУ та її
регіональними відділеннями
Засідання Координаційної ради
Секції з питань фізичної культури і
спорту:
- Про
пропозиції
щодо І півріччя
розмежування функцій та завдань
органів
місцевого
самоврядування,
органів
державної влади та обласних
спортивних товариств в чинних
нормативно-правових
документах
- Про шляхи відродження та ІІ півріччя
розширення
мережі
дитячоюнацьких спортивних шкіл в
рамках виконання національної
програми “Фізичне виховання –
здоров’я нації”
Розширене
засідання
Координаційної ради Секції з
питань культури та мистецтв:
- Про
проблеми
утримання І півріччя
закладів культури комунальної
власності
в
контексті
Бюджетного кодексу України та
державної політики в галузі
культури
- Про стан та шляхи розвитку ІІ півріччя
музейної справи в населених
пунктах
Засідання Координаційної ради
Секції з питань молодіжної

Муховиков А.М.,
Мухіна Н.В.,
Юшкевич Т.А.
м. Київ
м. Херсон
м. Київ

Шаповаленко В.П.,
Мухіна Н.В.,
Пономаренко О.П.

м. Київ

Оклієвич О.Є.,
Мухіна Н.В.,
Юшкевич Т.А.
м. Київ

м. Київ

Биструшкін О.П.,
Мухіна Н.В.,
Юшкевич Т.А.
м. Київ

м. Київ
Кулик О.М.,
Мухіна Н.В.,

політики:
- Про
розвиток
пільгового
кредитування
молоді
для
отримання освіти та придбання
житла
- Про
розвиток
молодіжного
підприємництва
Засідання Координаційної ради
Секції з питань освіти:
- Про
фінансово-економічне
забезпечення основних положень
національної доктрини розвитку
освіти відповідно до Закону
України “Про Державний бюджет
на 2003 рік”
- Про
впровадження
новітніх
інформативно-управлінських та
комп’ютерних
технологій
в
процесі модернізації управління
освітою в містах
Засідання Координаційної ради
Секції з питань охорони здоров’я:
- Про проблеми реформування
муніципальної медицини
- Про пропозиції щодо змін до
чинного законодавтсва стосовно
запровадження альтернативних
форм медичного обслуговування
населення
Засідання Координаційної ради
Секції
з
питань
екологічної
політики
та
природокористування:
- Про збільшення надходжень в
місцеві природоохоронні фонди
за рахунок перегляду діючої
системи
відрахувань,
запровадженої
згідно
з
Постановою Кабінету Міністрів
України від 1.03.1999 року № 303
- Про
шляхи
вирішення
на
місцевому
рівні
проблем
утилізації
побутових
та
промислових відходів

Юшкевич Т.А.
І півріччя

м. Київ

ІІ півріччя

м. Київ

І півріччя

м. Київ

ІІ півріччя

м. Київ

І півріччя

м. Київ

ІІ півріччя

м. Київ

Козубняк В.Р.,
Мухіна Н.В.,
Юшкевич Т.А.

Бідний В.Г.,
Мухіна Н.В.,
Юшкевич Т.А.

Шкурат Г.І.,
Мухіна Н.В.,
Юшкевич Т.А.
І півріччя

м. Київ

ІІ півріччя

м. Київ

ІV. Подальша розбудова АМУ, її галузевих об’єднань та регіональних відділень
1
Залучення нових міст, об'єднань
органів місцевого самоврядування до
членства в АМУ (підготовка та
розсилка запрошень до вступу в
АМУ)
Підготовка та проведення засідань

2
протягом
року

3

4
ВД, РВ, АМУ

один раз на

м. Київ

Савчук В.А.,

Ради виконавчих директорів

два місяці
(останній
четвер)
Підготовка та проведення засідань щоквартальн
Консультативної ради АМУ
о
Створення баз даних членів Секцій
лютий
АМУ (за підсумками виборів
31.03.2002 р.)
Проведення моніторингу питань
лютий
серед членів Секцій АМУ для
проведення тематичних засідань
“круглих столів”
Підготовка
та
проведення
I квартал
організаційних
засідань
Координаційних рад Секцій АМУ
(Координаційна
рада
по
комп'ютеризації, Спілка секретарів
місцевих рад, Секція керуючих
справами) по оновленню складу КРУ
зв'язку із змінами в структурі
міських рад за підсумками виборів
31.03. 2002 р.
Реалізація разом з RTI спільного
протягом
проекту “Створення регіональних
року
відділень АМУ“
Надання практичної допомоги у
становленні виконавчих дирекцій
Донецького,
Одеського
та
Кримського РВ АМУ

січеньлютий

Надання практичної допомоги РВ
АМУ та їх виконавчим дирекціям з
питань експлуатації комп'ютерної
мережі РВ: АМУ – інтернет,
наповнення веб–сторінки “ АМУ–
Діалог“
Організація і проведення в регіонах
навчальних
семінарів
для
виконавчих директорів РВ АМУ та
міських голів з питань використання
системи “АМУ–Діалог“

протягом
року

м. Київ

Клебан С.О.,
Нестеренко О.Ф.,
Барикіна Т.В.
Куйбіда В.С.,
Марчевська О.О.
Мухіна Н.В.
Мухіна Н.В.

Мухіна Н.В.

ВД, РВ,
Савчук В.А.,
Клебан С.О.,
Нестеренко О.Ф.,
ВД, РВ,
Савчук В.А.,
Клебан С.О.,
Нестеренко О.Ф.,
Пономаренко О.П.,
Верьовкіна В.Г.
Пономаренко О.П.,
Юрченко М.М.,
Перекрестова О.В.

протягом
року

Юрченко М.М.,
Перекрестова О.В.

V. Участь у законотворчому процесі, формування законодавчої та нормативної бази
місцевого самоврядування
1
Участь в роботі робочої групи по
підготовці
пропозицій
щодо
розвитку місцевого самоврядування,
створеної
згідно
з
Указом
Президента України

2
протягом
року

3

4
Кравченко В.В.

Розробка проекту Закону України
січень“Про асоціації органів місцевого
червень
самоврядування“
Підготовка пропозицій до проекту
квітеньОсновних
напрямів
бюджетної
червень
політики на 2004 р.
Підготовка пропозицій до проекту
липеньЗакону України “ Про Державний
серпень
бюджет України на 2004 р.”
Здійснення аналізу нормативних
протягом
актів (указів Президента, законів,
року
проектів законів, постанов Кабінету
Міністрів), що стосуються місцевого
самоврядування, з метою захисту
інтересів місцевого самоврядування
та підготовки
зауважень і
пропозицій до них (за участю
місцевих рад)
Забезпечення постійного зв'язку з
протягом
Національною Радою з Узгодженням
року
діяльності
загальнодержавних
і
регіональних органів та місцевого
самоврядування
Участь
представника
АМУ
в
згідно з
засіданнях Комітетів Верховної Ради
графіком
з питань державного будівництва та
роботи
місцевого самоврядування, з питань комітетів ВР
бюджету, з питань правової реформи

Клебан С.О.,
Кравченко В.В.

Підтримка зв'язків та співпраця з
Міжвідомчою комісією з питань
місцевого
самоврядування
при
Кабінеті Міністрів України
Лобіювання прийняття законів з
питань місцевого самоврядування
Участь у розробці, обговоренні,
підготовці пропозицій та зауважень
до законопроектів і лобіювання
проходження їх у Верховній Раді
України:
“Про внесення змін до Закону
України
“Про
місцеве
самоврядування в Україні” (нова
редакція);
“Про внесення змін до Закону
України “ Про місцеві державні
адміністрації”;
“Про
адміністративно–
територіальний устрій України”;
“Про асоціації та інші об'єднання
місцевих влад”;
“Про комунальну власність”;
“Про внесення змін до Закону
України “Про вибори депутатів

Савчук В.А.,
Клебан С.О.,
Нестеренко О.Ф.,
Кравченко В.В.
Клебан С.О.,
Кравченко В.В.
Клебан С.О.,
Кравченко В.В.

постійно

постійно
протягом
року

Жукович В.П.,
Сивульська Н.М.
Жукович В.П.,
Сивульська Н.М.
Правління АМУ,
Клебан С.О.,
Кравченко В.В.

Правління АМУ,
Департаменти АМУ

Савчук В.А.,
Клебан С.О.,
Нестеренко О.Ф.,
Кравченко В.В.,
Жукович В.П.

місцевих рад, сільських, селищних,
міських голів” (нова редакція);
“Про порядок надання управлінських
послуг”;
“Про систему реєстрації фізичних
осіб”;
“Про Житловий кодекс України”;
“Про внесення змін до Бюджетного
кодексу
України”
(в
частині
міжбюджетних відносин);
“Про Податковий кодекс України” (в
частині місцевих податків і зборів ;
“Про розмежування земель права
державної
та
комунальної
власності”;
“Про охорону земель”;
“Про земельний державний кадастр”;
“Про землеустрій”;
“Про внесення змін до Земельного
кодексу
України”
(в
частині
управління земельними ресурсами
комунальної власності);
“Про
Адміністративно–
процесуальний кодекс України”;
“Про порядок розгляду судами
справ, пов'язаних зі здійсненням
місцевого самоврядування”;
“Про місцеві референдуми та інші
форми
прямого
волевиявлення
територіальних громад”;
“Про внесення змін до Закону
України “Про службу в органах
місцевого самоврядування” ( в
частині визначення виборних осіб та
соціального захисту працівників
органів місцевого самоврядування);
“Про внесення змін до Закону
України “Про органи самоорганізації
населення України”;
“Про місцеву міліцію”;
“Про Державний бюджет України на
2004
рік”,
а
також
інших
законопроектів,
що
зачіпають
інтереси місцевого самоврядування.
VІ. Пріоритетні галузеві напрями діяльності АМУ
Кадри органів місцевого самоврядування. Муніципальне управління
- підготовка та проведення семінару «Взаємодія органів місцевого самоврядування та
громадськості. Досвід українських міст»
лютий
Клебан С.О., Яловий В.Б., Мухіна Н.В., Юрченко М.М.

- участь у створенні та розвитку системи підготовки та перепідготовки кадрів в органах
місцевого самоврядування та органах управління комунальним господарством, навчанні
депутатів місцевих рад;
- створення в регіонах філій Академії муніципального управління;
- виїзне засідання Ради виконавчих директорів на базі Івано-Франківського РВ АМУ та
Карпатського відділення Академії муніципального управління (травень-червень)
- підготовка та проведення науково – практичної конференції «Муніципальні комп'ютерні
системи»
І квартал
Шаповаленко В.П., Мухіна Н.В., Пономаренко О.П.
- підготовка та проведення «круглого столу» «Досвід організації роботи апарату виконавчого
комітету місцевої ради»
жовтень
Денисенко А.П., Мухіна Н.В., Юшкевич Т.А.
Школа і освіта
- вирішення проблем фінансування освіти на місцях;
- розвиток дошкільної освіти;
- підготовка та проведення “круглого столу” “Управлінські інновації у роботі з педагогічними
кадрами”
травень, м. Рівне
Козубняк В.Р., Мухіна Н.В., Юшкевич Т.А.
Культура, дозвілля, спорт
- участь в розробці нормативно-інструктивних документів щодо організації платних послуг
місцевими закладами культури;
- співпраця з Міністерством культури і мистецтв по впровадженню Всеукраїнської культурномистецької акції “Малі міста України”;
- участь у реалізації Програми роботи з перспективною молоддю “Спорт вищих досягнень”;
- підготовка та проведення «круглого столу» «Фінансове забезпечення підтримки та розвитку
масового і професійного спорту в містах України»
червень, м. Івано-Франківськ
Оклієвич О.Є., Мухіна Н.В., Юшкевич Т.А.
Соціальна сфера, молодь, охорона здоров’я
- сприяння виробленню єдиних підходів органів місцевого самоврядування в соціальному
захисті населення;
- учать в організації спільних дій органів місцевого самоврядування по забезпеченню
населення продовольчими і промисловими товарами, якісними комунальними послугами;
- підготовка та проведення семінару «Залучення молоді до міського життя – запорука
формування активної міської громади»
квітень
Кулик О.М., Мухіна Н.В., Юрченко М.М.
- участь у вирішенні проблем забезпечення молодих сімей житлом;
- поширення кращого досвіду роботи міст по профілактиці негативних явищ у молодіжному
середовищі;
- участь у створенні нормативно-правової бази для запровадження страхової медицини,
розвитку сімейної медицини, створення лікарняних кас;

- учать у вирішенні проблем щодо передачі міжбюджетних трансфертів лікарням, які
знаходяться на бюджетному забезпеченні міст обласного значення та обслуговують сільське
населення;
- підготовка та проведення «круглого столу» «Альтернативні шляхи фінансування надання
медичних послуг населенню»
червень
Бідний В.Г., Мухіна Н.В., Юшкевич Т.А.
Економіка, бюджетний процес і фінанси
- аналіз обстеження надходжень місцевих податків і зборів (обсяг надходжень, виконання
планових показників, об'єктів оподаткування тощо) (березень-травень);
- визначення потреби у фінансових ресурсах для виконання делегованих та власних
повноважень на місцевому рівні (липень-вересень);
- здійснення аналізу і складання прогнозів бюджетного і соціально-економічного розвитку
населених пунктів, захист інтересів територіальних громад в процесі формування і виконання
державного і місцевих бюджетів;
- координація зусиль в пошуках шляхів поліпшення економічної та соціальної ситуації в
населених пунктах;
- сприяння виробленню єдиних підходів органів місцевого самоврядування в
антимонопольній, податковій та економічній політиці, ціноутворенні;
- підготовка пропозицій до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік та
проекту Закону України “Про державний бюджет України на 2004 рік”;
- підготовка та видання публікацій АМУ щодо фінансового стану міст;
- участь у створенні інвестиційного фонду муніципальних запозичень
Міське господарство. Земельні відносини
- підготовка та проведення семінару «Обговорення основних положень законопроекту «Про
комунальне підприємство»
липень
Гудзій А.А., Мухіна Н.В., Юрченко М.М.
- участь у створенні нормативно-правової бази щодо реформування житлово-комунального
господарства;
- здійснення постійного моніторингу стану забезпечення теплом жилих будинків, закладів
освіти, охорони здоров’я, культури, інших об’єктів соціальної сфери, що опалюються від
централізованих мереж теплопостачання, та проведення розрахунку за спожиту
електроенергію (січень-лютий);
- підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства в частині відміни
доведення підприємствам питного водопостачання і водовідведення, лімітів енергоспоживання
на рівні фактичних попередніх проплат та застосування штрафних санкцій у п’ятикратному
розмірі за їх перевищення;
- участь підприємств, організацій та установ комунальної власності міст-членів АМУ у
загальнодержавній акції “Тижні збереження електроенергії в Україні”
- підготовка та проведення «круглого столу» «Розмежування земель державної і комунальної
власності»
вересень
Муховиков А.М., Мухіна Н.В., Юшкевич Т.А.

- опрацювання пропозицій щодо змін до чинного законодавства та нормативно-правових актів
стосовно розмежування земель державної та комунальної власності
Охорона навколишнього середовища
- підготовка та проведення ІІІ міжнародного семінару «Благоустрій територій та екологія
третього тисячоліття»
листопад
Шкурат Г.І., Мухіна Н.В., Юшкевич Т.А., фірма “С.Т.Н.”
- пошук і розвиток інноваційних та інвестиційних проектів з енергозбереження та охорони
навколишнього природного середовища;
- розповсюдження кращого досвіду запровадження енергозберігаючої техніки та технологій;
- підготовка до участі у всесвітній акції “Зробимо чистим світ”;
- проведення акції “Чиста Україна – чиста Земля” у 2003 році
VІІ. Співпраця з міжнародними організаціями, національними асоціаціями місцевих влад.
Побратимські зв’язки українських міст
1

2
3
Співпраця з міжнародними організаціями
Налагодження співпраці з Радою
протягом
муніципалітетів і регіонів Європи,
року
участь у заходах, виконання програм
Вступ до Міжнародного союзу
листопад,
місцевих влад (IULA), участь у
протягом
заходах, розробка та реалізація
року
проектів в рамках програм IULA,
Ради Європи, Європейської Комісії
та Європейського Союзу
Співпраця з АМР США, його
протягом
контракторами та програмами:
року
- RTI
- PADCO
- BISPRO
- PAUCI
- SEFR
- Альянс енергозбереження
- Програма місцевих екологічних
дій
- Проект приватизації землі
Проведення
спільних
заходів,
надання
експертної
та
консультативної
допомоги,
підготовка спільних видань
Співпраця
з
донорськими
протягом
організаціями:
року
- МФ “ Відродження ”
- МФ “ Євразія ”
- Фонд Еберта
- Фонд Зайделя
- Програма Каунтерпарт
- Фонд Ноу-хау
- Світовий банк
- Карпатський фонд

4
Томнюк О.Є.
Томнюк О.Є.

Томнюк О.Є.,
Мухіна Н.В.,
Юрченко М.М.

Томнюк О.Є.,
Мухіна Н.В.,
Юрченко М.М.,
Марчевська О.О

-

Канадський
фонд
співробітництва
- Програма МАРТА (Посольство
Королівства Нідерланди).
Підготовка,
подання,
у
разі
схвалення, реалізація нових проектів
та програм
Створення бази даних проектів і
березень
Томнюк О.Є.,
програм, реалізованих українськими
Юрченко М.М.
містами за підтримки міжнародних
організацій. Створення відповідної
рубрики на веб – сторінці, її
наповнення
Регулярне поповнення бази даних
протягом
Томнюк О.Є.,
донорських організацій і програм, з
року
Юрченко М.М.
зазначенням оголошених конкурсів.
Розміщення бази даних на веб –
сторінці АМУ
Ведення
рубрики
“міжнародна
протягом
Томнюк О.Є.
діяльність” на веб – сторінці АМУ
року
Співпраця з національними асоціаціями місцевих влад
Продовження
співпраці
з
протягом
Томнюк О.Є.
асоціаціями місцевих влад Польщі,
року
Словаччини,
Королівства
Нідерланди, Швеції, Фінляндії, Чехії,
Естонії, Австрії, Болгарії, Румунії,
Росії. Обмін делегаціями, підготовка
та реалізація спільних проектів
Організація візиту делегації НАГРБ
січень
м. Київ
Томнюк О.Є.,
до України, підписання Угоди про
Барикіна Т.В.
співпрацю
Організація
візиту
української
березень
Томнюк О.Є.,
делегації до Болгарії, участь у
Барикіна Т.В.
святкуванні Дня визволення Болгарії
Організація
сьомого
засідання
березень
м. Київ
Томнюк О.Є.,
Постійної
українсько-баварської
Барикіна Т.В.
комісії
Організація візиту до України
травень
м. Київ
Томнюк О.Є.,
делегації чеських міст. Спільне
Барикіна Т.В.
засідання правлінь
Організація візиту до України
вересень
Томнюк О.Є.,
делегації естонських міст
Барикіна Т.В.
Підготовка зустрічі та розробка
листопад
Томнюк О.Є.
пропозицій напрямів діяльності з
Інститутом міст Франції
Підготовка
основних
напрямів
жовтень
Томнюк О.Є.,
співпраці та організація спільної
Барикіна Т.В.
діяльності з Союзом муніципалітетів
Німеччини.
Організація
візиту
виконавчого директора Союзу до
України
Організація
візиту
української
березень
Томнюк О.Є.,
делегації до Австрії. Зустріч з
Барикіна Т.В.
представниками АМА

Побратимські зв’язки українських міст
Підготовка та проведення форумів
міст – партнерів:
- Україна – Росія
квітень
м. Митищі
- Україна – Румунія
травень
м. Чернівці
- Болгарія – Росія - Україна
березень
Болгарія
Регулярне поповнення бази даних та
протягом
двомовної рубрики “партнери” на
року
веб- сторінці. Введення підрубрики
“новини партнерства”
Поповнення бази даних міст, що
протягом
бажають встановити партнерські
року
зв'язки та відповідної рубрики на
веб-сторінці з інформацією про
місто, його бажаних партнерів,
потенційні напрями співпраці
Співпраця
з
національними
протягом
асоціаціями та посольствами
у
року
відповідних
країнах
по
налагодженню
та
зміцненню
партнерських зв'язків між містами

Томнюк О.Є.,
Барикіна Т.В.

Томнюк О.Є.,
Юрченко М.М.
Томнюк О.Є.

Томнюк О.Є.

VІІІ. Інформаційне забезпечення діяльності АМУ. Видавнича діяльність
1

2
3
4
Інформаційне забезпечення діяльності АМУ
Реалізація проекту ЛОГІН Україна
2-й рік:
- видання “ Вісника Асоціації міст
січень
Юрченко М.М.
України ” № 6
- видання “ Вісника Асоціації міст
квітень
Юрченко М.М.
України ” № 7
- видання “ Вісника Асоціації міст
липень
Юрченко М.М.
України ” № 8
- видання “ Кращі практики ” № 1 на
лютий
Юрченко М.М.
2003 рік
- видання “ Кращі практики ” № 2
червень
Юрченко М.М.
на 2004 рік
Семінар-презентація
видання
в
квітень
м. Київ
Юрченко М.М.
рамках
реалізації
проекту
“Соціальна політика: новий вимір та
кращі практики органів місцевого
самоврядування”
Пропаганда діяльності АМУ в
протягом
Кабаренкова Є.Г.
центральних і регіональних засобах
року
масової інформації
Проведення конкурсу ЗМІ на краще
протягом
Кабаренкова Є.Г.
висвітлення теми місцевого
року
самоврядування у центральних і
регіональних ЗМІ, присвяченого
Дню місцевого самоврядування

Започаткувати брифінги і прес –
протягом
конференції з актуальних питань
року
місцевого самоврядування на базі
РВ АМУ
Створити інформаційну базу даних
протягом
на видатних політиків України
року
Наповнювати
оперативною
постійно
інформацією сайт “АМУ-Діалог”
Подання
електронної
версії
протягом
бюджетного законодавства на веб–
року
сторінку АМУ
Видавнича діяльність
Видання посібників:
- “Муніципальне право”
січень
- “Роль громадських організацій та
інших неурядових структур в
січень
становленні
та
розвитку
місцевого самоврядування в
Україні”
- “Коментар Закону України “Про
лютий
органи
самоорганізації
населення”
Розробка та видання навчальної
січеньпрограми
з
курсу
“Основи
червень
муніципального менеджменту”
Видання
посібника
“Основи
червень
муніципального менеджменту”
Підготовка та видання навчально–
квітеньметодичних
матеріалів
для
грудень
працівників
органів
місцевого
самоврядування
Підготовка та видання публікації
березень,
АМУ “ Фінансовий стан міст ” за:
щокварталь
- 2002 рік
но
- I квартал 2003 року
- I півріччя 2003 року
- 9 місяців 2003 року
Підготовка та видання публікації
жовтеньАМУ “ Основні соціально –
листопад
економічні показники міст за 2002
рік“
Участь у видавничих проектах “
протягом
Міста України: діловий потенціал ”
року
та “ Київський літопис XXI століття.
Визначні імена”

Кабаренкова Є.Г.
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