“Затверджено”
Рішенням Правління АМУ
від 29 січня 2004 року
ПЛАН
роботи Правління та виконавчої дирекції АМУ по виконанню
Основних напрямів діяльності Асоціації міст України та громад на 2004 рік
№

Назва заходу

Термін
виконання

п/п

Місце проведення

Виконавці

м. Київ

Пітцик М.В. Клебан С.О. Нестеренко О.Ф. керівники департаментів,
секцій та РВ
АМУ

І. Загальні збори Асоціації міст України та громад
1.1

Звітно-виборні збори
міст України та громад

Асоціації грудень

Основні напрями роботи Асоціації
міст України та громад на 20052006 роки
ІІ. Засідання Правління Асоціації міст України та громад
2.1

2.2.

2.3

2.4

Про регулювання цін на хліб та
січень
продовольчі товари
(за участю представників Кабінету Міністрів України)
Про проблеми енергозабезпечення березень
міст, селищ , сіл

м. Донецьк

Про інвестиційну політику в діяльності органів місцевого самоврядування
(за участю представників Кабінету
Міністрів України, державних комітетів України, зарубіжних партнерів, бізнесових структур)
Про результати моніторингу стану
виконання місцевих бюджетів в
2004 році та питання їх формування на 2005 рік

травень

м. Вінниця

липень

м. Іллічівськ

Хмельнюк В.Я.
Шумілкін В.А.
Пітцик М.В.
Таукешева Т.Д.
Демченко В.Г.

вересень

м.Дніпропет
ровськ

Куліченко І.І.
Лук”янченко О.О.
Клебан С.О.
Березинський В.П.

м. Львів

Буняк Л.К.
Лук”янченко О.О.

2.5

Про політичну реформу в Україні

2.6

Про проблемні питання проведення реформи адміністративно- те-

листопад

м.Одеса

Лук”янченко О.О.
Клебан С.О.
Жукович В.П.
Бобров Ю.І.
Боделан Р.Б.
Карташов Є.Г.
Клебан С.О.
Демченко В.Г.
Домбровський О.Г.
Шумілкін В.А.
Нестеренко О.Ф.
Жукович В.П.
Павлова О.А.

риторіального устрою України

Клебан С.О.
Баран Б.П.

ІІІ. Участь у законотворчому процесі, формування законодавчої та нормативної бази
місцевого самоврядування
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.8

Підготовка пропозицій до проекту
січеньОсновних напрямів бюджетної повересень
літики на 2005 рік та до проекту
Закону України “Про Державний
бюджет України на 2005 рік”
Здійснення аналізу нормативних
січеньактів (указів Президента, законів,
грудень
проектів законів, постанов Кабінету Міністрів України), що стосуються місцевого самоврудування,
з метою захисту інтересів місцевого самоврядування та підготовки
зауважень і пропозицій до них (за
участю місцевих рад)
Забезпечення постійного зв'язку з щоквартаНаціональною Радою з
узго- льно
дження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування
Участь представника АМУ в засізгідно з
даннях комітетів Верховної Ради графіком
України з питань державного бу- роботи кодівництва та місцевого самовряду- мітетів ВР
вання, з питань бюджету, з питань
правової реформи
Внесення актуальних питань з
постійно
проблем місцевого самоврядування на засідання Міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів
України
та узгоджувального об”єднання
народних депутатів в Верховній
Раді України
Участь у розробці, обговоренні, постійно
підготовці пропозицій та зауважень до законопроектів і лобіювання проходження їх у Верховній Раді України:
“Про внесення змін до Конституції
України”;
“Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція);
“Про внесення змін до Закону Ук-

Правління АМУ

Правління АМУ
Клебан С.О.
Кравченко В.В.

Правління АМУ
Департаменти
АМУ
Пітцик М.В.
Клебан С.О.
Нестеренко О.Ф.
Кравченко В.В.
Ганущак Ю.І.
Пітцик М.В.
Клебан С.О.
Нестеренко О.Ф.

Клебан С.О.
Кравченко В.В.

3.9

раїни “ 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 місцевих рад, сільських, селищних,
міських голів” (нова редакція);
“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 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 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 місцеву міліцію”;
“Про Державний бюджет України
на 2005 рік”, а також інших законопроектів, що стосуються інтересів місцевого самоврядування.
Семінар “Державна регуляторна липень
політики в місцевому самоврядуванні”

IV. Галузева діяльність

м..Харків

Шумілкін В.А.
Мірошник В.Д.
Кравченко В.В.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Секція з питань земельних ресурсів
Семінар “Про практику застосування земельного законодавства",
засідання Координаційної Ради
секції

лютий

м. Київ

Муховиков А.М.
Марчевська О.О.

м. Луцьк

Биструшкін О.П.
Волинське РВ
АМУ –
Кравчук В.Г.

квітень

м. Київ

Бідний В.Г.
Марчевська О.О.

травень

м. Бердянськ Яловий В.Б.
Запорізьке РВ
АМУ –
Щербаха І.Р.

Секція з питань культури та мистецтв
Семінар “Про стан та перспективи березень
розвитку музейної і бібліотечної
справ в населених пунктах”, засідання Координаційної Ради секції
Секція з питань охорони здоров’я
Семінар “Альтернативні шляхи
фінансування надання медичних
послуг населенню. Досвід міст.”,
засідання Координаційної Ради
секції
Спілка секретарів місцевих рад
Семінар “Влада і громада: довірчі
взаємини”

Секція з питань житловокомунального господарства
Семінар “Досвід міст у реформуванні житлово-комунального сектору та покращання надання комунальних послуг”, засідання Координаційної Ради секції
Секція з питань екологічної політики та природокористування
Семінар “Шляхи вирішення проблем утилізації побутових та промислових відходів на місцевому
рівні”, засідання Координаційної
Ради секції
Секція керуючих справами
Семінар “Досвід організації роботи апарату виконавчого комітету
місцевої ради”, засідання Координаційної Ради секції

Марчевська О.О.
Юшкевич Т.А.

червень

м. Київ

липень

м. Миколаїв

Шкурат Г.І.
Миколаївське РВ
АМУ – Конотопенко Я.І.

серпень

м. Київ

Денисенко А. П.
Марчевська О.О.

4.8

4.9

Секція з питань фізичної культури і спорту
Семінар “Фінансове забезпечення
підтримки та розвитку масового
спорту в містах України”, засідання Координаційної Ради секції

травень

Секція з питань освіти
Семінар “Впровадження новітніх
жовтень
інформативно-управлінських та
комп‘ютерних технологій в процес
модернізації управління освітою”,
засідання Координаційної Ради
секції

м. ІваноФранківськ

Оклієвич О.Є.
Івано-Франківське
РВ АМУ – Войтичук О.О.

м. Київ

Козубняк В.Р.
Марчевська О.О.

4.10

Секція з питань молодіжної політики
Семінар “Про розвиток молодіжного підприємництва”, засідання
Координаційної Ради секції

листопад

м. Хмельницький

Кулик О.М.
Хмельницьке РВ
АМУ –
Калинюк П.М.

4.11

Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку “Місто посміхається 2004”

серпеньлистопад

І етап-міста
ІІ – РВ
ІІІ – м. Київ

Виконавчі директори РВ АМУ
Марчевська О.О.

Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу творчих робіт
“Якби мером був я”

березеньчервень

І етап-міста
ІІ – РВ
ІІІ – м. Київ

Виконавчі директори РВ АМУ
Марчевська О.О.

4.12

4.13

4.14

Секція з питань
комп”ютеризації
Організація та проведення VI науково-практичної конференції”Муніципальні комп”ютерні
системи”;
засідання Координаційної Ради
секції
Спілка історичних міст
Всеукраїнська науково-практична
конференція “Етнокультурні процеси українських міст у XX столітті”
( за участю Інституту народознавства НАН України, Інституту мистецтва, фольклору та етнології ім.
Рильського НАН України, ІваноФранківського краєзнавчого музею)

1 квартал

Пономаренко О.П.
Перекрестова О.В.
Дермановський І.М.

щоквартально

Пономаренко О.П.

квітень

м.ІваноФранківськ

Куліченко І.І.
Шкутяк З.В.
Пітцик М.В.
Клебан С.О.

4.15

Спілка фінансистів
Семінар “Про стан виконання місцевих бюджетів та формування
планів на 2005 рік”

вересеньжовтень

м. Миколаїв

Таукешева Т.Д.
Клебан О.С.
Ганущак Ю.І.
Конотопенко Я.І.

V. Робота з регіональними відділеннями АМУ
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Сприяння розвитку структурної
мережі АМУ. Залучення нових
міст до членства в
АМУ(підготовка та розсилка установчих запрошень до вступу в
АМУ)
Ведення інформаційного банку
даних з урахуванням змін щодо:
міських голів, реквізитів міських
рад, РВ АМУ
Участь в організації інформаційного забезпечення міст-членів
АМУ. Організація збору інформації про зауваження та пропозиції
регіональних відділень до проектів
нормативних актів, що стосуються
місцевого самоврядування
Формування структури виконавчих дирекцій РВ АМУ та затвердження річного кошторису витрат
на їх утримання в 2004 році

щомісячно

Марчевська О.О.
Барикіна Т.В.
РВ АМУ

щомісячно

Марчевська О.О.
Ганущак Н.В
РВ АМУ

щомісячно

Марчевська О.О.
Ганущак Н.В.

січень

Марчевська О.О.
Ганущак Н.В.
Гора С.М.
Костенко Л.Б.

Проведення моніторингу для визначення тематики та місць проведення засідань Ради директорів РВ
АМУ; підготовка плану на 2004
рік
Організація та проведення семінару на тему: ”Вивчення досвіду
місцевого самоврядування в Західній Україні”
Організація та проведення семінарів на теми:
- “Вивчення Київського досвіду
житлового будівництва та поширення його в регіонах”; “Написання заявок на проекти для
отримання грантів” (обмін досвідом роботи РВ, які мають позитивні напрацювання)
Організація та проведення навчальних семінарів для бухгалтерів
виконавчих дирекцій РВ АМУ

лютий

Марчевська О.О.
Ганущак Н.В.

Продовжити співпрацю з органі-

щомісячно

лютий

м. Яремча

Войтичук О.О.
Марчевська О.О.
Ганущак Н В.

травень

м. Київ

Мартін Г.Г.
Марчевська О.О.
Ганущак Н.В

червень

м. Хорол

Безносик О.С.
Марчевська О.О.
Ганущак Н.В.

травень
серпень

м. Київ
м.Херсон

Марчевська О.О.
Ганущак Н.В.
Гора С.М.
Костенко Л.Б.
Марчевська О.О.

5.10
5.11
5.12
5.13

5.14
5.15

заціями, які проводять навчання
працівників органів місцевого самоврядування
Організація та проведення Ради
виконавчих директорів РВ АМУ
Проведення моніторингу діяльності РВ АМУ
Аналіз стану виконання кошторису витрат на утримання виконавчих дирекцій РВ АМУ
Надання консультативної допомоги працівникам виконавчих дирекцій РВ АМУ з питань діяльності
АМУ
Перевірка діяльності та надання
допомоги в організації роботи РВ
АМУ
Організація та проведення конкурсу серед регіональних відділень
АМУ щодо визначення “Краще РВ
Асоціації міст України та громад”

Ганущак Н.В.
один раз на
два місяці
постійно
щоквартально
щоквартально
щоквартально-трьом
РВ АМУ
лютий листопад

Марчевська О.О.
Ганущак Н.В.
Марчевська О.О.
Ганущак Н.В.
Марчевська О.О.
Гора С.М.
Костенко Л.Б.
Керівництво, експерти Асоціації
Керівництво,
працівники виконавчої дирекції АМУ
Пітцик М.В.
Клебан С.О.
Марчевська О.О.
Ганущак Н.В
члени журі

VI. Видавнича діяльність
6.1

Видання тематичних брошур
“Муніципальна бібліотека”

згідно графіку проведення
заходів

Дермановський І.М.
Шевелюк Т.О.
Пітцик І.М.

6.2

Організація функціонування Інтернет-ресурсу та наповнення його
матеріалами
Друк матеріалів, передбачених
планом роботи Асоціації
Видання статистичних публікацій:
“Фінансовий стан міст”

щоденно

Дермановський І.М.

згідно графіку
річнийквітень,
щоквартально
листопад

Пітцик І.М.

6.3
6.4

“Соціально-економічні показники
міст за 2003 р.”

Дермановський І.М.
Шевелюк Т.О.
Пітцик І.М.

VII. Інформаційне забезпечення
7.1

Забезпечити пропаганду АМУ в щоденно
центральних і регіональних ЗМІ

Кабаренкова Є.Г.
Сидоров О.І.

7.2

Провести конкурс ЗМІ на краще січеньвисвітлення теми місцевого само- жовтеньврядування у центральних і регіо- РВ АМУ
нальних ЗМІ
листопадгрудень-

Кабаренкова Є.Г.
Сидоров О.І.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

АМУ
Спільно з Українським освітнім щоквартацентром реформ продовжити низ- льно
ку навчальних заходів для регіональних ЗМІ з актуальних питань
місцевого самоврядування
Взяти участь в організаційних за- січеньходах спільно з Виставковим ком- березень
плексом Одеського морського торгового порту, журналом “Территория” у виставці-конференції “Євромісто”
Забезпечити участь АМУ у видав- січень
ничих проектах “Міста України: лютий
діловий потенціал” (ІІІ випуск),
“Київський літопис ХХІ століття.
Визначні імена”
Продовжити брифінги і пресконференції з актуальних питань
місцевого самоврядування на базі
РВ АМУ
Спільно з журналом “Місто. Поліс” провести серію навчальних
семінарів для органів місцевого
самоврядування, керівників пресслужб та редакторів ЗМІ містчленів АМУ

Кабаренкова Є.Г.
Сидоров О.І.

Кабаренкова Є.Г.
РВ АМУ

лютийберезень

Кабаренкова Є.Г.
Сидоров О.І.
РВ АМУ

Проводити навчання для адмініст- щоквартараторів сайту “АМУ – Діалог”
льно

7.9

Наповнювати оперативною інфо- щоденно
рмацією сайт “АМУ-Діалог”

7.10

Робота зі зверненнями до АМУ
щомісячно
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, членів територіальних громад
Заснування в газеті “Голос Украї- січень
ни” рубрики “Асоціація міст України та громад консультує”
Наповнення матеріалами рубрики щомісячно
“Асоціація міст України та громад
консультує” в газеті “Голос Украї-

7.12

Кабаренкова Є.Г.
Сидоров О. І.
РВ АМУ та
міста – члени АМУ
Півдня України

один раз на
два місяці

7.8

7.11

Кабаренкова Є.Г.
РВ АМУ

Кабаренкова Є.Г.
Пономаренко О.П.
Перекрестова О.В.
Дермановський
І.М.
Кабаренкова Є.Г.
Сидоров О.І.
Пономаренко О.П.
Перекрестова О.В.
Дермановський
І.М.
Кравченко В.В.
Подобед Л.Є.
Кравченко В.В.
Кравченко В.В.

ни”

VIII. Інформаційно-технічна діяльність
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

Підготовка і видання буклету
про основні можливості використання інформаційної системи “ АМУ-Діалог” та інших
Інтернет-ресурсів
Технічна підтримка сайту
“АМУ-Діалог”
Аналіз діючої системи “АМУДіалог” та здійснення моніторингу локальної мережі АМУ

1 квартал

Пономаренко О.П.
Перекрестова О.В.
Дермановський І.М.

щоденно

Пономаренко О.П.
Дермановський І.М.
Пономаренко О.П.
Дермановський І.М.
Перекрестова О.В.

Організація і підтримка електронного обміну інформацією в
межах мережі АМУ, РВ АМУ
та міст- членів АМУ
Створення і впровадження електронної поштової служби
АМУ (підготовка і подання заявки на отримання гранту)
Створення і впровадження систему дистанційного навчання
працівників муніципалітетів
міст-членів АМУ

3 квартал

Пономаренко О.П.
Перекрестова О.В.

січеньгрудень

Дермановський І.М.

2-4 квартал

Пономаренко О.П.

1 квартал

IX. Співпраця з міжнародними організаціями, національними асоціаціями місцевих влад. Побратимські зв’язки українських міст

9.1

9.2

Співпраця з міжнародними організаціями
Забезпечення виконання заходів,
постійно
передбачених членством АМУ у
Раді Європейських муніципалітетів і регіонів: організація участі та
участь у засіданнях комітету з політичних питань, генеральних секретарів та виконавчих директорів
національних асоціацій, профільних комісіях РЄМР, IULA.
Інформування членів АМУ про
політику РЄМР: доведення до відома рішень та документів керівних органів РЄМР.
Інформування членів АМУ про
постійно
роботу Конгресу місцевих і регіональних влад Європи (в тому числі
прийняті резолюції та рекоменда-

Томнюк О.Є.

Томнюк О.Є.

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

ції з питань, що зачіпають компетенцію органів місцевого самоврядування в Україні)
Налагодження співпраці з Представництвом Європейської Комісії
в Україні.
Розробка та, в разі схвалення, реалізація проектів в рамках програм
Європейської Комісії (TACIS
CBC, TACIS IBPP) (за згодою)
Співпраця з Програмою розвитку
ООН, участь у проектах і програмах, виконання спільних заходів з
програмами ПРООН:
- Належне врядування
- ПРООН-СНІД
- Міське екологічне врядування (за згодою)
Співпраця з АМР США, його контракторами та програмами:
- PADCO (Тарифна реформа та
реструктуризація комунальних
підприємств)
- DAI (Проект економічної і фіскальної реформи в Україні,
проект БІСПРО)
- DAI (Проект “Вибори та політичні процеси”)
- PAUCI
- Альянс енергозбереження
- РТІ (за згодою).
Проведення спільних заходів, надання експертної та консультативної допомоги, підготовка спільних
видань.
Співпраця з міжнародними допомоговими організаціями:
- МФ “Відродження”
- МФ “Євразія”
- Фонд Еберта
- Фонд Зайделя
- Фонд Мотта
- Канадський інститут міського
розвитку
- Програма МАТРА (Посольство
Королівства Нідерланди)
- Світовий банк та інші.
Підготовка, подання, у разі схвалення, реалізація нових проектів
та програм.
Створення рубрики “Виконані
проекти” на веб-сторінці АМУдіалог, її наповнення.

постійно

Томнюк О.Є.

березень

постійно

Марчевська О.О.
Томнюк О.Є.

постійно

Томнюк О.Є.
Марчевська О.О.

січеньгрудень

Томнюк О.Є.
Марчевська О.О.

березеньгрудень

Пономаренко О.П.
Томнюк О.Є.

9.8

9.9

9.10

9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17

9.18
9.19
9.20

9.21

Створення на веб-сторінці АМУдіалог поповнюваної рубрики “Відкриті донорські програми” з зазначенням оголошених конкурсів,
вимог до проектних пропозицій,
аплікаційних форм. Регулярне наповнення рубрики інформацією.
Ведення рубрики “Міжнародна
діяльність” на веб-сторінці та англомовної версії сайту
Співпраця з національними асоціаціями місцевих влад
Продовження співпраці з асоціаціями місцевих влад Польщі, Словаччини, Королівства Нідерланди,
Фінляндії, Швеції, Чехії, Естонії,
Австрії, Болгарії, Румунії, Росії та
інших: підготовка та реалізація
спільних проектів і програм

січеньгрудень

Томнюк О.Є.

січеньгрудень

Томнюк О.Є.

січеньгрудень

Томнюк О.Є.

Організація візиту делегації Асоціації місцевих і регіональних влад
Швеції до України.
Організація візиту делегації Союзу
німецьких міст до України.
Організація візиту до України делегації Союзу міст Польщі
Організація візиту делегації АМУ
до Болгарії.
Організація візиту делегації АМУ
до Чехії
Організація візиту делегації АМУ
до Естонії
Обговорення можливості налагодження співпраці та розробка пропозицій щодо потенційних напрямів співпраці з Бюро місцевого
самоврядування (Великобританія)
Участь у заходах мережі ЛОГОН
Побратимські зв‘язки українських міст
Підготовка та проведення форуму
міст-партнерів:
Україна – Білорусь
Регулярне поповнення бази даних
та двомовної рубрики “партнери”
на веб-сторінці. Введення підрубрики “новини партнерства”
Поповнення бази даних міст, що
бажають встановити партнерські

І квартал

Томнюк О.Є.

ІІ квартал

Томнюк О.Є.

І квартал

Томнюк О.Є.

ІІІ квартал

Томнюк О.Є.

ІІ квартал

Томнюк О.Є.

ІV квартал

Томнюк О.Є.

IV квартал

Томнюк О.Є.

постійно

Томнюк О.Є.

І квартал

Томнюк О.Є.

щомісячно

Томнюк О.Є.
Пономаренко О.П.

щомісячно

Томнюк О.Є.

9.22

зв‘язки та відповідної рубрики на
веб-сторінці з інформацією про
місто, його бажаних партнерів, потенційні напрямки співпраці
Співпраця з національними асоціаціями та посольствами у відповідних країнах по налагодженню та
зміцненню партнерських зв‘язків
між містами

постійно

Томнюк О.Є.

