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ПЛАН
роботи Правління та Виконавчої дирекції
Асоціації міст України та громад на 2006 рік
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Термін
Місце
виконання
проведення
І. Загальні збори та засідання Правління Асоціації
Загальні
звітно-виборні
IV квартал
м. Київ
збори Асоціації:
- Звіт Правління Асоціації;
- затвердження Основних
напрямів
діяльності
Асоціації на 2007-2008 роки
Засідання
Правління
лютий
м. Київ
Асоціації:
Внесення
змін
до
Бюджетного
Кодексу
України щодо поліпшення
фінансового забезпечення
повноважень
органів
місцевого самоврядування
Засідання
Правління
квітень м. Чернігів
Асоціації:
травень
Результати
місцевих
виборів та врахування їх
при
оновленні
організаційної
структури
АМУ
Засідання
Правління
червень м. Бердянськ
Асоціації:
липень
(варіант:
- Захист земельних прав
м. Миколаїв)
місцевого самоврядування
Назва заходу

Засідання
Правління
Асоціації:
Про
проведення
Українського
муніципального форуму
Нормативно-правове
регулювання
тарифної
політики у сфері житлово-

вересень листопад

м. Алушта

Виконавці
Виконавча
дирекція АМУ

Виконавча
дирекція АМУ

Виконавча
дирекція АМУ,
Комісія з правової
політики,
Чернігівське РВ,
Чернігівська
міська рада
Виконавча
дирекція АМУ,
Запорізьке РВ,
Запорізька міська
рада
Виконавча
дирекція АМУ,
Комісія з питань
ЖКГ, Кримське
РВ, Алуштинська
міська рада
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1.6.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

комунального господарства
та
проблеми
його
вдосконалення
Засідання
Правління
грудень
м. Київ
Асоціації:
- Про стан підготовки до
Загальних звітно-виборних
зборів Асоціації
ІІ. Організаційна діяльність
Організаційне,
протягом року
інформаційне
та
матеріально-технічне
забезпечення
проведення
Загальних зборів Асоціації,
засідань Правління та інших
органів Асоціації, апаратних
нарад Виконавчої дирекції
Асоціації
Організація та проведення
вересень
м. Алушта
Українського
муніципального
форуму
(літня школа для міських
голів).
Питання для обговорення:
1.
Проблеми
енергозбереження
в
міському господарстві.
2. Проблеми вдосконалення
тарифної політики у сфері
жилого-комунального
господарства.
3. Проблеми зміцнення
фінансової основи місцевого
самоврядування
Проведення організаційних протягом року
заходів щодо залучення
нових членів Асоціації
Організація
зустрічей протягом року
представників
органів
місцевого самоврядування –
членів АМУ з керівниками
вищих
та
центральних
органів державної влади
України для обговорення
питань,
пов’язаних
з
реформуванням
та
розвитком
місцевого
самоврядування
Вдосконалення
протягом року
організаційної
структури
Виконавчої дирекції АМУ
та Виконавчих дирекцій РВ

Виконавча
дирекція АМУ

Виконавча
дирекція АМУ

Виконавча
дирекція АМУ,
Кримське РВ,
Алуштинська
міська рада

Виконавча
дирекція АМУ
Виконавча
дирекція АМУ

Керівництво
Виконавчої
дирекції АМУ
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2.6.
2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

АМУ
Організація та проведення до 1 листопада
щорічних
конкурсів
Асоціації
Організація
семінарів, протягом року
круглих столів тощо з
питань
місцевого
самоврядування
Створення Секції з правової травень-червень
політики АМУ

м. Київ

Виконавча
дирекція АМУ
Виконавча
дирекція АМУ,
Прес-служба

Керівництво
Виконавчої
дирекції АМУ
ІІІ. Участь у законопроектній та нормопроектній діяльності
Організація
лобіювання протягом року
м. Київ
Виконавча
прийняття законопроектів з
дирекція АМУ
питань
місцевого
самоврядування, а також
законопроектів,
розроблених
експертами
АМУ
Участь представників АМУ протягом року
м. Київ
Виконавча
в
парламентських
та
дирекція АМУ
комітетських слуханнях з
питань
місцевого
самоврядування,
в
засіданнях
профільних
комітетів Верховної Ради
України
Участь в роботі дорадчих протягом року
м. Київ
Керівництво
органів з питань місцевого
Виконавчої
самоврядування
при
дирекції АМУ
Президентові
України,
Голові
Верховної
Ради
України, Кабінеті Міністрів
України
Ініціювання
розробки
згідно з
м. Київ
Виконавча
законопроектів та проектів
окремим
дирекція АМУ,
графіком
Департамент з
програмних
державних
документів, спрямованих на
правової політики
реформування та розвиток
місцевого самоврядування в
Україні, зокрема на:
- формування законодавчої
бази діяльності асоціацій
органів
місцевого
самоврядування
- встановлення правових
основ
організації
та
діяльності міліції місцевого
самоврядування
- реформування системи
влади на регіональному
рівні,
що
передбачає
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3.5.

3.6.

3.7.

4.1.1.

4.2.1.

ліквідацію
місцевих
державних
адміністрацій,
відновлення повноцінного
місцевого самоврядування в
районах та областях
- визначення територіальної
основи
місцевого
самоврядування,
вдосконалення
системи
адміністративнотериторіального
устрою
України
вдосконалення
законодавчого регулювання
доходної бази місцевих
бюджетів та міжбюджетних
відносин
- чітке визначення режиму
комунальної власності
Моніторинг
нормативно- протягом року
м. Київ
правових актів з питань
місцевого самоврядування,
бюджетного забезпечення
місцевого самоврядування
та розміщення інформації у
„Віснику АМУ”
Підготовка висновків та протягом року
м. Київ
пропозицій
щодо
всіх
законопроектів,
проектів
нормативно-правових актів
Президента
України
та
Кабінету Міністрів України,
що
стосуються
питань
місцевого та регіонального
розвитку
Ініціювання розробки та протягом року
м. Київ
участь у розробці проекту
Концепції сталого розвитку
регіонів та територіальних
громад України
IV. Діяльність секцій Асоціації
4.1. Секція великих міст
Участь
у
проведенні
вересень
м. Алушта
засідання секцій середніх та
малих міст
4.2. Секції середніх та малих міст
Проведення
спільного
вересень
м. Алушта
засідання секцій

Департамент з
правової політики

Департамент з
правової політики

Департамент
сталого розвитку,
Департамент з
правової політики

Керівник секції,
Департамент з
правової політики
Керівники секцій,
Департамент з
правової політики,
Алуштинська
міська рада,
Кримське РВ
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4.3.1.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.3. Спілка секретарів місцевих рад
Проведення
традиційного
червень
м. Бердянськ
засідання Спілки

4.4. Секція сталого розвитку
Організація та проведення протягом року
семінарів, круглих столів,
засідань
Координаційної
ради

Координаційна
рада, Департамент
з правової
політики,
Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
містами
Бердянська міська
рада, Запорізьке
РВ
Керівник секції,
Виконавча
дирекція АМУ,
Департамент
сталого розвитку
Виконавча
дирекція АМУ,
РВ АМУ,
Департамент
сталого розвитку

Організація та участь в
квітень
м. Київ
роботі
Міжнародної
конференції,
присвяченій
20-й
річниці
Чорнобильської катастрофи
"Чорнобиль
+
20:
нагадування на майбутнє"
Організація та проведення
вересень
міста – члени
Члени Секції, РВ
акції "Чиста Україна - Чиста
АМУ
АМУ,
Земля - 2006" в містах Департамент
членах АМУ
сталого розвитку
Співпраця
з
органами протягом року
Департамент
державної
влади,
сталого розвитку
міжнародними
організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги з питань сталого
розвитку
Надання
практичної протягом року
Департамент
допомоги органам місцевого
сталого розвитку
самоврядування з питань
сталого розвитку
4.5. Секція з питань житлово-комунального господарства
Організація та проведення протягом року
Керівник секції,
семінарів, круглих столів,
Виконавча
засідань
Координаційної
дирекція АМУ,
ради
Департамент
сталого розвитку
Підготовка та участь у
Латвія
Представники
роботі ІІІ-го Bise Forum
Української
„Ефективне використання
мережі
енергії
муніципалітетами
„Енергоефективні
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4.5.3.

4.5.4.
4.5.5.

4.5.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.7.1.

4.7.2.

країн - нових членів ЄС,
країни – кандидатів, в
Західних
Балканах
та
Україні”
Моніторинг стану тарифів травень-червень
на
житлово-комунальні
послуги в містах – членах
АМУ
Проведення
вибіркового
серпень
обстеження стану доріг
місцевого значення
Співпраця
з
органами протягом року
державної
влади,
міжнародними
організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги з питань ЖКГ
Надання
практичної протягом року
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
ЖКГ
4.6. Секція з питань земельних ресурсів
Організація та проведення протягом року
семінарів, круглих столів,
засідань
Координаційної
ради
Співпраця
з
органами протягом року
державної
влади,
міжнародними
організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги
з
питань
земельних ресурсів
Надання
практичної протягом року
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
земельних ресурсів
4.7. Секція з питань культури і мистецтв
Організація та проведення протягом року
семінарів, круглих столів,
засідань
Координаційної
ради
Організація Всеукраїнського
семінару з бібліотечної
справи на базі обласної
Миколаївської бібліотеки

травень

м. Миколаїв

міста”

Департамент
сталого розвитку
Департамент
сталого розвитку
Департамент
сталого розвитку

Департамент
сталого розвитку

Керівник секції,
Виконавча
дирекція АМУ,
Департамент
сталого розвитку
Департамент
сталого розвитку

Департамент
сталого розвитку

Керівник секції,
Виконавча
дирекція АМУ, РВ
АМУ,
Департамент
сталого розвитку
Керівник секції,
Виконавча
дирекція АМУ,
Миколаївське РВ,
Департамент
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4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.9.1.

Організація та участь в
липень
м. Луцьк
роботі 10-го Міжнародного
фестивалю „Поліське літо з
фольклором”
Співпраця
з
органами протягом року
державної
влади,
міжнародними
організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги з питань культури
і мистецтв
Надання
практичної протягом року
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
культури і мистецтв
4.8. Секція з питань освіти
Семінар
„Національнотравень
м. Одеса
патріотичне
виховання
підростаючого покоління на
краєзнавчому
матеріалі”,
засідання Координаційної
ради
Круглий стіл „Фінансовосічень
м. Київ
економічне та нормативноправове
забезпечення
функціонування
дошкільних, середніх та
позашкільних
закладів
освіти”
Організація та проведення
червеньм. Київ,
Всеукраїнського конкурсу
жовтень
РВ АМУ
дитячого малюнку „Моє
рідне місто”

Організація та проведення
Всеукраїнського конкурсу
творчих робіт „Місто –
очима молодих”

червень жовтень

м. Київ,
РВ АМУ

4.9. Секція з питань охорони здоров’я
Семінар
„Покращення
червень
м. Кременчук
сучасного рівня надання
медичних послуг дітям та
породіллям”,
засідання

сталого розвитку
Керівник секції

Департамент
сталого розвитку

Департамент
сталого розвитку

Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
містами
Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
містами
Виконавчі
директори РВ
АМУ,
Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
містами
Виконавчі
директори РВ
АМУ,
Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
містами
Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
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Координаційної ради
4.10.1.

4.10. Секція з питань молодіжної політики
Семінар „Співпраця молоді
лютий
м. Вінниця
з
громадськими
організаціями – громадські
формування”,
засідання
Координаційної ради

4.11. Секція з питань інформатизації
4.11.1. Організація та проведення
ІІ квартал
VII-ї
науково-практичної
конференції „Муніципальні
комп’ютерні системи”
4.11.2. Проведення
засідання
ІІ квартал,
Координаційної
ради
з
IV квартал
питань комп’ютеризації

містами,
Полтавське РВ
Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
містами,
Вінницьке РВ
Керівник секції,
Департамент
інформаційнотехнічної політики
Керівник секції,
Департамент
інформаційнотехнічної політики

4.12. Секція з питань фізичної культури та спорту
4.12.1. Спільне
розширене
ІІ півріччя
смт. Буча
Керівник секції,
засідання Координаційної
Департамент по
ради секції та Групи
роботі з містами
Компаній „Інтер Атлетика”
та регіональними
з питань реалізації програми
відділеннями
„Діти України”
V. Координація діяльності Регіональних відділень Асоціації
5.1.
Сприяння
розвитку
щомісяця
Виконавчі
структурної мережі АМУ.
директори РВ
Залучення нових міст до
АМУ,
членства АМУ (підготовка
Департамент по
та розсилка запрошень до
роботі з
вступу в АМУ)
регіональними
відділеннями та
містами
5.2.
Оновлення інформаційної
квітень
Виконавчі
бази даних після виборів до
директори РВ
місцевих рад
АМУ,
Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
містами
5.3.
Організація та проведення
раз на два
Департамент по
засідань Ради виконавчих
місяці
роботі з
директорів РВ АМУ
регіональними
відділеннями та
містами
5.4.
Участь
в
організації протягом року
Департамент по
інформаційного
роботі з
забезпечення міст – членів
регіональними
АМУ. Організація збору
відділеннями та
інформації, що надходить
містами
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5.5.

від РВ АМУ
Проведення
моніторингу
діяльності РВ АМУ

щомісяця

Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
містами
5.6.
Організація та проведення січень-листопад
Департамент по
конкурсу
„Краще
роботі з
Регіональне
відділення
регіональними
АМУ 2006”
відділеннями та
містами, Голови
департаментів
АМУ
VI. Інформаційно-аналітична, методично-консультативна, освітня та видавнича
діяльність
6.1.
Інформаційно-технічна та протягом року
Департамент
технологічна
підтримка
інформаційносайту „АМУ-Діалог”
технічної політики
6.2.
Техніко-технологічна
згідно плану
Департамент
підтримка заходів АМУ
заходів
інформаційнотехнічної політики
6.3.
Реалізація завдань проекту
згідно плану
Департамент
„ЛОГІН”
проекту
інформаційнотехнічної політики
6.4.
Випуск бюлетеня „Вісник
щомісяця
Департамент
Асоціації міст України та
інформаційногромад”
технічної політики
6.5.
Підготовка
та
видання
листопад
Департамент
публікації
„Соціальносталого розвитку,
економічні показники міст
Департамент
за 2005 рік”
інформаційнотехнічної політики
6.6.
Забезпечення
пропаганди протягом року
Прес-служба
АМУ в центральних та
регіональних ЗМІ
6.7.
Проведення конкурсу ЗМІ
листопад
Прес-служба
на краще висвітлення теми
місцевого самоврядування,
присвяченого
Дню
місцевого самоврядування
6.8.
Забезпечення висвітлення в протягом року
Прес-служба
ЗМІ заходів АМУ
6.9.
Організація
зустрічей щоквартально
м. Київ
Прес-служба
керівництва
АМУ
з
журналістами,
які
висвітлюють тему місцевого
самоврядування, в форматі
„Прес-кава”
6.10. Брифінги
та
прес- протягом року
м. Київ,
Прес-служба
конференції з актуальних
РВ АМУ
питань
місцевого
самоврядування.
Спільні
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6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

засідання з Прес-клубом
УОЦР
Продовження партнерства з
загальноукраїнськими
журналами
„Місто”,
„Партнери”, налагодження
співпраці
з
журналом
„Економічний
радник
українського міста”
Забезпечення участі АМУ у
видавничих проектах „Міста
України:
діловий
потенціал”,
IV
випуск,
„Діловий партнер”
Випуск
„Інформаційного
бюлетеня АМУ”
Участь
спільно
з
виставковим
комплексом
Одеського
морського
торгового порту, журналом
„Территория” в організації
виставок-конференцій
на
муніципальну тематику та
виставці
сучасних
технологій „Євромісто”
Спільно з „Українською
лігою
зв’язків
з
громадськістю” проведення
І-го міжнародного форуму
„Імідж міст та регіонів: від
стихійності до сучасних
технологій управління”
Спільно з „Українською
лігою
зв’язків
з
громадськістю” проведення
форуму-майстерні
„Імідж
міст:
туристична
привабливість”
Продовження
низки
навчальних заходів для
регіональних
ЗМІ
з
актуальних
питань
місцевого самоврядування
спільно
з
Українським
освітнім центром реформ
Початок
освітньої
діяльності Всеукраїнського
інституту
післядипломної
освіти працівників органів
місцевого самоврядування

протягом року

Прес-служба

протягом року

Прес-служба

щомісяця

м. Київ

Прес-служба

березеньквітень

м. Одеса

Прес-служба

10-11 лютого

м. Київ,
санаторій
„Пуща Водиця”

Прес-служба

ІІІ квартал

Прес-служба

протягом року

Прес-служба

протягом року

Ректорат
Інституту
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7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

VII. Міжнародна співпраця
7.1. Співпраця з міжнародними організаціями
Забезпечення
виконання протягом року
заходів,
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.
Інформування членів АМУ
про
політику
РЄМР:
доведення до відома рішень
та політичних документів
керівних органів РЄМР
Забезпечення
участі
травень
Інсбрук
делегації
України
у
Загальній Асамблеї РЄМР
Участь
у
заходах
та протягом року
програмах “Об‘єднаних міст
та місцевих властей”
Інформування членів АМУ протягом року
про роботу КМРВЄ (в тому
числі прийняті резолюції та
рекомендації з питань, що
стосуються
компетенції
органів
місцевого
самоврядування України)
Розробка
та,
в
разі протягом року
схвалення,
реалізація
проектів
в
рамках
донорських програм
Налагодження співпраці з
ІІ квартал
ООН-Хабітат
щодо
поширення кращого досвіду
управління містом (кращі
практики)
Співпраця з АМР США,
протягом року
його контракторами та
програмами:
- Тарифна реформа (ІМР)
- РМБ
- ЕРУМ
- Мережа громадянської
дії
- ПАУІС
Проведення спільних
заходів, надання експертної

Департамент з
міжнародної
політики

Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики

Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики
Департамент
сталого розвитку,
Департамент по
роботі з
регіональними
відділеннями та
містами,
Департамент
міжнародної
політики, Секції
АМУ
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7.1.8.

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)
Підготовка, подання, у разі
схвалення, реалізація нових
проектів та програм
7.1.9. Створення на веб-сторінці
„АМУ-Діалог”
рубрики
“Відкриті
донорські
програми” з зазначенням
оголошених
конкурсів,
вимог
до
проектних
пропозицій,
аплікаційних
форм.
Регулярне
наповнення
рубрики інформацією
7.1.10. Ведення
рубрики
“Міжнародна діяльність” на
веб-сторінці АМУ.
Формування та наповнення
англомовної версії сайту
АМУ

протягом року

Департамент з
правової політики,
Департамент з
міжнародної
політики, Секції
АМУ

-

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

лютий

м. Київ

протягом року
протягом року

м. Київ

Департамент з
інформаційнотехнічної
політики,
Департамент з
міжнародної
політики

Департамент з
інформаційнотехнічної
березень
політики,
Департамент з
міжнародної
політики
7.2. Співпраця з національними асоціаціями місцевих влад
Налагодження співпраці з протягом року
Департамент з
національними асоціаціями
міжнародної
Данії, Норвегії, Швейцарії,
політики
Вірменії, Грузії
Продовження співпраці з протягом року
Департамент з
асоціаціями місцевих влад
міжнародної
Польщі,
Словаччини,
політики
Королівства
Нідерланди,
Фінляндії, Швеції, Чехії,
Естонії, Австрії, Болгарії,
Румунії, Росії: підготовка та
реалізація спільних проектів
і програм
Робота
з
Асоціацією протягом року
Департамент з
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7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.

7.3.5.

8.1.

8.2.

муніципалітетів Нідерландів
щодо створення спільного
консультативного
підприємства
Організація візиту делегації
Союзу німецьких міст до
України
Організація
візиту
до
України делегації Союзу
міст Польщі
Організація візиту делегації
АМУ до Болгарії
Організація
навчальних
візитів до Австрії

міжнародної
політики
ІІІ квартал
вересень
ІІ квартал
червень
ІІІ квартал
травень
протягом року

7.3. Побратимські зв‘язки українських міст
Проведення
Третього
IV квартал
Закарпатська
Форуму
міст-партнерів
жовтень
область
Україна - Румунія
Проведення Форуму містІІІ квартал
Одеська область
партнерів Україна - Болгарія
серпень

Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики
Департамент з
міжнародної
політики

Регулярне поповнення бази протягом року
даних та двомовної рубрики
“партнери” на веб-сторінці
Поповнення бази даних протягом року
міст,
що
бажають
встановити
партнерські
зв‘язки
та
відповідної
рубрики на веб-сторінці з
інформацією про місто, його
бажаних
партнерів,
потенційні
напрямки
співпраці
Співпраця з національними протягом року
Департамент з
асоціаціями
та
міжнародної
посольствами у відповідних
політики
країнах по налагодженню та
зміцненню
партнерських
зв‘язків між містами
Проект „Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги АМУ”
VIII. Навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування
Регулярне
оновлення протягом року
Група „Тренінги”
національної бази експертів
та
постачальників
навчальних
послуг
для
працівників
органів
місцевого самоврядування
Розробка
5
навчальних
Група „Навчальні
програм для працівників
програми”
органів
місцевого
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8.3.

8.4.

8.5.

самоврядування:
- Конституційні
засади
місцевого
самоврядування
- Муніципальне
діловодство
- Управління
комунальним
підприємством
- Основи фандрейзингу
- Основи
бюджетної
політики
Проведення 7 ТОТ по
курсах:
Вибори
Територіальна
організація
влади.
Взаємодія
між
владними рівнями
Конституційні
засади
місцевого
самоврядування
Муніципальне
діловодство
Управління
комунальним
підприємством
Основи фандрейзингу
Основи
бюджетної
політики
Друк навчальних матеріалів
та лазерних дисків по 7
навчальних
програмах,
поширення:
- Вибори
- Територіальна
організація
влади.
Взаємодія
між
владними рівнями
- Конституційні
засади
місцевого
самоврядування
- Муніципальне
діловодство
- Управління
комунальним
підприємством
- Основи фандрейзингу
- Основи
бюджетної
політики
Впровадження 6 курсів
дистанційного навчання:

лютий

м. Львів

квітень

м. Київ

червень

м. Одеса

вересень
жовтень

м. Київ

січень
квітень

м. Львів
м. Львів

травень

м. Львів

червень

м. Київ

серпень

м. Одеса

жовтень
листопад

м. Київ

Група „Навчальні
програми”, Група
„Тренінги”

Група
„Дистанційне
навчання”
лютий
квітень

травень
червень
серпень
жовтень
листопад
На базі РВ
АМУ

Група
„Дистанційне
14

лютий
Вибори
травень-червень
Територіальна
організація
влади.
Взаємодія між владними
рівнями
- Конституційні
засади червень-липень
місцевого
самоврядування
вересень- Муніципальне
жовтень
діловодство
жовтень- Управління
листопад
комунальним
підприємством
листопад- Основи фандрейзингу
грудень
Проведення 5 регіональних
тренінгів
по
курсах
дистанційного навчання:
- Вибори
березень
- Територіальна
липень
організація
влади.
Взаємодія між владними
рівнями
- Конституційні
засади
серпень
місцевого
самоврядування
- Муніципальне
листопад
діловодство
- Управління
грудень
комунальним
підприємством
Робота рубрик Проекту: протягом року
освітні
послуги,
електронний
порадник,
муніципальна бібліотека
Друк 4 збірок „Кращі лютий, травень,
практики”
серпень,
листопад

навчання”

-

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Поповнення бази даних
донорських організацій

протягом року

8.10.

Надання
допомоги
проектів

протягом року

8.11.

Проведення
майстерень

консультативної
з
розробки
7

фахових

протягом року

На базі РВ
АМУ

Група
„Дистанційне
навчання”

На базі РВ

Група „Кращі
практики і
муніципальні
проекти”,
Департамент
інформаційнотехнічної політики
Група „Кращі
практики і
муніципальні
проекти”
Група „Кращі
практики і
муніципальні
проекти”
Група „Тренінги”
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8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.

9.1.

9.2.

Проведення зимової школи
для начальників управлінь
економіки
Проведення літньої школи
для секретарів рад
Проведення літньої школи
для начальників управлінь
ЖКГ
Проведення літньої школи
для міських голів
Проведення зимової школи
для фінансистів

лютий

м. Свалява

червень

м. Бердянськ

серпень
вересень

Одеська або
Миколаївська
обл.
м. Алушта

листопад

м. Яремче

IX. Правова допомога містам
Формування
Науковосічень
м. Київ
методичної ради АМУ

Розробка та моніторинг
проходження у Верховній
Раді
України
п’яти
законопроектів:
- проект Закону України
“Про порядок вирішення
питань
адміністративнотериторіального
устрою
України”;
- проект Закону України
“Про
вибори
депутатів
Верховної
Ради
АРК,
міських рад та сільських,
селищних, міських голів”;
- проект Закону України
“Про
самоврядування
територіальної громади”;
- проект Закону України
“Про
асоціації,
інші
добровільні
об’єднання
органів
місцевого
самоврядування”
- проект Закону України
“Про міліцію місцевого
самоврядування”

до вересня

м. Київ

Група „Тренінги”,
Модуль “Правова
допомога”
Група „Тренінги”,
Модуль “Правова
допомога”
Група „Тренінги”,
Модуль “Правова
допомога”
Група „Тренінги”,
Модуль “Правова
допомога”
Група „Тренінги”,
Модуль “Правова
допомога”,
Асоціація
фінансистів
України
Група управління
проектом,
Керівник модулю
„Правова
допомога”, Група
законодавчих
ініціатив
Група
законодавчих
ініціатив
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9.3.

Організація
лобіювання
прийняття законопроектів,
розроблених
експертами
АМУ

протягом року

м. Київ

Група
законодавчих
ініціатив

9.4.

Організація та проведення
заходів щодо апробації
законопроектів,
розроблених
експертами
АМУ (круглі столи тощо)
Супроводження
законопроектів,
розроблених
експертами
АМУ, під час проходження
у Верховній Раді України
Формування на базі Групи
законодавчих
ініціатив
Центру
законодавчих
ініціатив

протягом року
згідно з
окремим
графіком

м. Київ,
РВ АМУ

Група управління
проектом, Група
законодавчих
ініціатив

протягом року

м. Київ

Група
законодавчих
ініціатив

вересень

м. Київ

9.7.

Моніторинг
нормативноправових актів з питань
місцевого самоврядування,
бюджетного забезпечення
місцевого самоврядування

протягом року

м. Київ

9.8.

Моніторинг
виконання
місцевих бюджетів за 2005
рік

січень-березень

м. Київ

9.9.

Підготовка висновків та
пропозицій
щодо
всіх
законопроектів,
проектів
нормативно-правових актів
Президента
України
та
Кабінету Міністрів України,
що
стосуються
питань
місцевого та регіонального
розвитку

протягом року

м. Київ

9.10.

Підготовка пропозицій до
проекту Основних напрямів
бюджетної
політики
України на 2007 рік та

протягом року

м. Київ

Група управління
проектом,
Керівник модулю
„Правова
допомога”
Група
моніторингу
законодавства,
Група розробки
проектів
законодавчих
актів з питань
місцевих
бюджетів та
міжбюджетних
відносин
Група розробки
проектів
законодавчих
актів з питань
місцевих
бюджетів та
міжбюджетних
відносин
Група
законодавчих
ініціатив, Група
моніторингу
законодавства,
Група аналізу та
систематизації
звернень органів
місцевого
самоврядування
Група розробки
проектів
законодавчих
актів з питань

9.5.

9.6.
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проекту Закону України
„Про Державний бюджет
України на 2007 рік”

9.11.

Участь представників АМУ
в
парламентських
та
комітетських слуханнях з
питань
місцевого
самоврядування,
в
засіданнях
профільних
комітетів Верховної Ради
України

протягом року

м. Київ

9.12.

Вивчення та аналіз потреб у
підготовці законопроектів та
проектів
інших
нормативних актів з питань
місцевого та регіонального
розвитку

протягом року

м. Київ,
регіони

9.13.

Визначення та уточнення
переліку
п’яти
законопроектів на другий
рік реалізації Проекту
Надання
практичної
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
розробки
проектів
локальних
нормативних
актів
Формування
баз
даних
законопроектів,
законів,
актів
локального
нормотворення

вересень

м. Київ

протягом року

м. Київ,
з виїздом на
місця

протягом року

м. Київ

протягом року

м. Київ

9.14.

9.15.

9.16.

Забезпечення
наповнення
веб-розділу
„Законопроектна діяльність
АМУ”
та
рубрики

місцевих
бюджетів та
міжбюджетних
відносин, Група
аналізу та
систематизації
звернень органів
місцевого
самоврядування
Група
законодавчих
ініціатив, Група
розробки проектів
законодавчих
актів з питань
місцевих
бюджетів та
міжбюджетних
відносин
Група
законодавчих
ініціатив, Група
аналізу та
систематизації
звернень органів
місцевого
самоврядування
Група
законодавчих
ініціатив
Група з надання
практичної
юридичної
допомоги органам
місцевого
самоврядування
Група з надання
практичної
юридичної
допомоги органам
місцевого
самоврядування,
Група
законодавчих
ініціатив, Група
моніторингу
законодавства
Група
законодавчих
ініціатив, Група
моніторингу
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„Юридичні консультації”

9.17.

Надання консультацій та
роз’яснень
чинного
законодавства з питань
організації
та
функціонування
системи
місцевого самоврядування,
менеджменту
місцевих
фінансів, сталого розвитку
територіальних громад

протягом року

м. Київ,
з виїздом на
місця

9.18.

Ведення бази даних щодо
порушення прав місцевого
самоврядування

протягом року

м. Київ

9.19.

Надання
практичної
юридичної допомоги (з
виїздом
на
місця)
територіальним громадам,
органам
та
посадовим
особам
місцевого
самоврядування з питань
захисту прав та законних
інтересів
місцевого
самоврядування
Формування на базі Групи з
надання
практичної
юридичної
допомоги
органам
місцевого
самоврядування
Центру
оперативної
правової
допомоги

протягом року

м. Київ,
з виїздом на
місця

вересень

м. Київ

9.20.

законодавства,
Група з надання
практичної
юридичної
допомоги
Група з надання
практичної
юридичної
допомоги органам
місцевого
самоврядування,
Група аналізу та
систематизації
звернень органів
місцевого
самоврядування
Група аналізу та
систематизації
звернень органів
місцевого
самоврядування
Група з надання
практичної
юридичної
допомоги органам
місцевого
самоврядування

Група управління
проектом,
керівник модулю
„Правова
допомога”.
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