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ПЛАН
роботи Правління та Виконавчої дирекції
Асоціації міст України та громад на 2007 рік
№ п/п
1.1.
1.2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Термін
Місце
виконання
проведення
І. Загальні збори та засідання Правління Асоціації
Загальні збори Асоціації
грудень
м. Київ
Назва заходу

Засідання
Асоціації

Правління

січень
м. Яремче
лютий
м. Харків
травень
м. Миколаїв
серпень
м. Іллічівськ
жовтень
м. Київ
грудень
м. Київ
ІІ. Організаційна діяльність
Організація та проведення
серпень
м. Іллічівськ
ІІІ
Українського
муніципального
форуму
(Літня школа для міських
голів)
Організаційне,
протягом року
інформаційне
та
матеріально-технічне
забезпечення
проведення
Загальних зборів Асоціації,
засідань Правління та інших
органів Асоціації, апаратних
нарад Виконавчої дирекції
Асоціації
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

Виконавці
ВД АМУ
ВД АМУ,
РВ

ВД АМУ,
Іллічівська міська
рада, Одеське РВ
ВД АМУ

ВД АМУ
ВД АМУ
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2.5.

2.6.
2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

реформуванням
та
розвитком
місцевого
самоврядування
Вдосконалення
протягом року
Керівництво
організаційної
структури
ВД АМУ
Виконавчої дирекції АМУ
та Виконавчих дирекцій РВ
АМУ
Організація та проведення
до листопада
м. Київ
ВД АМУ
щорічних
конкурсів
Асоціації
Організація
семінарів, протягом року
ВД АМУ,
круглих столів тощо з
Прес-служба
питань
місцевого
самоврядування
ІІІ. Участь у законопроектній та нормопроектній діяльності
Організація
лобіювання протягом року
м. Київ
ВД АМУ
прийняття законопроектів з
питань
місцевого
самоврядування, а також
законопроектів,
розроблених
експертами
АМУ
Участь представників АМУ протягом року
м. Київ
ВД АМУ
в
парламентських
та
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
ВД АМУ
самоврядування
при
Президентові
України,
Голові
Верховної
Ради
України, Кабінеті Міністрів
України
Моніторинг
нормативно- протягом року
м. Київ
ДПП
правових актів з питань
місцевого самоврядування,
бюджетного забезпечення
місцевого самоврядування
та розміщення інформації у
„Віснику АМУ”
Підготовка висновків та протягом року
м. Київ
ДПП
пропозицій
щодо
всіх
законопроектів,
проектів
нормативно-правових актів
Президента
України
та
Кабінету Міністрів України,
що
стосуються
питань
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4.1.1.

4.2.1.

4.3.1.

4.3.2.

місцевого та регіонального
розвитку
IV. Діяльність секцій Асоціації
4.1. Секція великих міст
Спільне засідання секцій
серпень м. Іллічівськ
великих, середніх та малих
вересень
міст
в
рамках
ІІІ
Українського
муніципального форуму
4.2. Секція середніх міст
Спільне засідання секцій
серпень м. Іллічівськ
великих, середніх та малих
вересень
міст
в
рамках
ІІІ
Українського
муніципального форуму
4.3. Секція малих міст
на базі
Запровадження
проекту протягом року
м. Українка
«Місто-модель», як дієвого
механізму методичної та
технологічної
підтримки
малих
міст
з
питань
муніципального
менеджменту:
- відпрацювання
моделі
впровадження інноваційних
технологій
в
міському
господарстві та управлінні
сучасним
містом
з
відповідними
управлінськими
та
нормативно-правовими
механізмами їх реалізації
для територіальних громад
з різними рівнями їх
самодостатності;
- організація
постійно
діючої
виставки
комунальної техніки;
організація
роботи
інноваційного тренінгового
центру
для
організації
вивчення і обміну досвідом
Вирішення питання щодо протягом року
м. Українка
встановлення
прямих
міжбюджетних відносин з
державним бюджетом міст
районного
значення
та
селищ - районних центрів

Керівництво
секції, Іллічівська
міська рада,
Одеське РВ, КП з
питань бюджетної
політики,
ВД АМУ
Керівництво
секції, Іллічівська
міська рада,
Одеське РВ, КП з
питань бюджетної
політики,
ВД АМУ
Керівництво
секції, Українська
міська рада, КП з
питань бюджетної
політики

Керівництво
секції, КП з
питань бюджетної
політики
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4.3.3.

Проведення
щорічної
конференції секції

6 – 7.07.

м. Українка

4.3.4.

Спільне засідання секцій
великих, середніх та малих
міст
в
рамках
ІІІ
Українського
муніципального форуму

серпень вересень

м. Іллічівськ

4.4.1.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.
4.5.5.

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

4.5. Секція з питань сталого розвитку
Організація та проведення протягом року
семінарів, круглих столів,
засідань
Координаційної
ради
Організація та проведення 15-16 листопада
семінару для членів Секції з
питань сталого розвитку
спільно
з
екологічним
холдингом
„Екологічні
технології та інновації” в
рамках науково-практичної
конференції
„Відходи
виробництва та споживання.
Правила
та
приклади
ефективних рішень”
Організація та проведення
вересень
акції "Чиста Україна - Чиста
Земля - 2007" в містах членах АМУ
Ведення рубрики "Секція з протягом року
питань сталого розвитку" на
веб-сторінці АМУ
Співпраця з профільними протягом року
комітетами Верховної Ради
України,
Міністерствами,
державними
комітетами,
управліннями
КМДА,
міжнародними
організаціями у проведенні

м. Київ

в містах –
членах АМУ

Керівництво
секції, Українська
міська рада, КП з
питань бюджетної
політики,
ВД АМУ
Керівництво
секції, Іллічівська
міська рада,
Одеське РВ, КП з
питань бюджетної
політики,
ВД АМУ
ВД АМУ, ДПП,
Бердянська міська
рада,
Запорізьке РВ, КП
з питань енергоефективності
Керівництво
секції, ВД АМУ,
РВ, ДСР,
КП з питань
економічного
розвитку міст
ВД АМУ,
РВ, ДСР,
КП з питань
економічного
розвитку міст

Члени Секції, РВ,
СДР
ДСР
Керівництво
секції, ДСР, КП з
питань
економічного
розвитку міст
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4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги з питань сталого
розвитку
Надання
практичної протягом року
ДСР
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
сталого розвитку
Формування нової бази протягом року
ДСР
даних секції.
Ведення
інформаційного
банку даних з урахуванням
змін щодо заміщення посад
членів секції
Розробка проекту Концепції протягом року
ДСР
сталого розвитку регіонів та
територіальних
громад
України
4.6. Секція з питань житлово-комунального господарства
Організація
семінарів, протягом року
Керівництво
круглих столів, засідань
секції, ВД АМУ,
Координаційної ради секції
РВ, ДСР,
з
питань
житловоКП з питань ЖКГ
комунального господарства:
- організація та проведення
лютий
м. Яремче
семінару „Основні напрямки
реформування
житловокомунального господарства
України”
підготовка та участь в
жовтень
м. Краків
Представники
роботі 4-го Bise Forum
(Польща)
Української
"Ефективне використання
мережі
енергії
муніципалітетами
„Енергоефективні
країн - нових членів ЄС,
міста”, ДСР
країн-кандидатів, в Західних
Балканах та України"
Співпраця з профільними протягом року
Керівництво
комітетами Верховної Ради
секції, ДСР, КП з
України,
Міністерствами,
питань ЖКГ
державними
комітетами,
управліннями
КМДА,
міжнародними
організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги з питань житловокомунального господарства
Моніторинг стану тарифів травень-червень
ДСР
на
житлово-комунальні
послуги в містах – членах
АМУ
Проведення
вибіркового
вересень
ДСР
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4.6.6.

4.6.7.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.
4.7.5.

4.8.1.

обстеження стану доріг
місцевого значення
Надання
практичної протягом року
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
ЖКГ
Формування нової бази протягом року
даних секції.
Ведення
інформаційного
банку даних з урахуванням
змін щодо заміщення посад
членів секції
4.7. Секція з питань земельних ресурсів
Організація та проведення протягом року
семінарів, круглих столів,
засідань
Координаційної
ради
Проведення
семінару
листопадм. Київ
„Проблеми функціонування
грудень
і розвитку ринку землі в
містах”.
Співпраця з профільними протягом року
комітетами Верховної Ради
України,
Міністерствами,
державними
комітетами,
управліннями
КМДА,
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
Ведення рубрики "Секція з протягом року
питань земельних ресурсів"
на веб-сторінці АМУ
Формування нової бази протягом року
даних секції.
Ведення
інформаційного
банку даних з урахуванням
змін щодо заміщення посад
членів секції
4.8. Секція з питань культури і мистецтв
Організація та проведення протягом року
семінарів, круглих столів,
засідань
Координаційної
ради
організація
травень
м. Миколаїв

ДСР

ДСР

Керівництво
секції, ВД АМУ,
ДСР, КП з питань
економічного
розвитку міст

Керівництво
секції, ДСР, КП з
питань
економічного
розвитку міст

ДСР

ДСР
ДСР

Керівництво
секції, ВД АМУ,
РВ, ДСР, КП з
питань
міжнародних
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Всеукраїнського семінару з
бібліотечної справи на базі
обласної
Миколаївської
бібліотеки
м. Луцьк
липень
- організація та участь в
роботі 11-го Міжнародного
фестивалю "Поліське літо з
фольклором"
4.8.2.
Співпраця з профільними протягом року
комітетами Верховної Ради
України,
Міністерствами,
державними
комітетами,
управліннями
КМДА,
міжнародними
організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги з питань культури
і мистецтв
4.8.3. Надання
практичної протягом року
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
культури і мистецтв
4.8.4.
Ведення рубрики "Секція з протягом року
питань культури і мистецтв"
на веб-сторінці АМУ
4.8.5.
Формування нової бази
протягом року
даних секції.
Ведення
інформаційного
банку даних з урахуванням
змін щодо заміщення посад
членів секції
4.9. Секція з питань освіти
4.9.1. Семінар: „Створення та
жовтень
м. Одеса
розвиток
освітнього
середовища, що забезпечує
єдність
освітнього
простору”
4.10. Секція з питань охорони здоров’я
4.10.1. Семінар:
„Інноваційні
21 – 22.06
м. Луцьк
технології та інвестиції –
єдиний шлях до якісної та
доступної
медичної
допомоги
в
сучасних
умовах”
(Досвід
міста
Луцька)
4.11. Секція з питань молодіжної політики
4.11.1. Проведення семінару (тему
І квартал
м. Дніпробуде уточнено додатково)
петровськ

зв’язків

Керівництво
секції, ДСР, КП з
питань
міжнародних
зв’язків

ДСР

ДСР
ДСР

ДРМ, Одеське РВ,
КП з питань
соціальної
політики
ДРМ,
Волинське РВ,
КП з питань
соціальної
політики

ДРМ,
Дніпропетровське
РВ, КП з питань
міжнародних
зв’язків
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4.12. Секція з питань інформатизації
4.12.1. Підготовка і проведення
ІІ квартал
VIII
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції „Муніципальні
комп’ютерні системи”
4.12.2. Проведення
засідання щоквартально
Координаційної
ради
з
питань комп’ютеризації
4.13. Секція історичних міст
4.13.1. Організація та проведення
ІІ декада
круглого
столу
щодо
листопада
проблем історичних міст
4.14.1.

4.14. Секція керуючих справами
Проведення засідання секції
грудень

4.15. Секція енергоефективних міст України
4.15.1. Організація і проведення
вересень
м. Київ
Науково-практичної
конференції
„Енергозбереження
і
енергетика: відновлювальна,
позбалансована
та
нетрадиційна”.
4.15.2. Організація
семінарів, протягом року
круглих столів, засідань
Координаційної ради секції
енергоефективних міст:
проведення
лютий
м. Київ
"Всеукраїнської наради з
питань
доцільності
запровадження
альтернативного опалення
багатоповерхових будинків
міст і селищ"
- організація та проведення
жовтень
м. Київ
національного КІСЕ форуму
в
Україні
за
участю
ключових
національних
учасників: НАЕР, МЖКГ,
АМУ та ін.
4.15.3. Співпраця з профільними протягом року
комітетами Верховної Ради
України,
Міністерствами,
державними
комітетами,
управліннями
КМДА,
міжнародними

Керівництво
секції, ДІТП, КП з
питань
економічного
розвитку міст
Керівництво
секції, ДІТП, КП з
питань
економічного
розвитку міст
Керівництво
секції, ДІТП, КП
соціальної
політики
Керівництво
секції, ДІТП, КП з
питань правової
політики
Керівництво
секції, ВД АМУ,
ДСР, КП з питань
енергоефективності
Керівництво
секції, ВД АМУ,
РВ, ДСР, КП з
питань енергоефективності

Керівництво
секції, ДСР, КП з
питань енергоефективності
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4.15.4.

4.15.5.
4.15.6.

4.16.1.

4.17.1.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги
з
питань
енергозбереження
та
енергоефективності в містах
Надання
практичної протягом року
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
енергоефективності
Ведення рубрики "Секція протягом року
енергоефективних міст" на
веб-сторінці АМУ
Формування нової бази
протягом року
даних секції.
Ведення
інформаційного
банку даних з урахуванням
змін щодо заміщення посад
членів секції
4.16. Секція районних у місті рад
Проведення організаційного
І квартал
засідання секції

ДСР

ДСР
ДСР

Керівництво
секції, КП з
питань ЖКГ

4.17. Секція монопрофільних міст
Проведення організаційного
І квартал
засідання секції

Керівництво
секції, КП з
питань правової
політики
V. Координація діяльності Регіональних відділень Асоціації
Сприяння
розвитку протягом року
РВ, ДРМ
структурної мережі АМУ.
Залучення нових міст до
членства АМУ
Збір
та
оновлення протягом року
РВ, ДРМ
інформації від міст-членів
АМУ,
ведення
інформаційної бази даних
про голів міст-членів АМУ
Організація та проведення
раз на два
ДРМ
засідань Ради виконавчих
місяці
директорів РВ АМУ
Співпраця з організаціями,
щомісяця
ДРМ
що проводять навчання
працівників
органів
місцевого самоврядування.
Узагальнення
планів
семінарів та поширення
його
серед
виконавчих
дирекцій РВ АМУ
Координація
проведення протягом року
ДРМ
навчань для працівників
органів
місцевого
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самоврядування
виконавчими дирекціями РВ
АМУ
5.6.
Координація
виконання протягом року
ДРМ
проекту
„Розширення
навчальних
послуг
та
дорадчої допомоги АМУ”,
проведення
в
кожному
регіональному
відділенні
фахових
майстерень та
регіональних тренінгів по
курсам
дистанційного
навчання
5.7.
Участь
в
організації протягом року
РВ, ДРМ
інформаційного
забезпечення
міст-членів
АМУ. Організація збору
інформації про зауваження
та пропозиції регіональних
відділень
до
проектів
нормативних
актів,
що
стосуються
місцевого
самоврядування
5.8.
Проведення
постійного протягом року
ДРМ
моніторингу
діяльності
регіональних
відділень
АМУ
5.9.
Надання
допомоги протягом року
ДРМ
виконавчим дирекціям РВ
АМУ з питань діяльності
АМУ
5.10. Участь в організації та протягом року
ДРМ, РВ
проведенні Загальних зборів
АМУ, засідань галузевих
об‘єднань та секцій АМУ, в
т.ч. в регіонах
5.11. Проведення
конкурсу:
до листопада
ДРМ, РВ
“Краще
регіональне
відділення Асоціації міст
України та громад”
5.12. Проведення Всеукраїнських
до листопада
ДРМ, РВ
конкурсів
дитячого
малюнку „Моє рідне місто”
та творчих проектів „Як би
мером був я”
VI. Інформаційно-аналітична, методично-консультативна, освітня та видавнича
діяльність
6.1.
Забезпечення наповнення та протягом року
ДІТП
супроводження сайту „АМУ
- Діалог”, консультування
РВ
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

6.16.

Організація
робіт
з
обслуговування
комп’ютеризованої
інформаційної мережі ВД
АМУ
Супроводження
електронного
поштового
серверу
та
організація
використання
мережі
Інтернет ВД АМУ
Матеріально-технічне
забезпечення заходів АМУ
Консультування РВ АМУ з
питань інформатизації
Консультативна підтримка
міських рад – членів АМУ з
питань отримання грантів та
тендерних закупівель
Модернізація
технічних
засобів ВД АМУ і допомога
РВ
Випуск бюлетеня „Вісник
Асоціації міст України та
громад”
Підготовка
та
видання
публікації
„Соціальноекономічні показники міст
за 2006 рік”
Додрукова підготовка і
випуск поточних матеріалів
АМУ
Забезпечення
пропаганди
АМУ в центральних та
регіональних ЗМІ
Проведення конкурсу ЗМІ
на краще висвітлення теми
місцевого самоврядування,
присвяченого
Дню
місцевого самоврядування
Забезпечення висвітлення в
ЗМІ заходів АМУ
Брифінги
та
пресконференції з актуальних
питань
місцевого
самоврядування
Організація
спільних
з
Національним прес-клубом
прес-конференцій
з
актуальних
питань
місцевого самоврядування
Проведення
спільно
з
Українським
освітнім

протягом року

ДІТП

протягом року

ДІТП

згідно плану
заходів
протягом року

ДІТП

протягом року

ДІТП

протягом року

ВД, ДІТП

щомісяця

ДІТП

листопад

ДСР, ДІТП

протягом року

ДІТП

протягом року

Прес-служба

до листопада

Прес-служба

протягом року

Прес-служба

протягом року

ДІТП

м. Київ, РВ

Прес-служба

щомісяця

Прес-служба

щоквартально

Прес-служба
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6.17.
6.18.

6.19.
6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

7.1.1.

центром реформ навчальних
заходів для регіональних
ЗМІ
Проведення
тренінгу
з
лютий керівниками
прес-служб
березень
міськвиконкомів
Забезпечення участі АМУ у протягом року
видавничих проектах “Міста
України: діловий потенціал”
ІV випуск (нова назва
проекту
„Керманичі
поступу”), „Діловий імідж
України” тощо
Наповнення
оперативною протягом року
інформацією сайту “АМУДіалог”
Відновлення
випуску
щомісяця
„Інформаційного бюлетеня”,
забезпечення його випуску
та розміщення на сайті
„АМУ - Діалог”
Продовження співпраці з
березень м. Одеса
виставковим
комплексом
квітень
Одеського
морського
торгового
порту
щодо
організації
виставокконференцій
на
муніципальну тематику
Продовження роботи щодо протягом року
поширення
проекту
”Соціальна відповідальність
бізнесу”
Створення бази даних пресІ квартал
служб
міст
обласного
значення
VII. Міжнародна співпраця
7.1. Співпраця з міжнародними організаціями
Забезпечення
виконання протягом року
заходів,
передбачених
членством АМУ у Раді
Європейських
муніципалітетів і регіонів:
- засідання ради виконавчих
14.03.
Париж
директорів РЄМР
26-27.09.
Братислава
- засідання Політради
13-14.06.
Штутгарт
3-4.12.
Брюссель
- 5-та євроконференція міст
21-25.03.
Севілья
та
громад,
що
стало
розвиваються
Євроконфернція
16-18.04.
Геменліна
інформаційного суспільства
- Конференція поряднених
1-12.05.
Родос

Прес-служба
Прес-служба

Прес-служба
Прес-служба

Прес-служба

Прес-служба

Прес-служба

ДМП
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7.1.2.

7.1.3.
7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

міст
Участь
у
заходах
та
програмах “Об‘єднаних міст
та місцевих властей”:
- Світовий конгрес ОММВ
Участь делегації України в
КМРВЄ
- Пленарна сесія КМРВЄ
Інформування членів АМУ
про роботу КМРВЄ (в тому
числі прийняті резолюції та
рекомендації з питань, що
зачіпають
компетенцію
органів
місцевого
самоврядування в Україні).
Проведення спільно з РЄМР
та
Радою
Європи
міжнародної
конференції,
присвяченої десятій річниці
ратифікації
Україною
Європейської
Хартії
місцевого самоврядування
Співпраця з АМР США,
його
контракторами
та
програмами:
- Тарифна реформа (ІМР)
- РМБ
- ЕРМ
- Мережа громадянської
дії
- ПАУІС
- Доступ до кредитів
- Вироблення політики з
охорони здоров’я
- Програма
розвитку
парламенту
- Український
освітній
центр реформ
Проведення
спільних
заходів, надання експертної
та
консультативної
допомоги,
підготовка
спільних видань.
Співпраця з міжнародними
допомоговими
організаціями:
-

протягом року

ДМП

28-31.10.

Чеджу (Корея)

30.05.-1.06.
протягом року

Страсбург

червень

м. Київ

ДМП

ДПП, ДМП

протягом року

ДСР, ДРМ, ДМП,
Секції

протягом року

ДПП, ДМП, Секції

МФ “Відродження”
МФ “Євразія”
Фонд Еберта
Фонд Зайделя
Фонд Мотта
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-

Канадський
інститут
міського розвитку
- Програма
МАТРА
(Посольство Королівства
Нідерланди)
Підготовка, подання, у разі
схвалення, реалізація нових
проектів та програм.
7.1.8. Налагодження співпраці з
ДСР, ДМП
КПП (Комітет з підготовки
проектів) ЄБРР:
- проведення семінару з
березень
м. Київ
підготовки
інвестиційних
проектів
7.1.9. Наповнення
рубрики протягом року
ДІТП, ДМП
“Відкриті
донорські
програми” з зазначенням
оголошених
конкурсів,
вимог
до
проектних
пропозицій,
аплікаційних
форм.
Регулярне
наповнення
рубрики
інформацією.
7.1.10. Ведення
рубрики протягом року
ДІТП, ДМП
“Міжнародна діяльність” на
веб-сторінці. Формування та
наповнення
англомовної
версії сайту.
7.2. Співпраця з національними асоціаціями місцевих влад
7.2.1. Продовження співпраці з протягом року
ДМП
асоціаціями місцевих влад
Польщі, Словаччини, Литви,
Королівства
Нідерланди,
Фінляндії, Швеції, Чехії,
Естонії, Австрії, Болгарії,
Румунії, Росії: підготовка та
реалізація спільних проектів
і програм.
7.2.2. Організація візиту делегації
ІІІ квітень
ДМП
Асоціації
місцевих
і
вересень
регіональних
властей
Швеції до України.
7.2.3. Організація
візиту
до
ІІ квартал
ДМП
України делегації Союзу
червень
міст Польщі
7.2.4. Організація візиту делегації
ІІІ
ДМП
АМУ до Болгарії.
квартал
липень
7.2.5. Співпраця з Асоціацією протягом року
ДМП
нідерландських
муніципалітетів
у
впровадженні
проекту
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7.2.6.

7.2.7.

7.3.1.
7.3.2.

7.3.3.

8.1.

8.2.

LOGO East:
- моніторингові візити в протягом року
міста, які впроваджують
проекти
м. Київ
ІІ квартал
- семінар з міжнародних
проектів
м. Іллічівськ
IІІ квартал
- семінар з поширення
досвіду проекту
Нідерланди
протягом року
- 4 фахових семінари
Організація
навчальних протягом року
ДМП, Секції
візитів до Австрії
- „Муніципальний
лютий
менеджмент”
- „Транспорт та безпека на
квітень
дорогах”
- Енергозбереження
червень
- Туризм
вересень
Налагодження співпраці з протягом року
ДМП
Асоціації місцевих влад
Данії в рамках реалізації
проекту з реформування
публічного
сектору
в
Україні
7.3. Побратимські зв‘язки українських міст
Регулярне поповнення бази протягом року
ДМП
даних та двомовної рубрики
“партнери” на веб-сторінці
Поповнення
бази даних протягом року
ДМП
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
ДМП
асоціаціями
та
посольствами у відповідних
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
поповнення протягом року
ГТ
національної бази експертів
та
постачальників
навчальних
послуг
для
працівників
органів
місцевого самоврядування
Розробка 14
навчальних
ГНП
програм для працівників
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8.3.

органів
місцевого
самоврядування:
листопад-лютий
- Основи фандрейзингу
грудень - Створення іміджу лідера.
лютий
Етичний кодекс працівника
місцевого самоврядування
- Програмно-цільовий метод січень-березень
формування бюджету
грудень - Управління комунальним
березень
підприємством
січень - Стратегічне планування та
березень
інвестиційна політика
березень - Ефективне використання
травень
енергії та енергоощадність в
міському господарстві
березень - Шляхи поводження з
травень
побутовими відходами
квітень - Регламентація роботи та
червень
організація
діяльності
місцевої
ради
та
її
виконавчих органів
квітень Розробка
моделей
червень
організації
управління
охороною
здоров’я
на
місцевому
рівні.
Національний та зарубіжний
досвід
травень Розробка
моделей
липень
організації
управління
освітою на місцевому рівні.
Національний та зарубіжний
досвід;
вересень Розробка
моделей
листопад
організації
управління
соціальним
захистом
населення на місцевому
рівні.
Національний
та
зарубіжний досвід ;
жовтень Розробка
моделей
грудень
організації
управління
культурою на місцевому
рівні. Збереження історикокультурної
спадщини
територіальних громад.
жовтень- Комунальне майно
грудень
- Приватизаційні процеси: листопад-січень
міжсекторне
співробітництво
Проведення 14 ТОТ з
підготовки програм:
- Основи фандрейзингу
17-18.01.

ГНП, ГТ
м. Київ
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8.4.

- Створення іміджу лідера.
Етичний кодекс працівника
місцевого самоврядування
- Програмно-цільовий метод
формування бюджету
- Управління комунальним
підприємством
- Стратегічне планування та
інвестиційна політика
- Ефективне використання
енергії та енергоощадність в
міському господарстві
- Шляхи поводження з
побутовими відходами
- Регламентація роботи та
організація
діяльності
місцевої
ради
та
її
виконавчих органів
Розробка
моделей
організації
управління
охороною
здоров’я
на
місцевому
рівні.
Національний та зарубіжний
досвід
Розробка
моделей
організації
управління
освітою на місцевому рівні.
Національний та зарубіжний
досвід;
Розробка
моделей
організації
управління
соціальним
захистом
населення на місцевому
рівні.
Національний
та
зарубіжний досвід ;
Розробка
моделей
організації
управління
культурою на місцевому
рівні. Збереження історикокультурної
спадщини
територіальних громад.
- Комунальне майно
- Приватизаційні процеси:
міжсекторне
співробітництво
Друк навчальних посібників
та лазерних дисків з 10
курсів:
- Муніципальні інвестиції та
кредити
- Основи фандрейзингу
- Створення іміджу лідера.

30-31.01.

м. Київ

14-15.02.

м. Київ

27-28.02.

м. Київ

14-15.03.

м. Київ

11-12.04.

м. Київ

18-19.04.

м. Київ

9-10.05.

м. Київ

23-24.05.

м. Київ

13-14.06.

м. Київ

17-18.10.

м. Київ

21-22.11.

м. Київ

12-13.12.
19-20.12.

м. Київ
м. Київ
ГКП, ГДН

січень
лютий
лютий
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8.5.

Етичний кодекс працівника
місцевого самоврядування
- Програмно-цільовий метод
формування бюджету
- Управління комунальним
підприємством
- Стратегічне планування та
інвестиційна політика
- Ефективне використання
енергії та енергоощадність в
міському господарстві
- Шляхи поводження з
побутовими відходами
- Регламентація роботи та
організація
діяльності
місцевої
ради
та
її
виконавчих органів
Розробка
моделей
організації
управління
охороною
здоров’я
на
місцевому
рівні.
Національний та зарубіжний
досвід
Впровадження 12 курсів
дистанційного навчання:
- Громада і влада
- Бюджетний процес: крок
за кроком
- Муніципальні інвестиції та
кредити
- Основи фандрейзингу
- Створення іміджу лідера.
Етичний кодекс працівника
місцевого самоврядування
- Програмно-цільовий метод
формування бюджету
- Управління комунальним
підприємством
- Стратегічне планування та
інвестиційна політика
- Ефективне використання
енергії та енергоощадність в
міському господарстві
- Шляхи поводження з
побутовими відходами
- Регламентація роботи та
організація
діяльності
місцевої
ради
та
її
виконавчих органів
Розробка
моделей
організації
управління
охороною
здоров’я
на

березень
квітень
квітень
серпень
вересень
вересень

жовтень

ГДН
20.12.-8.02.
15.01.-1.03.
5.02.-22.03.
26.02.-4.03.
12.03.-26.04.
2.04.-17.05.
23.04.-7.06.
7.05.-21.06.
1.09.-11.10.
17.09.-25.10.
1.10.-15.11.

10.10.-29.10.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
8.10.
8.11.
8.12.

місцевому
рівні.
Національний та зарубіжний
досвід
Проведення 12 регіональних
тренінгів
з
курсів
дистанційного навчання:
- Громада і влада
- Бюджетний процес: крок
за кроком
- Муніципальні інвестиції та
кредити
- Основи фандрейзингу
- Створення іміджу лідера.
Етичний кодекс працівника
місцевого самоврядування
- Програмно-цільовий метод
формування бюджету
- Управління комунальним
підприємством
- Стратегічне планування та
інвестиційна політика
- Ефективне використання
енергії та енергоощадність в
міському господарстві
- Шляхи поводження з
побутовими відходами
- Регламентація роботи та
організація
діяльності
місцевої
ради
та
її
виконавчих органів
Розробка
моделей
організації
управління
охороною
здоров’я
на
місцевому
рівні.
Національний та зарубіжний
досвід
Робота рубрик проекту:
освітні
послуги,
електронний
порадник,
муніципальна бібліотека
Друк 4 збірок кращих
практик.
Розсилка
Поповнення бази даних
донорських організацій
Надання
консультативної
допомоги
з
розробки
проектів
Проведення
7
фахових
майстерень в кожному з РВ
Проведення зимової школи

На базі РВ

ГТ

8.02.
1.03.
22.03.
4.04.
26.04.
17.05.
7.06.
21.06.
11.10.
25.10.
15.11.

29.11.

протягом року

ГДН

лютий
травень
серпень
листопад
протягом року

ГКП

ГКП

протягом року

ГКП

протягом року

на базі РВ

ГТ

січень

м. Яремче

ГТ,
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8.13.
8.14.
8.15.

8.16.

9.1.

9.2.

з питань ЖКГ
Проведення
школи

економічної

травень

Проведення літньої школи
для секретарів рад
Проведення літньої школи
для міських голів – ІІІ
Українського
муніципального форуму
Проведення
фінансової
школи

червень

м. Львів/
м. Дніпропетровськ
м. Бердянськ

серпень

м. Іллічівськ

листопад

м. Чернівці

IX. Правова допомога містам
Розробка та моніторинг протягом року
проходження у Верховній
Раді
України
п’яти
законопроектів:
- проект Закону України
„Про
основні
напрями
державної політики у сфері
децентралізації державного
управління,
розвитку
місцевого самоврядування
та
розбудови
територіальних громад”
- проект Закону України
„Про
виконання
делегованих повноважень
органами
місцевого
самоврядування та органами
виконавчої влади”
- проект Закону України
„Про відповідальність в
системі
місцевого
самоврядування”
- проект Закону України
„Про регулювання сфери
послуг,
що
надаються
підприємствами житловокомунального господарства”
- проект Закону України
„Про особливості передачі
підприємств
водо-,
теплопостачання
в
управління,
оренду
та
концесію”
Організація
лобіювання протягом року
прийняття законопроектів,
розроблених
експертами
АМУ

Модуль “ПД”
ГТ,
Модуль “ПД”
ГТ,
Модуль “ПД”
ГТ,
Модуль “ПД”
ГТ,
Модуль “ПД”,
АФУ
ГЗІ

ГЗІ
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

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
Моніторинг
нормативноправових актів з питань
місцевого самоврядування,
бюджетного забезпечення
місцевого самоврядування
Підготовка висновків та
пропозицій
щодо
законопроектів,
проектів
нормативно-правових актів
Президента
України
та
Кабінету Міністрів України,
що
стосуються
питань
місцевого самоврядування
Моніторинг
виконання
місцевих бюджетів за 2006
рік
Підготовка пропозицій до
проекту Основних напрямів
бюджетної
політики
України на 2008 рік та
проекту Закону України
„Про Державний бюджет
України на 2008 рік”
Участь представників АМУ
в
парламентських
та
комітетських слуханнях з
питань
місцевого
самоврядування,
в
засіданнях
профільних
комітетів Верховної Ради
України
Вивчення та аналіз потреб у
підготовці законопроектів та
проектів
інших
нормативних актів з питань
місцевого та регіонального
розвитку
Визначення та уточнення
переліку
п’яти
законопроектів на третій рік
реалізації Проекту
Надання
практичної

протягом року
згідно з
окремим
графіком

м. Київ

ГУП, ГЗІ

протягом року

м. Київ

ГЗІ

протягом року

м. Київ

ГМЗ, ГРЗПБ

протягом року

м. Київ

ГЗІ, ГМЗ, ГАСЗ

січень-березень

м. Київ

ГРЗПБ

протягом року

м. Київ

ГРЗПБ, ГАСЗ

протягом року

м. Київ

ГЗІ, ГАСЗ, ГРЗПБ

протягом року

м. Київ,
регіони

ГЗІ, ГАСЗ

вересень жовтень

м. Київ

ГЗІ

протягом року

м. Київ,

ГПЮД
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.
9.17.

допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
розробки
проектів
локальних
нормативних
актів
Формування
баз
даних
законопроектів,
законів,
актів
локального
нормотворення
Забезпечення
наповнення
веб-розділу
„Законопроектна діяльність
АМУ”
та
рубрики
„Юридичні консультації”
Надання консультацій та
роз’яснень
чинного
законодавства з питань
організації
та
функціонування
системи
місцевого самоврядування,
менеджменту
місцевих
фінансів, сталого розвитку
територіальних громад
Ведення бази даних щодо
порушення прав місцевого
самоврядування
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

з виїздом на
місця

протягом року

ГПЮД, ГЗІ, ГМЗ,
ГАСЗ

протягом року

ГЗІ, ГМЗ, ГПЮД

протягом року

м. Київ,
з виїздом на
місця

ГПЮД, ГАЗС

протягом року

м. Київ

ГАСЗ

протягом року

м. Київ,
з виїздом на
місця

ГПЮД

Список скорочень:
АМУ – Асоціація міст України та громад;
ВД АМУ – Виконавча дирекція Асоціації міст України та громад;
РВ – регіональне відділення Асоціації міст України та громад;
КП – Постійна комісія Правління Асоціації міст України та громад;
ДМП – Департамент з міжнародної політики;
ДПП – департамент правової політики;
ДСР – Департамент сталого розвитку;
ДРМ – Департамент по роботі з регіональними відділеннями та містами;
ДІТП – Департамент інформаційно-технічної політики;
ГУП – Група управління проектом „Розширення навчальних послуг та дорадчої допомоги
АМУ”;
ГНП – Група „Навчальні програми”;
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ГДН – Група „Дистанційне навчання”;
ГТ – Група „Тренінги”;
ГКП – Група „Кращі практики і муніципальні проекти”;
Модуль „ПД” - Модуль „Правова допомога”;
ГАЗС – Група аналізу та систематизації звернень органів місцевого самоврядування;
ГРЗПБ – Група з розробки проектів законодавчих актів з питань місцевих бюджетів та
міжбюджетних відносин;
ГЗІ - Група законодавчих ініціатив;
ГПЮД - Група з надання практичної юридичної допомоги органів місцевого
самоврядування;
ГМЗ - Група моніторингу законодавства;
АФУ - Асоціація фінансистів України.
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