ХІІ УКРАЇНСЬКИЙ
МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОРУМ
21-23 червня 2016 року

м. Одеса

готельний комплекс «Gagarinn», вул. Гагарінське Плато, 5-Б

ПРЕС-РЕЛІЗ

21-23 червня 2016 року Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст
України» проводить у Одесі ХІІ Український муніципальний форум.
Цей традиційний щорічний захід слугує майданчиком для обговорення питань та вироблення спільної
позиції органів державної влади та Асоціації міст України щодо розвитку місцевого самоврядування,
удосконалення законодавчої бази, розв’язання конкретних проблем забезпечення життєдіяльності територіальних
громад.
Серед учасників, яких зібралось майже 300, – голови громад-членів АМУ, представники парламенту, уряду
та профільних міністерств, а також проектів міжнародної технічної допомоги – партнерів АМУ, експертного
середовища. На Форумі оголошено про старт всеукраїнської акції «Децентралізаційний марафон».
На Форумі виступили Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко та Перший заступник Глави
Адміністрації Президента України Віталій Ковальчук. Відкрив захід Голова Асоціації міст України Віталій Кличко.
У програмі Форуму:
21 червня 2016 року – «ДЕНЬ ДІАЛОГУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»
Старт «Децентралізаційного марафону». У рамках всеукраїнської акції протягом червня-грудня 2016 року
буде проведено близько 1000 виїзних заходів з метою активізації та стимулювання процесу об’єднання і
формування спроможних громад.
Протягом дня учасники Форуму обговорять з представниками органів центральної державної влади
здобутки і наступні кроки у фіскальній та галузевій децентралізації.
Проводиться АМУ в рамках проекту USAID в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС). Більше про проект на сайті АМУ: http://auc.org.ua/
22 червня 2016 року – «ДЕНЬ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»
Відбудеться дискусія з питань підтримки економічного розвитку територіальних громад в Україні за участі
представників Мінекономрозвитку України, Асоціації міст України, Федерації канадських муніципалітетів.
На трьох паралельних засіданнях секцій учасники обговорять проблеми: демократичного урядування;
малого та середнього бізнесу; гендерні чинники прискорення місцевого економічного розвитку.
Проводиться в рамках проекту «Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС)», який АМУ
впроваджує спільно з Федерацією канадських муніципалітетів. Сайт проекту: http://pleddg.org.ua/en/
23 червня 2016 року - «ДЕНЬ СТРАТЕГІЙ»
У ході засідання учасникам буде презентовано результати соціологічного дослідження з впровадження
реформи місцевого самоврядування.
Паралельно працюватиме три стратегічні групи: «Ресурси», «Соціальні послуги», «Сервісні послуги».
Учасникам Форуму буде представлено проекти дев’яти секторальних стратегій розвитку, що були напрацьовані
під час Стратегічного тижня проекту ПУЛЬС.
Проводиться АМУ в рамках проекту USAID в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС). Більше про проект на сайті АМУ: http://auc.org.ua/
Прес-служба АМУ
44-486-28-12
Сайт АМУ: auc.org.ua

ДОВІДКА
Асоціація міст України – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, яка об’єднує 565
міст, селищ, сіл України. АМУ створена, щоб захищати права та інтереси територіальних громад, сприяти їх
соціально-економічному і культурному розвитку. Веб-сторінка АМУ: http://auc.org.ua/ Сторінка АМУ у мережі
Facebook: https://www.facebook.com/auc.org.ua/#
Проект USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)
спрямований на посилення місцевого самоврядування, поглиблення демократії, покращення умов для розвитку
громад. Проект реалізується у трьох компонентах: розвиток законодавчої бази щодо децентралізації влади з
врахуванням позиції місцевого самоврядування; збільшення ресурсів місцевого самоврядування; посилення
спроможності головних учасників децентралізаційної реформи, зокрема, працівників місцевого самоврядування в
умовах розширення повноважень та громадських активістів для більш активної участі на місцевому рівні. Більше
інформації про проект USAID ПУЛЬС та його діяльність на веб-сайті: http://auc.org.ua/
Американський народ через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає економічну та
гуманітарну допомогу по всьому світу протягом 50 років. В Україні допомога USAID зосереджена на трьох сферах:
здоров’я та соціальна трансформація, економічне зростання та демократія й урядування. За додатковою
інформацією щодо програм USAID в Україні просимо звертатись до Департаменту інформаційної діяльності та
комунікації за номером: +38 (044) 521-5741 або відвідати сторінку: http://ukraine.usaid.gov або сторінку USAID у
мережі Facebook за адресою: https://www.facebook.com/USAIDUkraine.
Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) спрямовано на
зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та
прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері децентралізації
врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для розвитку малого та
середнього бізнесу; підтримку процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому,
регіональному та національному рівнях. Проект ПРОМІС впроваджує з квітня 2015 року до 2020 Федерація
канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

