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ПЛАН
роботи Правління та Виконавчої дирекції
Асоціації міст України та громад на 2008 рік
№ п/п

Термін
Місце
виконання
проведення
І. Загальні збори та засідання Правління Асоціації
Загальні
звітно-виборні
Грудень
м. Київ
збори Асоціації
Назва заходу

Засідання
Асоціації

Правління

Січень
м. Яремче
Лютий м. Київ
березень
Квітень м. Київ
травень
Серпень –
МДЦ „Артек”,
вересень
(АР Крим)
Жовтень
м. Чернівці
Грудень
м. Київ
ІІ. Організаційна діяльність
Організація та проведення
Серпень МДЦ „Артек”,
ІV
Українського
вересень
(АР Крим)
муніципального
форуму
(Літня школа для міських
голів)
Організаційне,
Протягом року
інформаційне
та
матеріально-технічне
забезпечення
проведення
Загальних звітно-виборних
зборів Асоціації, засідань
Правління та інших органів
Асоціації, 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

Виконавці
ВД АМУ
ВД АМУ,
РВ

ВД АМУ,
Кримське РВ

ВД АМУ

ВД АМУ
ВД АМУ
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органів державної влади
України для обговорення
питань,
пов’язаних
з
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
Правління АМУ
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
Правління АМУ
Президентові
України,
Голові
Верховної
Ради
України, Кабінеті Міністрів
України
Співпраця з Президентом Протягом року
м. Київ
Керівництво
України
та
народними
ВД АМУ, ДПП
депутатами
щодо
доопрацювання
розроблених
експертами
АМУ законопроектів та
внесення їх на розгляд
Верховної Ради України
Здійснення заходів щодо Протягом року
Керівництво
формування
депутатської
ВД АМУ,
групи
для
лобіювання
Правління АМУ
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інтересів
місцевого
самоврядування
при
прийнятті законів та інших
загальнодержавних
програмних документів у
складі народних депутатів
України VI скликання, які
працювали
в
системі
місцевого самоврядування
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
IV. Діяльність секцій Асоціації
4.1. Секція великих міст
Спільне засідання секцій
Серпень МДЦ „Артек”,
великих, середніх та малих
вересень
(АР Крим)
міст
в
рамках
ІV
Українського
муніципального форуму
Ведення рубрики "Секція
великих міст АМУ" на вебсторінці АМУ
Оновлення бази даних секції

Протягом року
Протягом року

4.2. Секція середніх міст
Спільне засідання секцій
Серпень МДЦ „Артек”,
великих, середніх та малих
вересень
(АР Крим)
міст
в
рамках
ІV
Українського
муніципального форуму
Ведення рубрики "Секція
середніх міст АМУ" на вебсторінці АМУ
Оновлення бази даних секції
Проведення

Протягом року
Протягом року

4.3. Секція малих міст
щорічної
6 – 7 липня
м. Українка

ДПП

ДПП

Керівництво
секції, Кримське
РВ, КП з питань
бюджетної
політики,
ВД АМУ
ДПП
Керівництво
секції, ДПП
Керівництво
секції, Кримське
РВ, КП з питань
бюджетної
політики,
ВД АМУ
ДПП
Керівництво
секції, ДПП
Керівництво
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конференції секції

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

Серпень вересень

Ведення рубрики "Секція
малих міст АМУ" на вебсторінці АМУ
Оновлення бази даних секції

Протягом року

МДЦ „Артек”,
(АР Крим)

Протягом року

Керівництво
секції, ДПП

4.4. Спілка секретарів місцевих рад
Організація та проведення
Червень
м. Бердянськ
традиційного
засідання
Спілки
Ведення рубрики "Спілка
секретарів місцевих рад" на
веб-сторінці АМУ
Оновлення бази даних секції

Протягом року
Протягом року

Вересень

ВД АМУ, ДПП,
Бердянська міська
рада,
Запорізьке РВ
ДПП
Керівництво
секції, ДПП

4.5. Секція з питань сталого розвитку
Організація та проведення Протягом року
семінарів, круглих столів,
засідань
Координаційної
ради секції
Організація та проведення
акції "Чиста Україна - Чиста
Земля - 2008" в містах членах АМУ
Ведення рубрики "Секція з
питань сталого розвитку" на
веб-сторінці АМУ
Співпраця з профільними
комітетами Верховної Ради
України,
Міністерствами,
державними
комітетами,
управліннями
КМДА,
міжнародними
організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги з питань сталого
розвитку
Надання
практичної

секції, Українська
міська рада, КП з
питань бюджетної
політики,
ВД АМУ
Керівництво
секції, Кримське
РВ, КП з питань
бюджетної
політики,
ВД АМУ
ДПП

В містах –
членах АМУ

Керівництво
секції, ВД АМУ,
РВ, ДСР,
КП з питань
економічного
розвитку міст
Члени Секції, РВ,
СДР

Протягом року

ДСР

Протягом року

Керівництво
секції, ДСР, КП з
питань
економічного
розвитку міст

Протягом року

ДСР
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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
4.6. Секція з питань житлово-комунального господарства
Організація
семінарів, Протягом року
Керівництво
круглих столів, засідань
секції, ВД АМУ,
Координаційної ради секції
РВ, ДСР,
КП з питань ЖКГ
Участь в підготовці VI
Листопад
м. Київ
ДСР
Міжнародної спеціалізованої
виставки
„КОМУНТЕХ2008”
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
ДСР
на
житлово-комунальні
послуги в містах – членах
АМУ
Надання
практичної Протягом року
ДСР
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
ЖКГ
Формування нової бази Протягом року
ДСР
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
Керівництво
семінарів, круглих столів,
секції, ВД АМУ,
засідань
Координаційної
ДСР, КП з питань
ради секції
економічного
розвитку міст
Співпраця з профільними Протягом року
Керівництво
комітетами Верховної Ради
секції, ДСР, КП з
України,
Міністерствами,
питань
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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 секції
- організація та участь в
серпень
м. Луцьк
роботі 11-го Міжнародного
фестивалю "Поліське літо з
фольклором"
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
Надання
практичної Протягом року
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
культури і мистецтв
Ведення рубрики "Секція з Протягом року
питань культури і мистецтв"
на веб-сторінці АМУ
Формування нової бази Протягом року
даних секції.
Ведення
інформаційного
банку даних з урахуванням

економічного
розвитку міст

ДСР

ДСР
ДСР

Керівництво
секції, ВД АМУ,
РВ, ДСР, КП з
питань
міжнародних
зв’язків
Керівництво
секції, ДСР, КП з
питань
міжнародних
зв’язків

ДСР

ДСР
ДСР
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змін щодо заміщення посад
членів секції
4.9. Секція з питань освіти
Семінар
на
тему:
Квітень
м. Чернівці
„Психологічний
супровід
модернізації
навчальновиховного процесу”
4.10. Секція з питань охорони здоров’я
Семінар на тему: „Шляхи
Травень
м. Одеса
реформування
охорони
здоров’я на місцевому рівні
(досвід м. Одеси)”
4.11. Секція з питань молодіжної політики
Проведення семінару (тему
м. Харків /
та дату проведення буде
м. Суми
уточнено додатково)

4.12. Секція з питань інформатизації
Підготовка і проведення ІХ
ІІ квартал
Всеукраїнської
науковопрактичної
конференції
„Муніципальні комп’ютерні
системи”
(за
умови
наявності фінансування)
Проведення
засідання Щоквартально
Координаційної
ради
з
питань інформатизації
4.13. Секція історичних міст
Організація та проведення
І квартал
круглого
столу
щодо
проблем історичних міст
4.14. Секція керуючих справами
Проведення
засідання
ІІ квартал
Координаційної ради секції
Проведення засідання секції
керуючих справами міських
рад

Відповідно до
рішення КР
секції

4.15. Секція енергоефективних міст України
Організація
семінарів, Протягом року
круглих столів, засідань
Координаційної ради секції
енергоефективних міст

ДРМ, Чернівецьке
РВ, КП з питань
соціальної
політики
ДРМ,
Одеське РВ,
КП з питань
соціальної
політики
ДРМ, Харківське/
Сумське РВ, КП з
питань
міжнародних
зв’язків
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, ДІТП, КП з
питань правової
політики
Керівництво
секції, ВД АМУ,
РВ, ДСР, КП з
питань енергоефективності
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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
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
засідання секції
4.17. Секція монопрофільних міст
Проведення засідання секції За погодженням
з керівником
секції
Ведення рубрики "Секція Протягом року
моно
профільних
міст
України" на веб-сторінці
АМУ
Створення
бази
даних Протягом року
членів секції
4.18. Секція з питань економічного розвитку міст
Організація
семінарів, Протягом року
круглих столів, засідань
Координаційної ради секції
Співпраця з профільними Протягом року
комітетами Верховної Ради
України,
Міністерствами,
державними
комітетами,
управліннями
КМДА,
міжнародними
організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної

Керівництво
секції, ДСР, КП з
питань енергоефективності

ДСР

ДСР
ДСР

Керівництво
секції, КП з
питань ЖКГ
Керівництво
секції, КП з
питань правової
політики
ДПП

Керівництво
секції, ДПП
Керівництво
секції, ВД АМУ,
РВ, ДСР
Керівництво
секції, ВД АМУ,
ДСР
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та
консультативної
допомоги
з
питань
економічного розвитку міст
Надання
практичної Протягом року
ДСР
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
економічного розвитку міст
Ведення рубрики „Секція з Протягом року
ДСР
питань
економічного
розвитку міст” на вебсторінці АМУ
Формування нової бази Протягом року
ДСР
даних секції.
Ведення
інформаційного
банку даних з урахуванням
змін щодо заміщення посад
членів секції
V. Координація діяльності Регіональних відділень Асоціації
Сприяння
розвитку Протягом року
Виконавчі
структурної мережі АМУ.
директори РВ,
Залучення нових міст до
ДРМ
членства АМУ
Ведення
інформаційного Протягом року
РВ, ДРМ
банку даних з урахуванням
змін
щодо
сільських,
селищних, міських голів –
членів АМУ, реквізитів
місцевих рад
Організація та проведення Раз на квартал
ДРМ
засідань Ради виконавчих
директорів РВ АМУ
Участь
в
організації
Щомісяця
ДРМ
інформаційного
забезпечення
міст-членів
АМУ. Організація збору
інформації про зауваження
та пропозиції регіональних
відділень
до
проектів
нормативних
актів,
що
стосуються
місцевого
самоврядування”
Проведення
постійного Протягом року
ДРМ
моніторингу
діяльності
регіональних
відділень
АМУ
Організація та проведення
Січень ДРМ, РВ
конкурсу:
“Краще
листопад
регіональне
відділення
Асоціації міст України та
громад”
Організація та проведення
Січень ДРМ, РВ
Всеукраїнського конкурсу
листопад
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дитячого малюнку „Моє
рідне місто”
Організація та проведення
Січень Всеукраїнського конкурсу
листопад
творчих проектів „Як би
мером був я”
VI. Інформаційно-аналітична, методично-консультативна, освітня та
діяльність
Забезпечення наповнення та Протягом року
супроводження сайту „АМУ
- Діалог”, консультування
РВ та користувачів
Організація
робіт
з Протягом року
обслуговування
комп’ютеризованої
інформаційної мережі ВД
АМУ
Супроводження
Протягом року
електронного
поштового
серверу
та
організація
використання
мережі
Інтернет ВД АМУ
Матеріально-технічне
Згідно планів
забезпечення заходів АМУ
заходів
Консультування РВ АМУ з Протягом року
питань інформатизації
Консультативна підтримка Протягом року
технічних
працівників
міських рад – членів АМУ з
питань отримання грантів та
тендерних закупівель
Модернізація
технічних Протягом року
засобів ВД АМУ і допомога
РВ
Лобіювання інтересів міст в Протягом року
органах влади України з
питань інформатизації
Випуск „Вісника Асоціації
Щомісяця
міст України та громад”
Підготовка
та
видання
Листопад
публікації
„Соціальноекономічні показники міст
за 2007 рік”
Підготовка
та
видання
Травень
публікації „Фінансовий стан
міст за 2007 рік”
Додрукова підготовка і Протягом року
випуск поточних матеріалів
АМУ
Забезпечення
пропаганди Протягом року
АМУ в центральних та
регіональних ЗМІ

ДРМ, РВ

видавнича
ДІТП,
Прес-служба
ДІТП

ДІТП

ДІТП
ДІТП
ДІТП

ВД, ДІТП
ДІТП
ДІТП
ДСР, ДІТП

ДСР, ДІТП
ДІТП
Прес-служба
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До листопада
Проведення конкурсу ЗМІ
на краще висвітлення теми
місцевого самоврядування,
присвяченого
Дню
місцевого самоврядування
Забезпечення висвітлення в Протягом року
ЗМІ заходів АМУ
Брифінги
та
прес- Протягом року
м. Київ, РВ
конференції з актуальних
питань
місцевого
самоврядування
Організація
спільних
з
Щомісяця
Національним прес-клубом
прес-конференцій
з
актуальних
питань
місцевого самоврядування
та прес-тури в міста
Організація
спільно
з
Щомісяця
газетою „Дзеркало тижня”
круглих столів з актуальних
питань
місцевого
самоврядування за участі
міських голів
Проведення
пресЩомісяця
конференцій
в
УКРІНФОРМІ
Забезпечення участі АМУ у Протягом року
видавничих проектах “Міста
України: діловий потенціал”
V випуск (нова назва
проекту
„Керманичі
поступу”), „Діловий імідж
України” тощо
Організація
навчання
І квартал
журналістів комунальних і
регіональних ЗМІ в рамках
проекту
„Розширення
навчальних
послуг
та
дорадчої допомоги”
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
березень
Любляна
директорів РЄМР
вересень
Мельмо
- засідання Політради
5-8.05
Рейк’явік
грудень
Париж
- Форум євро-арабських міст
10-11.02
Дубаї
Конференція
з
21-22.02
Піза

Прес-служба

Прес-служба
Прес-служба

Прес-служба

Прес-служба

Прес-служба
Прес-служба

Прес-служба

ДМП
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Європейської хартії рівності
Участь делегації України в
ВД АМУ, ДМП
КМРВЄ
За розкладом
- Пленарна сесія КМРВЄ
КМРВЄ
Страсбург
Інформування членів АМУ Протягом року
ДМП
про роботу КМРВЄ (в тому
числі прийняті резолюції та
рекомендації з питань, що
зачіпають
компетенцію
органів
місцевого
самоврядування в Україні)
Співпраця з АМР США, Протягом року
ДСР, ДРМ, ДМП,
його
контракторами
та
Секції
програмами:
Проведення
спільних
заходів, надання експертної
та
консультативної
допомоги,
підготовка
спільних видань
Співпраця з міжнародними Протягом року
ДПП, ДМП, Секції
допомоговими
організаціями.
Підготовка, подання, у разі
схвалення, реалізація нових
проектів та програм
Наповнення
рубрики Протягом року
ДІТП, ДМП
“Відкриті
донорські
програми” з зазначенням
оголошених
конкурсів,
вимог
до
проектних
пропозицій,
аплікаційних
форм.
Регулярне
наповнення
рубрики
інформацією
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
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
Проведення
українськоІ квартал
Карпатський
ДМП
польського форуму містрегіон
партнерів
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Проведення
форуму
ІІІ квартал
м. Миколаїв
ДМП
побратимів Чорноморських
країн
Організація
навчальних Протягом року
ДМП, Секції
візитів до Австрії
Налагодження співпраці з Протягом року
ДМП
Асоціаціями місцевих влад
Прибалтійських країн задля
реалізації програм обміну
досвідом
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
2
навчальних
ГНП
програм для працівників
органів
місцевого
самоврядування:
Планування
забудови
Жовтеньміського середовища;
березень
- Управління транспортом в Листопад-січень
місті
Проведення 2 ТОТ з
ГНП, ГТ
підготовки програм:
Планування
забудови
5-6.03
м. Київ
міського середовища;
- Управління транспортом в
16-17.01
м. Київ
місті
Друк навчальних посібників
ГКП, ГДН
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та лазерних дисків з 4
курсів:
- Управління житловим
фондом;
- Благоустрій в місті;
Планування
забудови
міського середовища;
- Управління транспортом в
місті
Впровадження 6 курсів
дистанційного навчання:
Розробка
моделей
організації
управління
освітою на місцевому рівні.
Національний та зарубіжний
досвід;
Розробка
моделей
організації
управління
культурою на місцевому
рівні. Збереження історикоархітектурних пам’яток в
місті;
- Управління житловим
фондом;
- Благоустрій в місті;
Планування
забудови
міського середовища;
- Управління транспортом в
місті
Проведення 6 регіональних
тренінгів
з
курсів
дистанційного навчання:
Розробка
моделей
організації
управління
освітою на місцевому рівні.
Національний та зарубіжний
досвід;
Розробка
моделей
організації
управління
культурою на місцевому
рівні. Збереження історикоархітектурних пам’яток в
місті;
- Управління житловим
фондом;
- Благоустрій в місті;
Планування
забудови
міського середовища;
Управління транспортом в
місті
Робота рубрик проекту:
освітні
послуги,

Січень
Січень
Березень
Березень
ГДН
10.12-24.01

10.01-21.02

28.01-13.03
25.02-10.04
14.04-29.05
31.03-15.05
На базі РВ

ГТ

24.01

21.02

13.03
10.04
29.05
15.05
Протягом року

ГДН
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електронний
порадник,
муніципальна бібліотека
Друк 3 збірок кращих
Лютий
практик.
Травень
Розсилка
Серпень
Поповнення бази даних Протягом року
донорських організацій
Надання
консультативної Протягом року
допомоги
з
розробки
проектів
Проведення
5
фахових Протягом року
На базі РВ
майстерень в кожному з РВ
Проведення
економічної
травень
м. Кам’янецьшколи
Подільський
Проведення літньої школи
червень
м. Бердянськ
для секретарів рад
IX. Правова допомога містам
До вересня
Розробка та моніторинг
проходження у Верховній
Раді
України
п’яти
законопроектів:
- проект Закону України
“Про внесення змін та
доповнень
до
Кодексу
адміністративного
судочинства
України
у
частині
урегулювання
особливостей
розгляду
справ за участю органів
місцевого самоврядування”;
- проект Закону України
„Про внесення змін до
Закону України „Про органи
самоорганізації населення”
у
частині
визначення
повноважень
органів
самоорганізації населення та
статусу їх керівників;
- проект Закону України
“Про самоврядний контроль
за
використанням
та
охороною земель”;
- проект Закону України
“Про
статус
депутатів
місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів”;
- проект Закону України
“Про загальні засади та
принципи
територіальної
організації виконавчої влади
та
місцевого
самоврядування в Україні”

ГКП
ГКП
ГКП
ГТ
ГТ,
Модуль “ПД”
ГТ,
Модуль “ПД”
ГЗІ
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Організація
лобіювання
прийняття законопроектів,
розроблених
експертами
АМУ
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
Підготовка пропозицій до
проекту Основних напрямів
бюджетної
політики
України на 2009 рік та
проекту Закону України
„Про Державний бюджет
України на 2009 рік”
Участь представників АМУ
в
парламентських
та
комітетських слуханнях з
питань
місцевого
самоврядування,
в
засіданнях
профільних
комітетів Верховної Ради
України
Надання
практичної
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
розробки
проектів
локальних
нормативних
актів
Формування
баз
даних
законопроектів,
законів,
актів
локального
нормотворення

Протягом року

ГУП, ГЗІ

До вересня
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

Протягом року

м. Київ

ГРЗПБ

Протягом року

м. Київ

ГУП, ГЗІ, ГРЗПБ

Протягом року

м. Київ,
з виїздом на
місця

ГПЮД

Протягом року

ГПЮД, ГЗІ, ГМЗ

16

Забезпечення
наповнення Протягом року
веб-розділу
„Законопроектна діяльність
АМУ”
та
рубрики
„Юридичні консультації”
Надання консультацій та Протягом року
роз’яснень
чинного
законодавства з питань
організації
та
функціонування
системи
місцевого самоврядування,
менеджменту
місцевих
фінансів, сталого розвитку
територіальних громад
Ведення бази даних щодо Протягом року
порушення прав місцевого
самоврядування
Надання
практичної Протягом року
юридичної допомоги (з
згідно зі
виїздом
на
місця)
зверненнями
територіальним громадам,
органів
органам
та
посадовим
місцевого
особам
місцевого самоврядування
самоврядування з питань
захисту прав та законних
інтересів
місцевого
самоврядування

ГЗІ, ГМЗ, ГПЮД

м. Київ,
з виїздом на
місця

ГПЮД

м. Київ

ГПЮД

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”;
ГДН – Група „Дистанційне навчання”;
ГТ – Група „Тренінги”;
ГКП – Група „Кращі практики і муніципальні проекти”;
Модуль „ПД” - Модуль „Правова допомога”;
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.
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