проект
„Затверджено”
Рішенням Правління
Асоціації міст України
від 7 грудня 2009 року
Президент АМУ
_______________ І.І. Куліченко
ПЛАН
роботи Правління та Виконавчої дирекції
Асоціації міст України на 2010 рік
№ п/п
1.1.

1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

Термін
Місце
виконання
проведення
І. Загальні збори та засідання Правління АМУ
Загальні збори АМУ
В рамках VI
Українського
муніципального
форуму
Назва заходу

Загальні
звітно-виборні грудень
збори
Засідання Правління АМУ
січень - лютий
м. Київ
березеньм. Київ
квітень
травень –
м. Київ
червень
липень м. Київ
серпень
вересень м. Київ
жовтень
листопад м. Київ
грудень
ІІ. Організаційна діяльність
Організація та проведення липеньVІ
Українського вересень
муніципального форуму
Організаційне,
протягом року
інформаційне
та
матеріально-технічне
забезпечення
проведення
Загальних звітно-виборних
зборів
АМУ,
засідань
Правління та інших органів
АМУ, нарад Виконавчої
дирекції АМУ
Проведення організаційних протягом року
заходів щодо залучення
нових членів АМУ

Виконавці
ВД АМУ

ВД АМУ, РВ
АМУ

ВД АМУ, РВ
АМУ
ВД АМУ, РВ
АМУ

ВД АМУ

1

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ВД АМУ
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
Правління АМУ,
організаційної
структури
ВД АМУ
Виконавчої дирекції АМУ
та Виконавчих дирекцій РВ
АМУ
Організація та проведення до листопада
м. Київ
ВД АМУ
конкурсів АМУ
Організація
семінарів, протягом року
ВД АМУ,
круглих столів тощо з
Прес-служба
питань
місцевого
та
регіонального розвитку
ІІІ. Законопроектна, нормопроектна та правозахисна діяльність
Впровадження
Стратегії протягом року
Правління АМУ,
АМУ із захисту прав та
ВД АМУ
представлення
законних
інтересів
територіальних
громад
Організація
лобіювання протягом року
м. Київ
ВД АМУ,
прийняття законопроектів з
Правління АМУ
питань
вдосконалення
організаційно-правової
основи,
матеріальнофінансової бази місцевого
самоврядування,
міжбюджетних відносин, а
також
законопроектів,
розроблених
експертами
АМУ
Участь представників АМУ протягом року
м. Київ
ВД АМУ,
в
парламентських
та
Правління АМУ
комітетських слуханнях з
питань
місцевого
самоврядування,
в
засіданнях
профільних
комітетів Верховної Ради
України
Участь
у
засіданнях протягом року
м. Київ
керівництво
Кабінету Міністрів України
ВД АМУ
метою
забезпечення
врахування
інтересів
місцевого самоврядування
2

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

при прийнятті актів Уряду
Участь в роботі дорадчих
органів з питань місцевого
самоврядування
при
Президентові
України,
Голові
Верховної
Ради
України, Кабінеті Міністрів
України
Участь
у
бюджетному
процесі:
- лобіювання врахування
інтересів
місцевого
самоврядування
в
бюджетному процесі;
- підготовка пропозицій до
проекту Основних напрямів
бюджетної
політики
України на 2011 рік;
- підготовка пропозицій до
проекту Закону України
„Про Державний бюджет
України на 2011 рік”
Моніторинг
нормативноправових актів з питань
місцевого самоврядування,
бюджетного забезпечення
місцевого самоврядування.
Розміщення інформації у
„Віснику
АМУ”
та
підготовка
щотижневої
оперативної
інформації
щодо
прийнятих
(оприлюднених) законів та
інших нормативно-правових
актів ВРУ, КМУ
Підготовка висновків та
пропозицій
щодо
всіх
законопроектів,
проектів
нормативно-правових актів
Президента
України
та
Кабінету Міністрів України,
що
стосуються
питань
місцевого та регіонального
розвитку
Надання
практичної
юридичної допомоги (за
необхідністю з виїздом на
місця)
територіальним
громадам,
органам
та
посадовим особам місцевого
самоврядування з питань
захисту прав та законних

протягом року

м. Київ

керівництво
ВД АМУ,
Правління АМУ

протягом року
відповідно до
бюджетного
процесі

м. Київ

ВД АМУ,
Правління АМУ

протягом року

м. Київ

ДПП, ДСР

протягом року

м. Київ

ДПП, ДСР

протягом року
згідно зі
зверненнями
органів
місцевого
самоврядування

м. Київ,
з виїздом на
місця

ДПП
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3.10.

3.11.

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.
4.3.1.

інтересів
місцевого
самоврядування
Надання
практичної протягом року
м. Київ,
допомоги органам місцевого
з виїздом на
самоврядування з питань
місця
розробки
проектів
локальних
нормативних
актів
Забезпечення
наповнення протягом року
веб-розділу „Законодавство”
та
„Законопроектна
діяльність АМУ”
IV. Діяльність секцій АМУ
4.1. Секція великих міст
Спільне засідання секцій
великих, середніх та малих
міст
в
рамках
VІ
Українського
муніципального форуму
Ведення рубрики "Секція протягом року
великих міст АМУ" на вебсторінці АМУ
Оновлення
бази
даних протягом року
керівництва та членів секції
4.2. Секція середніх міст
Спільне засідання секцій вересень
великих, середніх та малих
міст
в
рамках
VІ
Українського
муніципального форуму
Ведення рубрики "Секція протягом року
середніх міст АМУ" на вебсторінці АМУ
Оновлення
бази
даних протягом року
керівництва та членів секції
4.3. Секція малих міст
Проведення
щорічної 6 – 7 липня
м. Українка
конференції секції
(Київська обл.)

4.3.2.

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

4.3.3
4.3.4.

Засідання Правління секції
щоквартально
Круглий стіл „Взаємодія

АР Крим

ДПП

ДПП, ДІТП

керівництво
секції, РВ АМУ,
КП з питань
бюджетної
політики,
ВД АМУ
ДПП, ДІТП
ДПП
керівництво
секції, РВ АМУ,
КП з питань
бюджетної
політики,
ВД АМУ
ДПП, ДІТП
ДПП
керівництво
секції, Українська
міська рада, КП з
питань бюджетної
політики,
ВД АМУ
керівництво
секції, РВ АМУ,
КП з питань
бюджетної
політики,
ВД АМУ
керівництво секції
керівництво секції
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органів
місцевого
самоврядування
та
регіональних органів влади”
4.3.5.
Семінар
з
питань
Чернівецька
економічного
розвитку
обл.
малих міст
4.3.6.
Реалізація проекту „Місто – протягом року
модель для малих міст”
4.3.7. Діяльність
Агенції протягом року
економічного
розвитку
малих міст
4.3.8. Розвиток
інформаційного протягом року
проекту „Дзвінок меру.
Корисна SMS”
4.3.9.
Ведення рубрики "Секція протягом року
малих міст АМУ" на вебсторінці АМУ
4.3.10. Оновлення
бази
даних протягом року
керівництва та членів секції
4.4. Спілка секретарів місцевих рад
4.4.1. Організація та проведення червень
м. Южне
традиційного
засідання
Спілки
4.4.2.
4.4.3.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

Ведення рубрики "Спілка протягом року
секретарів місцевих рад" на
веб-сторінці АМУ
Оновлення
бази
даних протягом року
керівництва та членів секції
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 - 2010" в містах членах АМУ
Підготовка матеріалів для
всеукраїнського семінару з
питань
благоустрою
„Благоустрій-2010”
Участь в підготовці VІIІ
Міжнародної спеціалізованої
виставки
„КОМУНТЕХ2010”
Моніторинг стану тарифів
на
житлово-комунальні
послуги в містах – членах
АМУ

вересень

в містах –
членах АМУ

вересень

м.Хмельницьки
й

листопад

м. Київ

травень

керівництво секції
керівництво секції
керівництво секції
керівництво секції
ДПП, ДІТП
ДПП
ВД АМУ, ДПП,
Южненська міська
рада,
Одеське РВ АМУ
ДПП, ДІТП
ДПП
керівництво
секції, ВД АМУ,
РВ АМУ, ДСР,
КП з питань
економічного
розвитку міст
члени Секції, РВ
АМУ,
ДСР

ДСР

ДСР
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4.5.6.
4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.
4.6.5.
4.7.1.

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
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги з питань сталого
розвитку
Надання
практичної протягом року
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
сталого розвитку
Оновлення
бази
даних протягом року
керівництва та членів секції
4.6. Секція з питань земельних ресурсів
Організація та проведення протягом року
семінарів, круглих столів,
засідань
Координаційної
ради секції, а саме:
Підготовка
проведення
березень
Громадського
земельного
Форуму
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 в умовах
фінансово-економічної
кризи
Ведення рубрики "Секція з протягом року
питань земельних ресурсів"
на веб-сторінці АМУ
Оновлення
бази
даних протягом року
керівництва та членів секції
4.7. Секція з питань культури і мистецтв
Організація та проведення протягом року

ДСР, ДІТП
керівництво
секції, ДСР, КП з
питань
економічного
розвитку міст

ДСР

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

ДСР

ДСР, ДІТП
ДСР
керівництво
6

семінарів, круглих столів,
секції, ВД, РВ
засідань
Координаційної
АМУ, ДСР
ради секції
4.7.2. Організація та участь в серпень
м. Луцьк
керівництво
роботі 13-го Міжнародного
секції, ДСР
фестивалю "Поліське літо з
фольклором"
4.7.3.
Співпраця з профільними протягом року
ДСР
комітетами Верховної Ради
України,
міністерствами,
державними
комітетами,
управліннями
КМДА,
міжнародними
організаціями у проведенні
спільних заходів, експертної
та
консультативної
допомоги з питань культури
і мистецтв
4.7.4. Надання
практичної протягом року
ДСР
допомоги органам місцевого
самоврядування з питань
культури і мистецтв в
умовах
фінансовоекономічної кризи
4.7.5.
Ведення рубрики "Секція з протягом року
ДСР, ДІТП
питань культури і мистецтв"
на веб-сторінці АМУ
4.7.6.
Оновлення
бази
даних протягом року
ДСР
керівництва та членів секції
4.8. Секція з питань освіти
4.8.1. Семінар
на
тему: квітень
м. Тернопіль
ДРМ, РВ АМУ,
„Формування іміджу освіти
Тернопільська
в системі роботи органів
міська рада
місцевого самоврядування”
4.8.2. Семінар на тему: „Розвиток жовтень
м. Запоріжжя
ДРМ, РВ АМУ,
мережі навчальних закладів
Запорізька міська
для надання якісних послуг
рада
учням міста”
4.9. Секція з питань охорони здоров’я
4.9.1. Семінар
на
тему: вересень
м. Херсон
ДРМ, РВ АМУ,
„Забезпечення доступності
Херсонська міська
та надання якісної медичної
рада
допомоги
територіальній
громаді”
4.10. Секція з питань молодіжної політики, фізкультури і спорту
4.10.1. Семінар на тему: „Обмін березень
м. Київ
ДРМ, РВ АМУ
досвідом
в
рамках
стажування у США за
Програмою
„Відкритий
світ” та шляхи подальшої
співпраці”
4.11. Секція з питань інформатизації
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4.11.1.

4.11.2.

4.12.1.
4.12.2.
4.12.3.
4.13.1.
4.13.2.

4.13.3.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

ДІТП
Підготовка і проведення ХІ ІІІ квартал
Всеукраїнської
науковопрактичної
конференції
„Муніципальні комп’ютерні
системи”
(за
умови
наявності фінансування)
Проведення
засідання щоквартально
керівництво
Координаційної
ради
з
секції, ДІТП
питань інформатизації
4.12. Секція районних у місті рад
Проведення засідання секції за погодженням
керівництво секції
з керівництвом
секції
Ведення рубрики "Секція протягом року
ДІТП
районних у місті рад" на
веб-сторінці АМУ
Ведення бази даних членів протягом року
керівництво
секції
секції, ДІТП
4.13. Секція монопрофільних міст
Проведення засідання секції за погодженням
керівництво
з керівництвом
секції, ДПП
секції
Ведення рубрики "Секція протягом року
ДПП, ДІТП
монопрофільних
міст
України" на веб-сторінці
АМУ
Ведення бази даних членів протягом року
керівництво
секції
секції, ДПП
V. Координація діяльності Регіональних відділень АМУ
Сприяння
розвитку протягом року
виконавчі
структурної мережі АМУ.
директори РВ
Залучення нових міст до
АМУ, ДРМ
членства АМУ
Ведення
інформаційного щомісяця
РВ АМУ, ДРМ
банку даних з урахуванням
змін щодо міських голів,
реквізитів міських рад
Участь
в
організації протягом року
ДРМ
інформаційного
забезпечення
міст-членів
АМУ. Організація збору
інформації про зауваження
та пропозиції регіональних
відділень
до
проектів
нормативних
актів,
що
стосуються
місцевого
самоврядування
Організація та проведення один раз в
ДРМ
засідань
виконавчих квартал
директорів АМУ
Проведення
моніторингу щомісяця
ДРМ
діяльності РВ АМУ
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5.6.

5.7.

5.8.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

ДРМ, РВ АМУ
Організація та проведення листопад
конкурсу
„Краще
Регіональне
відділення
АМУ 2010”
Організація та проведення протягом року
ДРМ, РВ АМУ
всеукраїнського конкурсу
дитячого малюнку „Моє
рідне місто”
Організація та проведення протягом року
ДРМ, РВ АМУ
Всеукраїнського конкурсу
творчих проектів „Як би
мером був я”
VI. Інформаційно-аналітична, методично-консультативна,
освітня та видавнича діяльність
Впровадження
Стратегії протягом року
ВД АМУ
інформаційної
політики
АМУ
Забезпечення наповнення та протягом року
ДІТП,
супроводження сайту „АМУ
Прес-служба
Діалог”,
надання
методичної
допомоги
виконавчим директорам та
адміністраторам РВ АМУ
для
професійного
наповнення
інформацією
сайту „АМУ-Діалог”
Організація
робіт
з протягом року
ДІТП
обслуговування
комп’ютеризованої
інформаційної мережі ВД
АМУ
Супроводження
протягом року
ДІТП
електронного
поштового
серверу
та
організація
використання
мережі
Інтернет ВД АМУ
Матеріально-технічне
згідно планів
ДІТП
забезпечення заходів АМУ
заходів
Консультування РВ АМУ з протягом року
ДІТП
питань інформатизації
Модернізація
технічних протягом року
ВД, ДІТП
засобів ВД АМУ і допомога
РВ
Випуск „Вісника Асоціації щомісяця
ДІТП
міст України та громад”
Підготовка і випуск „Кращі щоквартально
ДІТП
практики
в
місцевому
самоврядуванні”
Підготовка презентаційного І квартал
Прес-служба
видання про АМУ
Підготовка
вересень
ДМП, ДІТП
репрезентативного буклету
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6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

7.1.1.

про АМУ
Підготовка
та двічі на місяць
розповсюдження
електронного бюллетеня
Підготовка „Інформаційного щомісяця
вісника”
Додрукова підготовка і протягом року
випуск поточних матеріалів
АМУ
Забезпечення
пропаганди протягом року
АМУ в центральних і
регіональних ЗМІ
Проведення конкурсу ЗМІ листопад
на краще висвітлення теми
місцевого самоврядування у
центральних і регіональних
ЗМІ, присвячений Дню
місцевого самоврядування
Забезпечення висвітлення в протягом року
ЗМІ
заходів
АМУ:
семінарів, нарад, зборів,
візитів
Продовження брифінгів і протягом року
м. Київ
прес-конференції
з
актуальних
питань
місцевого самоврядування в
Києві та в регіональних
відділеннях АМУ
Тренінг по підвищенню червень
кваліфікації
осіб,
що
здійснюють
інформаційні
функції на містах
Оновлення бази даних прес- І 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 березень
м. Нікосія
директорів РЄМР
- засідання Політради
травень
м. Осло
грудень
м. Люксембург
Проведення засідання Ради вересень
виконавчих директорів та
генеральних
секретарів
РЄМР в Україні

Прес-служба
Прес-служба
ДІТП
Прес-служба
Прес-служба

Прес-служба

Прес-служба

Прес-служба

Прес-служба

ДМП

м. Київ
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

Інформування членів АМУ протягом року
про прийняті рішення та
діяльність РЄМР
протягом року
Надання інформації про
Україну на запит РЄМР
Участь делегації України в жовтень
Світовому
Конгресі
організації „Об’єднані міста
та
органи
місцевого
самоврядування”
Інформування членів АМУ протягом року
про роботу КМРВЄ (в тому
числі прийняті резолюції та
рекомендації з питань, що
зачіпають
компетенцію
органів
місцевого
самоврядування в Україні).

м. Мехіко

ДМП

ДМП

Проведення в містах уроку 15 жовтня
місцевої демократії в рамках
Європейського
тижня
місцевої демократії
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.
Наповнення
англомовної версії сайту
7.2. Співпраця з національними асоціаціями місцевих влад
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7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Продовження співпраці з протягом року
асоціаціями місцевих влад,
які є членами РЄМР
Впровадження
спільного
міста
українсько-норвезького
Миколаївської
проекту:
та Одеської
- Проведення п’яти засідань лютий
областей
груп
з
підвищення квітень
ефективності
діяльності червень
органів
місцевого вересень
самоврядування та надання листопад
послуг населенню
- Організація навчального липень
візиту до Польщі
- Організація навчального жовтень
візиту до Норвегії
Впровадження
спільного за
окремим міста Львівської
українсько-канадського
планом
і
проекту
„Муніципальна
Дніпропетровсь
програма
місцевого
кої областей
економічного розвитку”
Продовження співпраці з протягом року
Асоціацією нідерландських
муніципалітетів
над
розвитком
діяльності
„Центру
місцевого
і
регіонального розвитку в
Україні” (ЦМРРУ)
7.3. Побратимські зв‘язки українських міст
Пошук
побратимів протягом року
українським містам на сайті
100% побратимства. Пошук
зацікавленим у порідненні
іноземним
містам,
які
оголосили про бажання на
сайті 100% побратимства,
побратимів в Україні
Розміщення лінку на веб- після оновлення
сторінці АМУ на веб-портал сайту АМУ
побратимства,
створений
РЄМР
Співпраця з національними протягом року
асоціаціями
та
посольствами у відповідних
країнах по налагодженню та
зміцненню
партнерських
зв‘язків між містами

ДМП
ДМП

ДМП, Секції

ДМП

ДМП

ДІТП, ДМП

ДМП.

Список скорочень:
АМУ – Асоціація міст України;
ВД – Виконавча дирекція Асоціації міст України;
РВ АМУ – Регіональні відділення Асоціації міст України;
12

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.
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