“ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням Правління Асоціації міст України
від «17» січня 2013 року
Президент Асоціації
Ю.Г. Вілкул
План
роботи Правління та Виконавчої дирекції Асоціації міст України на 2013 рік
№

Назва заходу

Термін
реалізації

Місце
проведення

Відповідальні за
проведення
(виконавці)

Примітки

І. Організаційна діяльність
1.1

Загальні збори (Конференція) АМУ

1.2

Засідання Правління
Правління АМУ

1.3

ІХ Український муніципальний форум

1.4

Організація роботи з РВ АМУ:
- збір та аналіз звітів про роботу та планів
роботи РВ АМУ

АМУ

/

Президії

- засідання Ради виконавчих директорів

грудень

Київ

ВД АМУ,
ВД РВ АМУ

березень
червень
вересень
грудень

Київ
АР Крим
Київ
Київ

ВД АМУ
ВД АМУ
ВД АМУ
ВД АМУ

червень-липень

АР Крим

ВД АМУ,
ВД РВ АМУ

щомісячно

Київ

ДОЗ

лютий-березень

Київ

ДОЗ

Бюджет
АМУ
(100%)

1

червень-липень
в рамках ІХ УМФ
листопад грудень
- засідання регіональних дорадчих рад - два протягом року
рази на рік

1.5

1.6

-

засідання
Регіональних
Асоціації міст України

відділень

-

навчальні візити для службовців ОМС березень –
міст Криму
грудень

-

фахові майстерні для представників ОМС
(4 заходи в 24 РВ)

Проведення конференції «Туризмефективний чинник розвитку міст»
Проведення засідання Координаційної ради з
питань інформатизації

вересень

Київ

Міста обласні центри

Координатор
діяльності РВ АМУ;
координатори
політичного діалогу в
РВ АМУ

Міста - обласні центри

РВ АМУ

4 міста України

Координатор
діяльності РВ АМУ;
координатори
політичного діалогу у
РВ АМУ

протягом року

Міста РВ

РВ АМУ

жовтень

Тернопіль

ДОЗ, Тернопільське
РВ АМУ

червень

Київ, офіс АМУ

О. Пономаренко
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1.7
1.8

1.9

Підготовка і проведення ІХ Всеукраїнської
науково-практичної конференції
„Муніципальні комп’ютерні системи ”
Робота з інформаційною базою населених
пунктів - членів АМУ:
- оновлення інформації про зміни в населених
пунктах, уточнення святкових дат;
- створення бази для запровадження
електронної розсилки листів, запитів,
інформаційних матеріалів.

жовтень

Київ

О. Пономаренко
М. Стадухін

протягом року

Київ

ДОЗ

січень

Київ

ДОЗ, ЦПДМ

Організація та проведення засідань спілок і
секцій АМУ:
- секретарів місцевих рад

травень

- сталого розвитку територіальних громад

- з питань земельних ресурсів

- з питань охорони здоров’я

ДОЗ, ЦПДМ

листопад

Київ

ДОЗ, ЦПДМ

січень

Київ

ЦРМС

березень

Київ

ЦРМС

січень

Харків

АЦ та ДОЗ

вересень

Сімферополь

АЦ та ДОЗ

лютий

Кривий Ріг

АЦ та ДОЗ

вересень

Вінниця

АЦ та ДОЗ

Бюджет
проекту
МЕРМ
(100%)

3

- з питань соціального захисту

- з питань ЖКГ

- фінансистів України

- юристів місцевих рад

- з питань культури і мистецтв

- з питань освіти

- з питань сім’ї, молоді та спорту

лютий

Луцьк

АЦ та ДОЗ

вересень

Одеса

АЦ та ДОЗ

лютий

Суми

АЦ та ДОЗ

жовтень

Хмельницький

АЦ та ДОЗ

березень

Дніпропетровськ

АЦ та ДОЗ

жовтень

Житомир

АЦ та ДОЗ

березень

Донецьк

ДНПЗ; ДОЗ;
ЦПДМ, АЦ

жовтень

Черкаси

березень

Кіровоград

ДНПЗ; ДОЗ;
ЦПДМ, АЦ
АЦ та ДОЗ

листопад

Ужгород

АЦ та ДОЗ

квітень

Миколаїв

АЦ та ДОЗ

Листопад

Івано-Франківськ

АЦ та ДОЗ

жовтень

Івано-Франківськ

ДОЗ

ІІ. Реалізація Стратегії із захисту прав та представлення законних інтересів територіальних громад
2.1

Аналітична діяльність
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2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

Моніторинг нових законодавчих актів та їхніх
проектів, оновлення паспортів сфер
Моніторинг проблем місцевого
самоврядування в 9 сферах його
відповідальності під час підготовки та
проведення фахових секцій АМУ, ІХ
Українського муніципального форуму,
Загальних зборів АМУ та її керівних органів.
Внесення пропозицій відповідним галузевим
міністерствам щодо внесення змін до
чинного законодавства, а також щодо
врахування позиції місцевого
самоврядування в нових законопроектних
розробках.
Підготовка, друк та поширення (розсилка)
видань:
- „Місцеве самоврядування у 2013 році”

- „Галузевий моніторинг”

2.2
2.2.1
2.2.2

Законопроектна діяльність
Визначення переліку законопроектів для
перспективної розробки
Розробка законопроектів
- проект Закону України «Про внесення
змін до законодавства про вибори

Щоквартально

Київ

АЦ

Відповідно до
розкладу
зазначених
подій

Київ та місця
проведення заходів

АЦ

За
результатами
регулярних
заходів АМУ

Київ

АЦ, ДНПЗ

грудень

Київ

АЦ; ДНПЗ;
І. Пітцик (згідно з
розподілом
обов'язків)

березень
червень
вересень
грудень

Київ

АЦ; ДНПЗ;
І. Пітцик (згідно з
розподілом
обов'язків)

лютий

Київ

ДНПЗ, АЦ, експерти

Київ

ДНПЗ, АЦ, експерти

січень –
березень

Бюджет
проекту
ДІАЛОГ
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2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.2.6

2.3
2.3.1

місцевих рад та сільських, селищних
міських голів»
січень - проект Закону України «Про внесення
червень
змін до Закону України «Про доступ до
публічної інформації»
Замовлення
експертиз
та
отримання
По мірі
висновків, їх врахування в процесі
готовності
доопрацювання законопроектів
законопроектів
Підготовка
звіту
про
роботу
над
щомісяця
законодавством проекту ДІАЛОГ
Узагальнення інформації про законодавчу
діяльність АМУ з аналізу, підготовки
висновків, пропозицій і зауважень та розробки
проектів законодавчих, інших нормативноправових актів. Моніторинг ефективності
законопроектної діяльності АМУ відповідно
до Шкали оцінки розробки законодавства з
питань
місцевого
самоврядування,
затвердженої Порядком законопроектної
діяльності АМУ.
Підготовка, друк та поширення (розсилка)
електронного
видання
«Новини
законодавства»

м. Київ, міста
розташування
експертних установ
Київ

ДНПЗ

вересень

Київ

ДНПЗ

щомісяця

Київ

ДНПЗ

Щосесійного
тижня

Київ

Кравченко В.В.
Пархоменко В.Г.

Щосесійного
тижня

Київ

Сидоренко В.В.
Мягкоход В.М.

ДНПЗ

Бюджет
проекту
ДІАЛОГ
Бюджет
проекту
ДІАЛОГ
Бюджет
проекту
ДІАЛОГ

Бюджет
проекту
ДІАЛОГ
(100%)

Політичний діалог
Участь у засіданнях Комітетів Верховної
Ради України:
- Комітет з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування
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Щосесійного
тижня

Київ

Антоненко В.О.
Рабошук Я.О.

Щосесійного
тижня

Київ

Пітцик М.В.
Слобожан О.В.

Щосесійного
тижня

Київ

Пітцик М.В.
Слобожан О.В.

Щосесійного
тижня

Київ

Пітцик М.В.
Слобожан О.В.

Щосесійного
тижня

Київ

Рабошук Я.О.

- Комітет з питань аграрної політики та
земельних відносин

Щосесійного
тижня

Київ

Карабутова В.В.

Щосесійного
тижня

Київ

Карабутова В.В.

- Комітет з питань науки і освіти

Київ

Карабутова В.В.

- Комітет з питань культури і духовності

Щосесійного
тижня

м. Київ

Карабутова В.В.

- Комітет з питань охорони здоров'я

Щосесійного
тижня

- Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики,
спорту та туризму

Щосесійного
тижня

Київ

Карабутова В.В.

- Комітет з питань правової політики
- Комітет з питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального
господарства та регіональної політики
- Комітет з питань бюджету
- Комітет з питань фінансів, банківської
діяльності,
- Комітет з питань податкової та митної
політики
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- Комітет з питань свободи слова та інформації
- Комітет з питань соціальної політики та
праці

Щосесійного
тижня

Київ

Мішеніна Л.М.

Щосесійного
тижня

Київ

Карабутова В.В.

Щоквартально

Відповідно до графіку
роботи

Куліченко І.І.
Дойніков Ю.В.
Кернес Г.А.
Костусєв О.О.
Лук'янченко О.О.
Кравченко С.І.
Садовий А.І.
Сін О.Ч.
Попов О.П.

Щоквартально

Відповідно до графіку
роботи

Куліченко І.І.
Дойніков Ю.В.
Кернес Г.А.
Костусєв О.О.
Лук'янченко О.О.

Відповідно до
затвердженого
плану роботи

Київ

Лук'янченко О.О.

Щомісячно

Київ

Пітцик М.В.
Слобожан О.В.

- засідання Ради регіонів

- засідання Консультативно-дорадчої ради з
питань місцевого самоврядування при Голові
Верховної Ради України

- засідання колегії Міністерства регіонального
розвитку,
будівництва
та
житловокомунального господарства України
- засідання міжвідомчої робочої групи з
питань розвитку місцевих бюджетів
та
міжбюджетних відносин (на базі Міністерства
фінансів України)

Гройсман В.Б.
Садовий А.І.
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- засідання тематичної робочої групи
Комітету
економічних
реформ
при
Президентові
України
за
напрямом Щоквартально
«Регіональний
розвиток
та
реформа
міжбюджетних відносин (на базі Міністерства
фінансів України)

2.3.2

2.3.3

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

- засідання Ради з питань соціального захисту
бездомних осіб та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі при Кабінеті Міністрів
України
Проведення консультацій з питань бюджету

Проведення
Мінрегіонрозвитку

консультацій

з

Консультативна та правова допомога містам
Підготовка і електронна розсилка видання
«Юридичні консультації»:
- Вип. 11
- Вип. 12
- Вип. 13
- Вип. 14
Проведення сесій Школи майбутніх юристів
АМУ
Зимова
Літня
Організація
ради АМУ

засідань

Науково-методичної

Київ

Пітцик М.В.
Слобожан О.В.

Щопівроку

Київ

Відповідно до
графіку
бюджетного
процесу
Двічі на рік

Київ

Пітцик М.В.
Слобожан О.В.

Київ

Пітцик М.В.
Антоненко В.О.

Київ

Кравченко В.В.
Мягкоход В.М.

Київ

Кравченко В.В.
Мягкоход В.М.

Київ

Кравченко В.В.
Мягкоход В.М.

Карабутова В.В.

березень
червень
вересень
грудень

лютий
червень
щоквартально

Можливі
кореляції
строків
проведення
на 1 місяць
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2.4.4

Надання юридичної допомоги (адвокатських
послуг) ОМС та їхнім посадовим особам, в
тому числі з виїздом на місце

2.4.5

Забезпечення функціонування телефонної
лінії зв’язку для надання юридичних
консультацій
2.4.6 Розміщення юридичних консультацій на сайті
АМУ
2.4.7 Моніторинг випадків, що можуть свідчити про
адміністративний тиск на ОМС та їхніх
посадових осіб
2.4.8 Моніторинг
випадків
дострокового
припинення повноважень міських (сільських,
селищних) голів та міських (сільських,
селищних) рад
2.4.9 Моніторинг призначень позачергових виборів
міських (сільських, селищних) голів та
міських (сільських, селищних) рад
2.4.10 Участь в організації співпраці АМУ з
Комітетом Верховної Ради України з питань
державного будівництва та місцевого
самоврядування з питань захисту прав та
законних інтересів місцевого самоврядування
2.4.11 Сприяння діяльності Спілки секретарів
місцевих рад АМУ
2.4.12 Сприяння діяльності секції юристів АМУ
2.4.13 Участь в організації співпраці АМУ
недержавними інституціями з питань ЖКГ

з

По мірі
необхідності

м. Київ; міста, ОМС
яких потребують
допомоги

Працівники ЦПДМ

постійно

Київ

Мягкоход В.М.

постійно

Київ

Мягкоход В.М.

постійно

Київ

Кравченко В.В.

постійно

Київ

Кравченко В.В.

постійно

Київ

Кравченко В.В.

постійно

Київ

Кравченко В.В.

постійно

Київ

Кравченко В.В.

постійно

м. Київ, міста
проведення засідань
Секції юристів
Київ

Мягкоход В.М.

постійно

Антоненко В.О.
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2.4.14 Участь в організації та проведення заходів
Правління та ВД АМУ

Згідно з
планами
роботи
Правління та
ВД АМУ

Місце проведення
відповідних заходів

Працівники ЦПДМ

ІІІ. Реалізація Стратегії інформаційної політики АМУ
3.1

Співпраця зі ЗМІ:
- підготовка та розсилка електронних Пресновин
- організація та проведення
Національного прес-клубу

засідання

- регіональні прес-клуби

3.2

- Медіа-івент
Серія телепрограм «Змістовна Україна»:

Щотижня

Київ

ДУЗГЗ

4 засідання
(раз на квартал)

Київ

ДУЗГЗ
ВД РВ АМУ

Двічі на рік в
кожному РВ
АМУ

Міста - обласні центри

ДУЗГЗ

грудень

Київ

- підготовка сценаріїв та зйомка (всього 35
передач)
- трансляція телепередач

ДУЗГЗ,
Січень- грудень

м. Київ, міста
проведення зйомок

“ESGroup”

Київ
3.3

Участь експертів АМУ у радіоефірах

Щомісячно

Київ

ДУЗГЗ,
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3.4
3.5

Підготовка, видання та поширення «Вісника
АМУ»
Підготовка та поширення англомовного
електронного видання «Діалог»

Щомісячно

Київ

Радіо «Ера-ФМ»
ДУЗГЗ

Щомісячно

Київ

ДУЗГЗ

IV. Реалізація Стратегії економічного розвитку міст
4.1

Впровадження проекту USAID ДІАЛОГ

4.2

Впровадження спільного з Федерацією
канадських
муніципалітетів
канадськоукраїнського проекту «Місцевий економічний
розвиток міст України» (МЕРМ)

4.3

Протягом року
згідно планів
роботи
департаментів

Всі департаменти та
центри

Бюджет
проекту
ДІАЛОГ

За окремим
планом, який
регулюється
угодами між
ФКМ та АМУ

ЦРМС, РВ АМУ
проект МЕРМ

Бюджет
проекту
«МЕРМ»
(100%)

Впровадження проекту «Розвиток державноприватного партнерства в Україні»:
- проведення Карпатського саміту сталого
розвитку територіальних громад

Бюджет
проекту
ДПП
лютий

- проведення Дня державно-приватного червень-липень
партнерства на Економічній школі для
міських голів
Протягом року
- виходи в ефір ТБ та радіопрограм,
присвячених ДПП

Івано-Франківська обл.

ДККЗ, ЦРМС

АР Крим

ДККЗ, ЦРМС

Національні та місцеві
радіо/ТБ канали

ДУЗГЗ
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Протягом року
- видання інформаційних матеріалів з ДПП у
Віснику АМУ
4.4

Київ

Впровадження
спільного
українськонорвезького
проекту
«Місцеве
самоврядування в Україні: підвищення
кваліфікації кадрів та прикладні дослідження»

ДУЗГЗ

ЦРМС з міськими
радами

Бюджет
проекту КС

ЦРМС та РВ АМУ

Бюджет
проекту КС

V. Реалізація Стратегії управління знаннями АМУ
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

5.1.3

Діяльність Всеукраїнського інституту післядипломної освіти працівників місцевого самоврядування:
Передача меблів та обладнання до офісу
І квартал
Київ
ДОЗ
ВІПОПС (вул. Еспланадна, 4).
Організація дистанційного навчання для
працівників
органів
місцевого
самоврядування через соціальні мережі:
- прийняття на роботу фахівців (на конкурсній
І квартал
Київ
основі);
ДККЗ
- організація навчання через соціальні мережі;
з ІІ кварталу
- друк рекламно-методичних матеріалів для
Київ
проведення навчань;
з ІІ кварталу
АЦ, ЦПДМ, ДНПЗ
- актуалізація Навчальних програм для
працівників
органів
місцевого
до вересня
самоврядування.
Організація пілотних дводенних навчальних
поїздок для представників міст для вивчення щоквартально
ВІПОПС
«кращих практик».

АМУ

АМУ

учасники
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5.2.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

Впровадження процесів управління знаннями:
Створення
системи
електронного
документообігу та електронної бібліотеки
- складання
попереднього
технічного
15 січня
завдання
- проведення тендеру з розробки та до 15 березня
впровадження програмного забезпечення
та визначення переможця
- визначення завдань та вимог до
до 15 квітня
електронного документообігу
- визначення та затвердження переліку
до 15 квітня
розділів електронної бібліотеки
- напрацювання технічного завдання та
до 25 квітня
вимог до програми
-

розробка програми

-

дослідна експлуатація програми

ІІ, ІІІ, IV
квартал

АМУ
ДУГЗ, ДОЗ
ДОЗ, ДККЗ
ДККЗ
всі департаменти ВД
АМУ
ДУГЗ, ДОЗ,
організаціяпереможець тендеру
організаціяпереможець тендеру
всі департаменти ВД
АМУ

до 1 вересня

2 вересня – 16
грудня
- остаточний перехід на використання з початку 2014
системи
року
Проведення заходів з обміну знаннями та кращими практиками:
Проведення
фахових
майстерень
в протягом року
регіональних відділеннях АМУ (4 заходи в 24
РВ)
Проведення Літньої економічної школи для червень-липень
міських голів
Програма «Кращі практики»:
- видання тематичної збірки «Кращі
практики» щодо впровадження ДПП;
І квартал
- видання збірок «Кращі практики»;

Київ

ВД АМУ
міста РВ

РВ АМУ

ДІАЛОГ

АРКрим

ВД АМУ,
ВД РВ АМУ

АМУ,
МЕРМ

Київ

ДУЗГЗ

ДПП
АМУ
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розміщення
матеріалів
практик
електронній базі даних на сайті АМУ

в

АМУ
щоквартально

VI. Реалізація Стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
6.1

Засідання секції з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків

березень

Вінниця або
Комсомольськ

ЦРМС

Бюджет
проекту
МЕРМ
(100%)

6.2

ІІІ Форум місцевого самоврядування з питань
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків

жовтеньлистопад

Київ

ЦРМС

Бюджет
проекту
МЕРМ
(100%)

6.3

Підтримка впровадження в містах ініціатив,
спрямованих на забезпечення рівних прав та
можливостей
жінок
і
чоловіків
в
економічному житті міст

Протягом року

Бюджет
проекту
МЕРМ
(100%)

6.4

Підвищення обізнаності ОМС у питаннях
гендерної рівності шляхом проведення
відповідних
заходів
та
випуску
інформаційних матеріалів

Протягом року

ЦРМС, Проект
МЕРМ, міські ради ,
які будуть
впроваджувати
ініціативи
ЦРМС, Проект
МЕРМ

Київ

Бюджет
проекту
МЕРМ
(100%)

VII. Міжнародна діяльність
7.1

Забезпечення
виконання
заходів,
передбачених членством АМУ у Раді
Європейських муніципалітетів і регіонів:
- участь у засіданнях ради виконавчих
директорів РЄМР

ЦРМС
квітень
листопад

Белфаст
Брюссель
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- участь у засіданнях Політради
7.2

7.3

7.4
7.5

січень
грудень

Париж
Прага

Участь делегації України в КМРВЄ:
Пленарні сесії КМРВЄ
Підготовка та проведення європейського
тижня місцевої демократії

вересеньжовтень

ЦРМС, міські ради

Інформування членів АМУ про роботу
КМРВЄ (в тому числі щодо прийнятих
резолюцій та рекомендацій з питань,
функціонування місцевого самоврядування в
Україні)
Сприяння налагодженню побратимських
зв‘язків українських міст

квітень,
жовтень

ЦРМС

Бюджет
АМУ

Протягом року

ЦРМС

АМУ

Протягом року

ЦРМС

АМУ

ЦРМС, ФКМ та
європейські
національні асоціації

Бюджет
проекту
МЕРМ
(100%)

Співпраця з національними асоціаціями
місцевих влад:
Міжнародний семінар з питань зміцнення
потенціалу національних асоціацій
Організація круглого столу з питань адвокасі
за участі представників національних
асоціацій ОМС країн ЦСЄ
Організація візиту представників
Національної асоціації місцевих влад Грузії
до України для участі у Муніципальному
форумі

лютий

Київ

травень

Київ

червень-липень

АР Крим

Бюджет
ДІАЛОГ
(100%)
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Бюджет
АМУ
(100%)

Скорочення, використані в Плані роботи:
АЦ
- Аналітичний Центр;
ВД АМУ - Виконавча дирекція Асоціації міст України;
ВД РВ АМУ - Виконавчі директори Регіональних відділень Асоціації міст України;
ДІАЛОГ - Проект «Ініціатива захисту прав та інтересів місцевого самоврядування»;
ДККЗ - Департамент контролю та кадрового забезпечення;
ДНПЗ - Департамент нормативно-правового забезпечення;
ДОЗ - Департамент організаційного забезпечення;
ДПП
- Програма розвитку державного приватного партнерства;
ДУЗГЗ - Департамент управління знаннями та зв'язків з громадськістю;
КМРВЄ – Конгрес місцевих та регіональних влад Європи;
КС
- Проект Норвезької асоціації місцевих влад;
МЕРМ - Проект «Місцевий економічний розвиток міст України»;
ОМС – органи місцевого самоврядування;
РЄМР – Рада європейських муніципалітетів і регіонів;
РВ АМУ – Регіональні відділення АМУ;
РМТ - Проект «Реформа міського теплозабезпечення»;
УМФ – Український муніципальний форум;
ФКМ – Федерація канадських муніципалітетів;
ЦПДМ - Центр правової допомоги містам;
ЦРМС - Центр розвитку та міжнародного співробітництва;
ЦСЄ – Центральна та Східна Європа.
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