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В рамках реалізації спільного проекту Асоціації міст України та

Федерації канадських муніципалітетів «ПРОМІС», протягом 2015-2018

років Асоціація реалізувала наступні напрямки роботи:

- розвиток регіональних відділень АМУ;

- сприяння екологічній збалансованості розвитку територіальних 

громад АМУ;

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в 

житті громад;

- підтримка та вдосконалення роботи Автоматизованої системи 

муніципальної статистики;

- щорічне проведення Муніципального форуму АМУ.



Розвиток регіональних відділень АМУ

Стратегія розвитку 

регіональних відділень 

АМУ (затверджено 

27.09.2016 року. )
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Членство АМУ

Кількість членів АМУ % сплати членських внесків

44 навчання з 
місцевого 

економічного 
розвитку

Залучено 
понад 1 тис 

осіб



Сприяння екологічній збалансованості 

розвитку територіальних громад АМУ

Стратегія АМУ з питань 

екологічної збалансованості 

розвитку територіальних 

громад на період до 2030 року 

(затверджено 21.03.2017 року)

Секція з питань екологічної 

збалансованості розвитку 
територіальних громад

Національний план управління

відходами до 2030 року доопрацьовано

з урахуванням позицій АМУ та

урахуванням інтересів органів

місцевого самоврядування.

Виконавчий директор АМУ

О.Слобожан - член Координаційної

ради з питань реалізації Національної

стратегії управління відходами в
Україні до 2030 року.

Розроблено 

методичні 

рекомендації із 

стратегічної 
екологічної оцінки

5 
засідань 

Секції

Залучено 
понад 200 

осіб



Забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків в житті громад

Стратегія з питань 

забезпечення рівних 

прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

Асоціації міст України 

(затверджено 21.03.2017 

року)

Секція з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків. 

Конкурс короткострокових ініціатив, 
2017 – 2018 роки 

6 
засідань 

Секції

Залучено 
понад 400 

осіб

13 
громадських 
організацій

1,2 млн грн



Забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків в житті громад

Асоціація міст України офіційний партнер Ради європейських

муніципалітетів і регіонів (CEMR) з питань впровадження Хартії (з 2018 року).

46 органів місцевого самоврядування стали підписантами Європейської

Хартії рівності жінок і чоловіків в житті громад (та 10 ОМС в процесі

приєднання).

Перший всеукраїнський форум міст-підписантів Європейської Хартії

рівності (6 грудня 2018 року).
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Учасники АСМС

Кількість користувачів АСМС

Кількість ОМС, які подали повну інформацію за 850 показниками

Проект «Вітрина даних», 

який передбачає 

розробку сучасної  

моделі обробки та 

візуалізації даних АСМС

7 практичних 
семінарів для 

координаторів 
АСМС

Навчання пройшли 
більше 140 
посадовців

Приклади АСМС в адвокаційній роботі:

Завдяки зусиллям Асоціації міст України загалом на 2019 рік

для всіх територіальних громад залучено додатковий ресурс в

обсязі 44,6 млрд грн, зокрема:

• Збільшено на 7,9 млрд грн освітню субвенцію; 

• Поновлено оподаткування земель Укрзалізниці, місцеві 

бюджети отримають 1,2 млрд грн.

• Вдалося перевести фінансування профтехучилищ (ПТУ) в 

містах обласного значення на фінансування з 

Держбюджету;

• Змінено формулу розподілу освітньої субвенції.

Підтримка та вдосконалення роботи 

Автоматизованої системи муніципальної статистики



Щорічне проведення 

Муніципального форуму АМУ

Протягом 2016-2018 років АМУ спільно з проектом ПРОМІС проведено три Муніципальних форуму АМУ,

учасниками якого є органи місцевого самоврядування, органи влади, бізнесу, громадського сектору.

Щорічно участь в Муніципальному форумі приймає до 400

представників місцевого самоврядування.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


