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План реалізації на 2017-2019 роки  
Стратегії з питань екологічної збалансованості розвитку територіальних громад Асоціації міст України на 

період до 2030 року 
 

№ Назва заходу Термін реалізації Відповідальні1 
Ціль 1. Сприяння врахуванню пріоритетів екологічної збалансованості в національному законодавстві 
1. Провести опитування міст щодо існуючих перепон на 

законодавчому рівні для вирішення екологічних проблем на 
місцевому рівні. 

III- IV квартал 2017 Секція АМУ 

2. Визначити перелік організацій, які займаються адвокацією 
екологічних змін до законодавства 

III- IV квартал 2017 Секція АМУ 

3. Провести консультації з цільовими групами (представники 
громадськості, влади, бізнесу, науковці) щодо внесення 
відповідних змін до законодавства 

IV квартал 2017 Секція АМУ 

4. Підготувати рекомендації до існуючих нормативних та 
законодавчих документів та передати їх на розгляд відповідних 
органів для поліпшення вирішення екологічних проблем на 
місцевому рівні. 

І квартал 2018 Секція АМУ 
Виконавча дирекція АМУ 

5. Провести круглий стіл із зацікавленими ЦОВВ (Мінрегіон, 
Мінприроди, МОН) на тему «Співпраця центральної і місцевої 
влади для вирішення екологічних проблем» 

ІІ квартал 2018 Секція АМУ 
Виконавча дирекція АМУ 

6. Провести круглий стіл з народними депутатами, в т.ч. з 
Комітетом з питань екологічної політики, природокористування 
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та Комітетом 
Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

IІ квартал 2018 Секція АМУ 

1 Необхідно провести роботу по налагодженню співпраці з відповідними національними і міжнародними організаціями, які можуть долучитися до виконання 
цього Плану реалізації. Відповідні заходи включені до переліку заходів за Ціллю 3. 
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регіональної політики та місцевого самоврядування на тему: 
«Законодавчі перепони для вирішення екологічних проблем на 
місцевому рівні» 

7. Розробити методичні матеріали для впровадження систем 
екологічного управління в містах 

ІІІ квартал 2018 Секція АМУ 
 

8. Переглядати регулярно проекти нових національних 
законодавчих і нормативних документів на предмет врахування 
пріоритетів екологічної збалансованості. 

Постійно Секція АМУ 

9. Включити  екологічні індикатори в Автоматизовану систему 
муніципальної статистики. 

IV квартал 2017 – І квартал 
2018  

Секція АМУ 

10.  Забезпечити регулярний збір даних за екологічними 
індикаторами.   

Починаючи з ІІ кварталу 
2018 - постійно 

Секція АМУ 

 

Ціль 2. Допомога територіальним громадам та їх органам самоврядування у впровадженні інструментів  екологічної 
збалансованості  
1. Підготувати посібник для представників органів місцевого 

самоврядування з використання інструментів екологічної 
збалансованості під час планування розвитку громад і територій. 

ІІІ квартал 2017 – IІ квартал 
2018 

Секція АМУ 

2. Сформувати базу даних експертів та організацій з питань 
екологічної збалансованості місцевого розвитку  

IV квартал 2017 Секція АМУ 

3. Провести 5 дводенних регіональних тренінгів з використання 
інструментів екологічної збалансованості, та зокрема стратегічної 
екологічної оцінки, для представників органів місцевого 
самоврядування та представників екологічних громадських 
організацій у співпраці з Регіональними відділеннями АМУ. 

І – ІV квартал 2018 Секція АМУ 
Регіональні відділення 
АМУ 

4. Провести 5 одноденних регіональних тренінгів з екологічного 
бюджетування для представників органів місцевого 
самоврядування у співпраці з Регіональними відділеннями АМУ. 

І – ІV квартал 2019 Секція АМУ 
Регіональні відділення 
АМУ 

5. Провести конференцію «Екологічні проблеми міст і шляхи їх IV квартал 2017 Секція АМУ 
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розв’язання » IV квартал 2018 
IV квартал 2019 

Міста-члени АМУ 

6. Забезпечити видання  та розповсюдження серед членів АМУ раз 
на півроку  бюлетеню з кращими практиками, інформацією з 
актуальних екологічних питань та про оновлення відповідного 
законодавства. 

Починаючи з IV кварталу 
2017 постійно 2 рази/рік 
 

Секція АМУ 
Міста-члени АМУ 

 
Ціль 3. Залучення ресурсів для вирішення екологічних проблем територіальних громад 
1. Зібрати та узагальнити інформацію про міжнародні донорські 

кредитні та грантові організації, які надають підтримку для 
впровадження екологічно орієнтованих проектів в Україні 

ІІІ квартал 2017 Секція АМУ 

2. Провести презентацію Стратегії АМУ з питань екологічно 
збалансованого розвитку для представників міжнародних 
донорських організацій в Україні 

ІІІ квартал 2017 Секція АМУ 
Виконавча дирекція АМУ 

3. Надати пропозиції до національного законодавства щодо 
підвищення ставки екологічного податку і зміни механізму його 
розподілу 

IV квартал 2017 
 

Секція АМУ 
Виконавча дирекція АМУ 

4. Забезпечити збір інформації та розповсюдження про міжнародні 
кращі практики вирішення екологічних проблем територіальних 
громад та включення до ньюслеттеру 

Починаючи з IV кварталу 
2017 постійно 2 рази/рік 

Секція АМУ 

5. Регулярно збирати інформацію про кредитні та грантові джерела 
фінансування екологічної інфраструктури,  в т.ч. окремо у 
галузях: управління твердими побутовими відходами та належне 
водопостачання і водовідведення, та розповсюдити серед міст-
членів АМУ 

IV квартал 2017 
IV квартал 2018 
IV квартал 2019 

Секція АМУ 

6. Провести  5 регіональних тренінгів з проектного менеджменту та 
підготовки проектних пропозицій для представників 
зацікавлених органів місцевого самоврядування 

I-ІІІ квартал 2018 Секція АМУ 
Регіональні відділення 
АМУ 
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7. Розробити рекомендації для органів місцевого самоврядування 
щодо створення умов для залучення інвестицій для розвитку 
екологічно-дружнього бізнесу 

IІ квартал 2018 Секція АМУ 

8. Організувати навчальні візити за кордон для вивчення кращого 
міжнародного досвіду вирішення екологічних проблем 

Починаючи з 2018 року раз 
на рік 

Секція АМУ 

9. Надавати  консультативну допомогу органам місцевого 
самоврядування з питань проектного менеджменту, фандрайзингу 
та підготовки проектних пропозицій для отримання ресурсів на 
вирішення екологічних проблем 

Постійно  Секція АМУ 

10.  Проводити роботу з пошуку джерел фінансування на 
впровадження заходів Плану реалізації на 2017-2019 рр. Стратегії 
Асоціації міст України з питань екологічної збалансованості 
розвитку територіальних громад на період до 2030 року 

Постійно  Секція АМУ 

 
Ціль 4. Підвищення рівня поінформованості мешканців міст і територіальних громад з екологічних питань 
1. Скласти перелік національних і місцевих екологічних НУО та 

налагодити співпрацю з ними 
ІІ квартал 2017 – IV квартал 
2017 

Секція АМУ 
Міста-члени АМУ 

2. Розробити модельну структуру «Екологічного паспорту міста» та 
провести консультаційну роботу з містами-членами АМУ з їх 
створення 

ІІІ квартал 2017 – ІІ квартал 
2018 

Секція АМУ 
Міста-члени АМУ 

3. Створити веб-сторінку Секції з екологічної збалансованості АМУ 
на базі веб-сторінки АМУ та сторінки в соціальних медіа, а також 
забезпечити її наповнення 

Постійно з ІІІ-ого кварталу 
2017 

Секція АМУ 

4. Розробити рекомендації щодо збільшення частки екологічно-
орієнтованих проектів у громадських бюджетах участі  

І-ІІ квартал 2018 Секція АМУ 

5. Додати веб-сторінку про стан довкілля на веб-сайти міст для 
інформування населення 
 

І-IV квартал 2018 Міста-члени АМУ  
Секція АМУ 
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6. Розробити програму та проводити раз на рік уроки з екологічного 
краєзнавства в середніх загальноосвітніх школах 

ІІ квартал 2018 
ІІ квартал 2019 

Секція АМУ 
Структурні підрозділи з 
питань освіти членів АМУ 

7. Забезпечити розміщення соціальної екологічної реклами в 
місцевих і національних ЗМІ, соціальних медіа 

Постійно Секція АМУ 
Міста-члени АМУ 

 

____________________________ 


