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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст
України» (АМУ) об’єднує 760 міських, селищних та сільських громад, в тому числі
322 об'єднані територіальні громади (ОТГ). АМУ заснована у 1992 році. Має 24
регіональні відділення. З 2002 року АМУ входить до складу Ради європейських
муніципалітетів та регіонів (CEMR) та всесвітньої організації «Об'єднані міста та
органи самоврядування» (UCLG). 119 громад, що входять до складу АМУ, очолюють
жінки, з них 58 ОТГ.

ФАКТИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІСТ УКРАЇНИ


Асоціація міст України (АМУ) є рушієм децентралізації та реформи місцевого
самоврядування в Україні. АМУ співпрацює з Урядом та Парламентом України,
реалізує міжнародні та місцеві проекти, сприяє об'єднанню громад, бере
участь у напрацюванні пропозицій до законодавства України, щоб зробити
життя в Україні комфортним для її мешканців. Завдяки роботі АМУ міста,
селища та села отримали більше коштів та можливостей для свого
розвитку, а також багато з них впровадили кращі практики інших країн.



АМУ є ключовим партнером
«Молодіжна столиця України».



АМУ є ключовим партнером UNICEF та Уряду України у реалізації ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді» для створення належних умов для
розвитку дітей та молоді, обміну досвідом між громадами, внесення змін до
законодавства у сфері дитячої та молодіжної політики.



АМУ є офіційним партнером CEMR у промоції Європейської хартії рівності
жінок і чоловіків у житті місцевих громад

Мінмолодьспорту

в

реалізації

конкурсу

ФАКТИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІСТ УКРАЇНИ


АМУ реалізує проект USAID “Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні” (ПУЛЬС) та інші проекти.



АМУ проводить форуми для представників ОМС, візити представників ОМС для
обміну досвідом, прес-тури в успішні громади тощо.



Регіональні консультанти в кожній області України надають необхідні
консультації щодо реформи децентралізації, місцевих бюджетів, 6
консультантів допомагають у питаннях місцевого економічного розвитку.



АМУ постійно проводить навчання для представників органів місцевого
самоврядування, а також має 5 безкоштовних онлайн-курсів на платформі
«Прометеус» для широкої аудиторії (http://www.auc.org.ua/education). Вже
14400 осіб пройшли онлайн-навчання.



АМУ спільно з IREX проводить заходи для залучення місцевих активістів до
розвитку громад та підвищення їхньої обізнаності з питань децентралізації.



АМУ спільно з Українською асоціацією районних та обласних рад проводить
фахові майстерні для представників районних і обласних рад.

ВАША РОЛЬ У ЖИТТІ ТА РОЗВИТКУ СВОЄЇ ГРОМАДИ


ВЕЛИЧЕЗНА! Адже добробут і розвиток громади – це відповідальність не лише
органів місцевого самоврядування, але й мешканців усієї громади. Ініціативні
люди є рушіями багатьох змін в громадах.



АКТИВНА! Ви можете ініціювати зміни в громаді шляхом розробки та реалізації
власних проектів, наприклад, подаючи заявки на фінансування в межах
місцевого конкурсу «Громадський бюджет», або конкурсів різних міжнародних
організацій.



ІНФОРМАЦІЙНА! Ви можете читати сайт або сторінку АМУ у Facebook та
поширювати інформацію про реформи, які відбуваються в країні. Також ви
можете відвідувати заходи на цікаві для вас теми та ділитися інформацією з
друзями, сусідами, колегами.



ДРУЖНЯ! Ви можете сприяти тому, щоб Ваша громада стала дружньою до дітей
та молоді або ж молодіжною столицею України.



РОЗУМНА! Ви можете вчитися на безкоштовних онлайн-курсах платформи
«Прометеус» (www.prometheus.org.ua), щоб конструктивно співпрацювати з
органами влади та мешканцями громад. А також здобувати знання у інший
спосіб, наприклад, читаючи бібліотеку АМУ: http://www.auc.org.ua/library

Інформацію про хід реформ та всі новини в сфері
місцевого самоврядування можна знайти на
нашому сайті:
www.auc.org.ua
Асоціація міст України
Пульс Децентралізаційний марафон
А також на сторінках регіональних відділень АМУ,
наприклад:
Вінницьке регіональне відділення Асоціації міст України

Бібліотека Асоціації міст України
містить корисні видання: кращі практики місцевого самоврядування,
посібники, аналітичні звіти
http://www.auc.org.ua/library

БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-КУРСИ АМУ
http://www.auc.org.ua/education


Курс «Підготовка та впровадження проектів розвитку громад» (в рамках



Курс «Створення інституцій місцевого економічного розвитку громад»



Курс «Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад» (в

проекту USAID ПУЛЬС)

(в рамках проекту USAID ПУЛЬС)

рамках проекту USAID ПУЛЬС спільно з проектом «Ґендерне бюджетування в
Україні»)



Курс «Ефективний бюджетний процес
самоврядування» (в рамках проекту USAID ПУЛЬС).



Курс «Навчання для депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних
громад» (в рамках проекту USAID ПУЛЬС спільно з проектом «Партисипативна

в

органах

місцевого

демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», що реалізується
спільно з Норвезькою асоціацією місцевих та регіональних влад за фінансової
підтримки МЗС Норвегії)

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
email: lazarenko@auc.org.ua

