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Організаційна структура
Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України та громад (далі МРВ АМУГ) є
самостійним підрозділом Асоціації міст України та громад, що об\'єднує на регіональному
рівні органи місцевого самоврядування 9 міст (Миколаїв, Первомайськ, Вознесенськ,
Южноукраїнськ, Очаків, Нова Одеса. Новий Буг, Баштанка, Снігурівка) та 2 селища
(Березанка, Первомайське) Миколаївської області.
Миколаївське РВ АМУГ є добровільним неприбутковим об\'єднанням і здійснює свою
діяльність у відповідності до чинного законодавства, Статуту АМУГ та Положення про
регіональне відділення.
МРВ АМУ є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку і штампи з найменуванням
АМУГ і своїм власним найменуванням, поточні рахунки в установах банків, інші реквізити.

Історія організації
Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України та громад офіційно
зареєстровано 11 жовтня 2001 р.
Основною метою діяльності Миколаївського РВ АМУГ є:







утвердження демократичних принципів в системі управління державою;
сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;
захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування,
їх посадових осіб в різних органах влади та управлінь;
забезпечення обміну досвідом діяльності органів місцевого самоврядування по
практичному вирішенню проблем розвитку населених пунктів;
надання методичної та консультаційної допомоги органам місцевого
самоврядування.

Для досягнення своєї мети Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України та
громад вирішує наступні завдання:







сприяє становленню та розвитку місцевого самоврядування;
сприяє розвитку структурної мережі АМУГ, залучає до членства в АМУГ нові
територіальні громади;
організовує обговорення проектів законів та інших нормативно-правових актів
державних органів влади, рішень керівних органів АМУГ, вносить свої зауваження та
пропозиції до цих актів;
організовує реалізацію рішень керівних органів Асоціації, регулярно інформує
Правління АМУГ про проблемні питання членів АМУГ;
сприяє соціально-економічному розвитку населених пунктів регіону, бере участь у
розробці відповідних регіональних програм;









захищає права та інтереси територіальних громад, органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у регіональних органах державної влади та
лобіює їх інтереси в Верховній Раді, місцевих державних адміністраціях;
сприяє інформаційному забезпеченню органів місцевого самоврядування, створенню
інформаційних фондів і банків загального користування;
налагоджує співпрацю з іншими РВ АМУГ;
налагоджує співпрацю з муніципалітетами та регіонами інших країн;
укладає договори і угоди від імені МРВ АМУГ (в т.ч. і міжнародні);
сприяє поліпшенню надання послуг територіальним громадам, зміцненню
матеріально-фінансових можливостей членів МРВ АМУГ, шляхом створення установ,
організацій і підприємств в порядку, встановленому законодавством;
здійснює інші повноваження, передбачені Статутом АМУГ.

Миколаївське РВ АМУГ спільно з Фондом розвитку міста Миколаєва, комітетом
“Правозахисник”, ОСН “Перемога”, Центром соціально-економічного розвитку українського
Причорномор`я, управлінням громадських зв\'язків Миколаївського міськвиконкому
закінчило реалізацію проекту “Інформаційно-методичний центр органів самоорганізації
населення (ОСН) як інструмент розвитку місцевої демократії”. В рамках проекту була
створена і функціонувала приймальня щодо надання консультацій та методичної допомоги,
кращий досвід роботи ОСН висвітлювався у інформаційному бюлетені “Мій дім”, який
видавався спільно з Фондом розвитку м. Миколаєва (видано 7 номерів). Результатом
реалізації вищезазначеного проекту стало прийняття Миколаївською міською радою та її
міськвиконкомом “Положення про порядок делегування повноважень органам
самоорганізації населення”, “Положення про принципи та порядок фінансування ОСН в м.
Миколаєві” та рекомендації “Методи контролю міської ради та громади за ефективністю
діяльності ОСН”.
В ході виборчої кампанії 2004 р. виконавчою дирекцією МРВ АМУГ реалізовувався вибор ч
ий проект Фонду “Україна – США”.
З червня 2004 р. Миколаївське РВ АМУГ реалізовувало проект в рамках міжнародної
технічної допомоги з розвитку малого та середнього підприємництва БІЗПРО по
впровадженню регуляторної політики у містах Миколаївської (Миколаїв, Вознесенськ) та
Кіровоградської (Кіровоград, Світловодськ, Олександрія, Знам\'янка) областей за
фінансової підтримки USADI. Протягом року проводилися засідання робочих груп у рамках
реалізації проекту . В результаті розглянуто 146 нормативно-правових актів, 49% з яких
признано як такі, що заважають реєстрації підприємців. Введено в дію 6 нових нормативноправових актів. У м. Вознесенську 22.06.05 урочисто відкрили Єдиний дозвільний офіс,
який безкоштовно забезпечено оргтехнікою на 27,8 тис. грн.
Важливим напрямом роботи МРВ АМУГ є надання інформації на сайті “АМУ-Діалог”. На
сторінці Миколаївського РВ розміщено публікації про його діяльність та досвід, оперативно
надається інформація про значні події та новини міст - членів Миколаївського РВ.
Миколаївське РВ АМУ тісно співпрацює із інститутом міжнародного розвитку RTI.
З жовтня 2005 р. розпочалася реалізація проекту “ Розширення навчальних послуг та
дорадчої допомоги АМУ”. Організовано анкетування службовців місцевих рад для
визначення проблемних питань місцевого самоврядування та тем для організації фахових
майстерень на 2005-2007 роки.
Також важливе місце в роботі МРВ АМУ займає надання консультативної, методичної та
просвітницької допомоги фахівцям міських рад та їх виконавчих органів, співпраця зі ЗМІ
щодо висвітлення проблем громад, проведення конкурсів творчих робіт “Місто очима
молодих”, малюнків ”Моє рідне місто”, серед ЗМІ - на краще висвітлення проблем місцевого
самоврядування та шляхів їх вирішення.
У 2004 р. Миколаївське регіональне відділення АМУГ у конкурсі “Краще регіональне
відділення АМУГ” посіло перше місце в Україні, а в 2005 році – друге.
Миколаївське РВ АМУГ продовжує свою діяльність у напрямах формування самодостатніх
територіальних громад, самостійних органів місцевого самоврядування, здатних
забезпечити надання громадянам соціальних послуг, створення дієвих механізмів захисту

прав та інтересів населення міст, селищ та сіл.

Керівний склад організації
Конотопенко Яків Іванович - виконавчий директор МРВ АМУГ ї
Полковник у відставці. В 1985 р. закінчив Військову академію ім. М.В. Фрунзе. Проходив
військову службу в Збройних силах Радянської армії та України на основних командноштабних посадах. З 1989 по 1999 роки очолював кафедру військової підготовки
Миколаївського державного педагогічного інституту. В цей час займається науковопедагогічною діяльністю. Має більше 50-ти наукових публікацій. У 1995 р. присвоєно
наукове звання – доцент. Нагороджений орденом “Червоної Зірки” та 7 медалями. 20002002 р.- позаштатний радник Миколаївського міського голови. З 2002 р. працює
виконавчим директором Миколаївського РВ АМУГ.
Агєєва Тетяна Василівна - заступник виконавчого директора МРВ АМУГ
Почала трудову діяльність у 1970 р. вчителем Охотської середньої школи. З 1974 по 1976
рік - журналіст газети “Охотско- э венская правда”. 1976 - 2000 роки - завідуюча
приймальнею зі скарг, заступник завідуючої організаційним відділом, завідуюча відділом
забезпечення депутатської діяльності, заступник керівника апарату Миколаївської міської
ради. З 2001 р. – заступник виконавчого директора Миколаївського регіонального
відділення Асоціації міст України та громад, менеджер з управління освітніми заходами МРВ
АМУГ.
Юрчак Володимир Прохорович - заступник виконавчого директора МРВ АМУГ
Працював на заводі “Екватор” на посадах майстра, начальника бюро. З 1990 р. працював
заступником директора ПКБ “Електрогідравліки”, з 1992 р. - начальник комплексу
матеріально-технічного забезпечення ПТО “Николаевкоопавтомех”. У 1996 р. – директор
Миколаївської заготовчо-збутової бази, 2001 р. – директор бази відпочинку “Волна” ДП
“Хвиля –НМТ”, заступник директора ТОВ “Себо”. З 2002 р. – референт, а з 2003 р.
завідуючий сектором з інформаційно-комп\'ютерних технологій - заступник виконавчого
директора Миколаївського РВ АМУГ., адміністратор Проекту “ BIZPRO ” з регуляторної
політики.
Кірсанова Тетяна Анатоліївна – референт МРВ АМУГ
У 1992 р. почала трудову діяльність в СШ № 17 та 57 м. Миколаєва на посадах педагогаорганізатора та вчителя математики, фізики. З 1999 р. – штатний працівник Миколаївського
обласного управління земельних ресурсів. З жовтня 2005 р. – референт Миколаївського РВ
АМУГ. Студентка 5 курсу Миколаївського державного університету (фах “Математика та
основи економічних теорій”).

