
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
09.06.2015                               Ужгород                                          № 224 
 
Про координаційну раду з питань  
конкурсного відбору проектів  
 
 
  З метою організації виконання Угоди про партнерство у рамках 
Програми розвитку Європейського Союзу, Організації Об’єднаних націй та 
Ужгородською міською радою від 18 травня 2015 року: 
 

1. Утворити координаційну раду з питань конкурсного відбору проектів 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для участі у Проекті 
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у складі згідно з 
додатком 1.  
 

2. Затвердити положення про координаційну раду з питань конкурсного 
відбору проектів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для 
участі у Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
згідно з додатком 2.  

 
3. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 

громадськістю у тижневий термін з моменту прийняття розпорядження 
забезпечити його оприлюднення на офіційному сайті міської ради. 

 
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Фленька В.Ю. 
 
 

Міський голова        В. Погорелов 
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Додаток 1 
до розпорядження міського  
голови  _09.06.15 № 224 

 
 
 

С К Л А Д 

координаційної ради з питань конкурсного відбору проектів об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків для участі у Проекті ЄС/ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

 

 

1. Буркало Володимир 
Юрійович 
 

- голова правління ОСББ «Дружба» 

2. Йовбак Марія Іванівна - координатор Закарпатського обласного 
підрозділу впровадження (приймає участь 
у роботі ради як спостерігач з дорадчим 
голосом) 

3. Костенчук Олександр 
Анатолійович 

- директор департаменту міського 
господарства  
 

4. Куберка Марина 
Юріївна 

- муніципальний координатор Проекту, 
голова Ужгородського осередку ВГО 
"Спілки власників житла України" 

5. Савицький Ігор 
Олегович 
 

- голова правління ОСББ "Тепла оселя" 
 

6. Станкевич Катерина 
Іванівна  
 

-  голова правління ОСББ "СВОЖЕК" 
 

7. Чеботарьов Олександр 
Васильович 

- голова правління ОСББ "Лермонтова 7а" 
 

 
 
 
Заступник міського голови      Я. Шафарь 
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Додаток 2 
до розпорядження міського  
голови  09.06.15 № 224 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про координаційну раду з питань конкурсного відбору проектів об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків для участі у Проекті ЄС/ПРООН 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

 

 1. Координаційна рада з питань конкурсного відбору проектів 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для участі у Проекті 
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»  (далі – 
координаційна рада) є  органом, утвореним з метою  розгляду поданих для 
участі у конкурсі проектних заявок ОСББ у місті Ужгород. Ініціаторами 
створення координаційна ради є Ужгородська міська рада, Проект 
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та Ужгородський 
осередок "Спілки власників житла України". 

 2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, указами Президента України, постановами Кабінету 
Міністрів України, рішеннями Ужгородської міської ради та виконкому, 
розпорядженнями міського голови, порядком реалізації проектів ОСББ у 
Проекті ЄС/ПРООН, а також цим Положенням.  

 3. Головними завданнями координаційної ради є: 

 - забезпечення прозорості щодо проведення конкурсного відбору 
проектних заявок ОСББ для участі у конкурсі у Проекті ЄС/ПРООН; 

 -  забезпечення врахування громадської думки в процесі підготовки, 
прийнятті і організації виконання рішень Ужгородської міської ради щодо 
підтримки проектів ОСББ, вироблення  прозорих механізмів фінансової 
підтримки та спрямування  на потреби будинків ОСББ бюджетних коштів, 
передбачених на капітальний ремонт житлового фонду;   

- сприяння створенню та діяльності нових ОСББ в місті Ужгород, як 
рівноправного партнера і споживача  на ринку житлово-комунальних послуг, 
вирішення проблемних питань у їх діяльності. 

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:  

- обговорює на засіданнях  подані на конкурс проектні пропозиції 
ОСББ відповідно до пріоритетних напрямків підтримки; 

- подає на розгляд міської ради, Проекту   пропозиції щодо відбору 
проектних заявок ОСББ від міста Ужгород для участі у конкурсі проектів 
ОСББ у Проекті ЄС/ПРООН; 
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- систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової 
інформації, про свою діяльність, прийняті рішення щодо проведеного 
відбору проектів та стан їх виконання; 

- сприяє здійсненню громадського аудиту проектів.  

5. Громадська рада з метою виконання покладених  завдань має право:  

- отримувати в установленому порядку від відповідного підрозділу 

виконкому Ужгородської міської ради інформацію, необхідну для своєї 

діяльності;  

- приймати участь у засіданнях постійних комісій ради з питань 

діяльності ОСББ; 

- залучати до роботи представників органів виконавчої влади, 

підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також 

окремих фахівців за їх згодою на громадських засадах;  

- вносити письмові пропозиції Ужгородській міській раді та виконкому, 

Проекту пропозиції щодо відбору проектних заявок ОСББ від міста Ужгород 

для участі у конкурсі проектів ОСББ у Проекті ЄС/ПРООН. 

6. Координаційну раду очолює голова, який обирається членами ради 

на першому засіданні. Голова  має заступника, який обирається з числа 

членів ради за  поданням голови.  

7. Голова координаційної ради (за його відсутності – заступник): 

- організовує діяльність координаційної ради та головує на засіданнях;  

- скликає та організовує підготовку засідань координаційної ради, 

підписує протоколи засідань;  

-  підписує подання і звернення від імені громадської ради;  

8. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру 

потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Засідання ради є 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.  

9. Засідання координаційної ради є відкритими і прозорими для 

депутатів міської ради і міського голови, членів виконкому, керівників 

структурних підрозділів виконкому, голів ОСББ, представників неурядових 

організацій і ЗМІ. 

10. Рішення координаційної ради приймаються відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У 
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні. Рішення ради мають дорадчо-рекомендаційний характер. 
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Координатор Закарпатського обласного підрозділу впровадження приймає 
участь у роботі ради як спостерігач з дорадчим голосом. 

11. Організаційні та інші види забезпечення діяльності координаційної 

ради, створення необхідних умов для роботи та проведення засідань здійснює  

департамент міського господарства Ужгородської міської ради.  

12. Рішення координаційної ради надсилаються міському голові, 

заступникам міського голови, відповідно до спрямованості порушуваних у 

рішеннях питань та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, 

які приймали участь у конкурсному відборі проектних заявок. 

13. Координаційна рада утворюється і припиняє свою діяльність на 

підставі розпорядження міського голови. Персональний склад членів 

координаційної ради від ОСББ пропонує Ужгородський осередок "Спілки 

власників житла України". 

 

 
Заступник міського голови      Я. Шафарь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


