
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
17.06.2015                   Ужгород                                       № 231 
 
 
Про створення муніципального 
ресурсного центру громад 
 

  
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, створення умов для реалізації принципів 
сталого розвитку в місті та активному залученню усіх верств населення, 
представників установ, організацій та бізнес структур до процесу управління і 
діалогу з органами місцевої влади, виробленню прозорих та ефективних 
механізмів планування, залучення ресурсів на місцевому рівні, відповідно до 
статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

1. Утворити при департаменті міського господарства муніципальний  
ресурсний центр громад. 

2. Затвердити Положення про муніципальний ресурсний центр громад 
(додається). 

3. Призначити відповідальною особою за роботу муніципального 
ресурсного центру громад Куберка Марину Юріївну - головного спеціаліста 
відділу департаменту міського господарства, муніципального координатора 
проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», голову 
Ужгородського осередку ВГО «Спілка власників житла України». 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 

 
 
Міський голова       В. Погорелов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови  
17.06.2015 № 231 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про муніципальний ресурсний центр громад 

 
1. Загальні положення 
1.1. Муніципальний ресурсний центр громад (МРЦГ) є створена структура 

при виконкомі, яка формується із представників   структурних підрозділів міської 
ради. 

1.2. Муніципальний  ресурсний центр громад виконує функції  секретаріату 
Форуму місцевого розвитку. 

1.3. Для  досягнення своєї мети та завдань  муніципальний ресурсний центр 
взаємодіє з обласною державною адміністрацією, обласною радою, об’єднаннями 
співвласників багатоквартирних будинків, з іншими громадськими та 
благодійними об’єднаннями, фондами, підприємствами та організаціями різних 
форм власності, Обласним ресурсним центром громад.  

1.4. Місце знаходження муніципального ресурсного  центру:  департамент 
міського господарства Ужгородської міської ради. Адреса центру:  пл. Поштова, 
3, м. Ужгород,  Закарпатська область, 88000. 

1.5. Відповідальна особа за роботу муніципального ресурсного центру – 
призначається відповідним розпорядженням міського голови.  

  
2. Мета створення муніципального ресурсного центру громад 
Створення умов для реалізації принципів сталого розвитку в місті  та більш 

активному залученню усіх верств населення, представників установ, організацій 
та бізнес структур до процесу управління та діалогу з органами місцевої влади, 
виробленню прозорих та ефективних механізмів планування та залучення 
ресурсів на місцевому рівні.  

 
3. Завдання  муніципального ресурсного  центру громад 
3.1. Планування, координування, впровадження та моніторинг діяльності 

організацій громад, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
на місцевому  рівні. 

3.2. Забезпечення підтримки (технічної, фінансової та адміністративної) 
місцевим громадам, ОСББ для реалізації їх ініціатив. 

3.3. Консультування місцевих громад, ОСББ з питань створення та 
функціонування організацій громад та впровадження громадських ініціатив.  

3.4. Проведення тренінгів, семінарів, навчань для ОСББ, організацій громад, 
представників органів влади.  

3.5. Надання підтримки у проведення засідань Форумів місцевого розвитку. 
3.6. Забезпечення дотримання принципів місцевого розвитку орієнтовного на 

громаду. 
3.7. Зв'язок з іншими донорськими організаціями та організаціями громад. 
3.8. Слугування в якості бази для обміну досвідом в реалізації проектів 

ЄС/ПРООН та інших проектів міжнародної технічної допомоги. 



3.9. Визначення проблем та можливостей, пов’язаних із впровадженням 
стратегії місцевого розвитку.  

3.10. Дослідження варіантів політики щодо просування спільного врядування 
та громадсько-приватного партнерства для покращення якості життя людей в 
місті. 

3.11. Лобіювання серед різних дійових осіб на місцевому (обласному) 
національному рівнях наболілих питань для визначення спільних варіантів 
стратегії. 

3.12. Вдосконалення шляхів організації, створення та реєстрації об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків та інших об’єднань громадян. 

3.13. Вдосконалення планів залучення технічних та фінансових ресурсів для 
реалізації ініціатив громади та ОСББ. 

 
4. Повноваження муніципального ресурсного центру громад 
МРЦГ в межах своїх повноважень: 
4.1. Представляє інтереси жителів міста з питань місцевого розвитку, 

реалізації проектів ПРООН, інших проектів місцевого розвитку в Ужгородській 
міській раді. 

4.2. Сприяє дотриманню положень Конституції та законів України, реалізації 
актів Президента України й органів виконавчої влади, рішень міської ради, 
розпоряджень міського голови, рекомендацій ПРООН щодо питань місцевого 
розвитку. 

4.3. Розробляє пропозиції для покращення законодавчих і регуляторних умов 
реалізації спільних проектів з місцевого розвитку. 

4.4. Вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів програм 
соціально-економічного розвитку міста та проектів бюджету міста з питань 
місцевого розвитку та представляє їх на місцевому, обласному і, за необхідності, 
національному рівнях. 

 
5. Статус муніципального ресурсного центру громад  
5.1. МРЦГ не є юридичною і є неприбутковою структурою при міській раді,   

який   організований з метою створення умов для реалізації принципів місцевого 
розвитку. 

5.2. МРЦГ не несе відповідальності за зобов’язання своїх представників. 
5.3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться представниками 

спеціалістами структурних підрозділів міської ради. 
 
6. Фінансове забезпечення муніципального ресурсного центру громад 
Фінансове забезпечення діяльності муніципального ресурсного центру 

громад здійснюється в межах бюджетних призначень, виділених для забезпечення 
життєдіяльності департаменту міського господарства, програм в рамках 
міжнародних проектів та програм міжнародної технічної допомоги, інших джерел 
не заборонених законодавством.  

 
______________________________________________________________________ 

 


