
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

10.03.2016                               Ужгород                                          № 85 

 

Про оголошення конкурсу   

 

 З метою популяризації велоспорту та велотуризму у м.Ужгород та 

керуючись статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 

1. Оголосити конкурс на подання концепцій  функціонування міського 

велосипедного туристичного  центру. 

2. Затвердити склад конкурсної комісії з оцінки та відбору концепцій 

функціонування міського велоцентру згідно з додатком 1. 

3. Затвердити положення  про оцінку та конкурсний  відбір концепцій 

згідно з додатком 2. 

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

громадськістю (Кравчук В.В.) забезпечити оприлюднення на офіційному сайті  

міської ради умов проведення конкурсу. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Цапа І. Ю. 

 

 

Міський голова                                                                                         Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

10.03.16 № 85 

 

 

 

СКЛАД  

конкурсної комісії з оцінки та відбору концепцій функціонування  

міського велоцентру 

 

Цап Іштван Юліусович                         перший заступник міського голови,   

                                                                 голова конкурсної комісії 

Білак Олександр Павлович                   заступник міського голови, заступник  

                                                                 голови конкурсної комісії 

Травіна Ольга Валеріївна                     в.о. начальника відділу інвестицій, 

                                                                 інновацій, розвитку та туризму, 

                                                                 секретар конкурсної комісії 

 

Члени конкурсної комісії: 

 

Бобров Євгеній Володимирович        начальник управління у справах культури, 

                                                               спорту сім’ї та молоді     

Лойко Леся                                          голова громадської організації 

                                                              "Агенство сприяння сталому розвитку  

                                                               "Форза" (за згодою) 

Пилипенко Олег Вадимович               координатор спільного українсько- 

                                                                польського грантового проекту /за згодою/  

Феськов Володимир Геннадійович    співкоординатор Закарпатського  

                                                               громадського центру /за згодою/ 

Шандор Федір Федорович                  завідувач кафедри туризму УжНУ 

                                                               (за згодою) 

Щадей Микола                                     голова міської федерації велоспорту 

                                                               (за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                       О. Макара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Додаток 2 

                                                                             до розпорядження міського голови 

10.03.16 № 85 

 

 

Положення  

про оцінку та конкурсний відбір концепцій функціонування міського 

туристичного велоцентру 

 

1. Вступні положення та критерії відбору концепцій 

 

1.1.Це положення визначає механізм проведення на конкурсних засадах 

оцінки та відбору концепцій функціонування міського туристичного 

велосипедного центру (далі-конкурс). 

1.2. Участь у конкурсі беруть громадські організації, що спрямовують свою 

діяльність на розвиток та популяризацію велоспорту та велотуризму. 

1.3. Критеріями оцінки та відбору концепцій функціонування міського 

туристичного велосипедного центру є: 

- забезпечення розвитку та популяризації велоспорту та велотуризму у 

м.Ужгород; 

- відповідність концепцій основним пріоритетам та меті  грантового 

проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на 

молодіжному спорті та розважальних центрах".  

 

2. Конкурсна комісія 

 

2.1. Конкурс проводиться  конкурсною комісією з оцінки та конкурсного 

відбору концепцій функціонування міського велоцентру (далі-конкурсна 

комісія), склад якої затверджується розпорядженням міського голови. 

2.2. Конкурсна комісія здійснює розгляд концепцій і підготовку висновків 

щодо них та керується у своїй роботі цим положенням. 

2.3. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які 

проводяться у міру необхідності. Керує засіданнями конкурсної комісії голова 

або за його дорученням заступник голови конкурсної комісії. 

2.4. Рішення конкурсної комісії приймаються  простою більшістю голосів і 

оформлюються протоколами. 

2.5. Організаційне забезпечення  діяльності конкурсної комісії здійснює 

секретар  конкурсної комісії. 

 

3. Умови участі у конкурсі 

 

3.1. Для участі у конкурсі громадські організації подають такі документи: 

заяву  довільної форми; 

відомості про організацію, а саме: 

- назва, адреса, місце реєстрації, телефон, електронна адреса; 

- прізвище, ім’я та по батькові керівника; 



- відомості про діяльність за останні два роки; 

-  копії установчих документів; 

-  перелік наявного матеріально-технічного забезпечення. 

3.2. Концепції функціонування міського туристичного велосипедного 

центру повинні містити: 

- мету та результати реалізації концепції для розвитку велотуризму та 

велоспорту у місті; 

- структуру та механізм функціонування велоцентру; 

- наявність кадрів та організацію діяльності управлінського персоналу 

велоцентру; 

- перспективний план  функціонування велоцентру на найближчі три роки. 

3.3. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що 

міститься у поданих ним документах.  

 

4. Загальні умови проведення конкурсу 

 

Оцінка та конкурсний відбір концепцій здійснюються за таким механізмом: 

4.1. Секретар конкурсної комісії за погодженням з головою комісії 

протягом трьох робочих днів, починаючи з дати подання концепції, скликає 

засідання комісії, яка здійснює розгляд поданих документів. 

4.2 За результатами розгляду поданої документації, комісія приймає 

рішення простою більшістю голосів, про що фіксується у протоколі засідання  

комісії  за підписом голови комісії та секретаря. 

4.3. Переможець конкурсу повідомляється  у письмовій формі. 

4.4. Рішення конкурсної комісії оскарженню не підлягає. 

4.5. Переможець конкурсу зобов’язаний у 10-ти денний термін після 

прийняття рішення про результати конкурсу, укласти договір з міською радою 

щодо умов користування міським туристичним велоцентром. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                       О. Макара  

 

  


