
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
16.03.2015                                Ужгород                                  №  111 
 

 
Про організаційні заходи з 
розробки «Стратегії 
інтегрованого розвитку міста 
Ужгород та  Ужгородської 
громади до 2025 року» 

Відповідно до президентської Стратегії розвитку «Україна – 2020», основних 
положень Концепції децентралізації влади та місцевого самоврядування в Україні, 
законів України «Про засади державної регіональної політики» та «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», враховуючи рекомендації Закарпатської 
обласної ради для міст обласного значення при обговоренні і схваленні «Стратегії 
розвитку Закарпатської області на період до 2020 року», керуючись пунктом 20 
частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
зважаючи на важливість і актуальність запровадження стратегічного управління 
розвитком Ужгородської громади та його складової частини - процесу стратегічного 
планування, враховуючи пропозиції громадських об’єднань міста, з метою 
організації розробки «Стратегії розвитку Ужгородської громади на період до 2025 
року»: 

1. Утворити робочу групу по стратегічному плануванню розвитку 
Ужгородської громади у складі згідно з додатком 1 та затвердити Положення про 
робочу групу згідно з додатком 2. 

2. Утворити дорадчий комітет по стратегічному плануванню розвитку 
Ужгородської громади з пропорційним представництвом міської ради, громадськості, 
бізнесу і ділових кіл та експертів з місцевого розвитку  у складі згідно з додатком 3 
та  затвердити Положення про дорадчий комітет згідно з додатком 4. 

3. Робочій групі по стратегічному плануванню розвитку Ужгородської громади 
у взаємодії та співпраці з дорадчим комітетом у термін до 30 травня 2015 року 
розробити і подати на розгляд виконкому та сесії міської ради проект «Стратегії 
інтегрованого розвитку міста Ужгорода та Ужгородської громади до 2025 року» для 
обговорення і затвердження на основі плану робіт згідно з додатком 5 та схемою 
розробки Стратегії згідно з додатком 6. 

4. Визначити в якості консультуючих організацій процесу стратегічного 
планування розвитку Ужгородської громади Центр сприяння розвитку міст 



Львівського регіонального відділення Асоціації міст України та його складову 
частину – Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України, засновником і 
членом якого є Ужгородська міська рада. 

5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на 
заступника міського голови Шафаря Я.В. 

6. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 

 
Міський голова                                                                                             В. Погорелов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до розпорядження міського голови 
_16.03.15__№ __111 

  
 Склад 

Робочої групи та залучених фахівців по стратегічному плануванню 
розвитку Ужгородської громади до 2025 року 

(50% - представники міської ради і виконкому, 50% - експерти, науковці, 
громадськість) 

 
Шафарь Ярослав 
Васильович 

Заступник міського голови, голова Робочої 
групи 

Травіна Ольга Валеріївна Заступник міського голови, заступник голови, 
Робочої групи 

Лукша Олег Васильович 
(*) 

(за згодою) 

голова правління Агенства місцевого розвитку 
«Європоліс», консультант Асоціації міст 

України, експерт зі стратегічного планування 
Всеукраїнської мережі «РЕГІОНЕТ», 
заступник голови Робочої групи (від 

громадських експертів) 

Члени Робочої групи: 

Юдіна Ірина Сергіївна Начальник відділу інвестицій, інновацій, 
розвитку і туризму 

Турянчик Олександра 
Олександрівна 

Начальник відділу благоустрою департаменту 
міського господарства 

Куберка Марина Юріївна 
(*) 

Головний спеціаліст відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних мереж 

Щербанич Сергій 
Іванович 

Начальник відділу економіки та промисловості 
управління економіки та підприємництва 

Граб Галина Ярославівна Начальник бюджетного відділу, заступник 
начальника фінансового управління 

Біксей Андрій Борисович Заступник начальника управління праці та 
соціального захисту 

Столярова Ірина 
Михайлівна Головний спеціаліст відділу охорони здоров’я 

Станкевич-Волосянчук 
Оксана Ігорівна (*) 

(за згодою) 

Президент Регіонального молодіжного 
екологічного об’єднання «Екосфера», експерт 

зі стратегічного планування мережі 
«РЕГІОНЕТ» 

Сембер Степан 
Васильович (*) 

(за згодою) 

Директор Закарпатського Центру соціально-
економічних і гуманітарних досліджень НАНУ, 
кандидат економічних наук, доцент УжНУ, 

Почесний громадянин м. Ужгород 

Слава Світлана 
Степанівна (*) 

(за згодою) 

Заступник директора Закарпатського Центру 
соціально-економічних і гуманітарних 
досліджень, кандидат економічних наук, 

доцент УжНУ 
Голик Йолана Миколаївна 

(*) 
(за згодою) 

Зав. кафедрою міського будівництва і 
господарства інженерно-технічного факультету 

УжНУ, кандидат технічних наук, доцентр 
Машіка Катерина 
Сергіївна (*) 
(за згодою) 

Старший науковий співробітник Центру 
соціально-економічних і гуманітарних 

досліджень НАНУ, кандидат економічних наук
Рябоконь Павло 
Андрійович (*) 

(за згодою) 

проектний менеджер Асоціації міст, селищ і 
сіл «Закарпаття – XXI століття», здобувач 
кафедри міжнародного бізнесу, логістики та 



менеджменту УжНУ 
Єгорова Ольга 

Олександрівна (*) 
(за згодою) 

провідний спеціаліст Ужгородської філії 
Національного інституту стратегічних 

досліджень 
Бондаренко Вікторія 

Михайлівна (*) 
(за згодою) 

Доцент кафедри міжнародного бізнесу, 
логістики та менеджменту УжНУ, кандидат 

економічних наук 
(*) – учасники Робочої групи, які приймали участь в розробках обласної 
та міської стратегій 

Залучені фахівці до заходів Робочої групи та консультацій 

Багрій Наталія Юріївна 
(за згодою) 

Доцент кафедри міського будівництва і 
господарства УжНУ, проектант і дизайнер, 

архітектор 
Багрій Степан Степанович 

(за згодою) 
Архітектор і проектант міської забудови та 

планування 
Дзембас Олександр 

Васильович 
(за згодою) 

Старший науковий співробітник 
Закарпатського краєзнавчого музею, голова 

ГО «Невицький замок» 

Дербаль Юрій Юрійович 
(за згодою) 

Заступник голови Агентства сприяння 
сталого розвитку Карпатського регіону 

«Форза» 
Коваль Олександр 

Дмитрович 
(за згодою) 

Член правління ГО «Панонія», доцент 
кафедри туризму УжНУ 

Греньо Михайло 
Михайлович 
(за згодою) 

Підприємець, голова ГО «Спілка 
підприємців Закарпаття» 

Йовні Роберт Іванович 
(за згодою) 

Голова Закарпатського обласного 
Благодійного фонду «Нове покоління» 

Манівчук Василь 
Миколайович 

(за згодою) 

Директор Закарпатського обласного Центру 
з гідрометеорології 

Ваць Надія Василівна 
(за згодою) 

Член правління Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «Фундація 

регіональних ініціатив» 

Феєр Віктор Іванович 
(за згодою) 

Депутат Ужгородської міської ради, 
президент Асоціації розвитку малого і 

середнього бізнесу та інновацій «Ужгород – 
XXI вік» 

Пилипенко Вадим 
Володимирович 

(за згодою) 

Керівник ГО «Центр українсько-польських 
ініціатив» 

Носа-Пилипенко Наталія 
Олександрівна 

(за згодою) 

Президент Міжнародної асоціації 
інституцій регіонального розвитку (МАІРР)

Мясковська Тетяна 
Михайлівна 
(за згодою) 

Керівник ГО «Допоможи другу» 

Волошин Валентин 
Миронович 
(за згодою) 

Керівник Закарпатського обласного БФ 
міжнародного, наукового, освітнього та 

культурного співробітництва 
Баганич Андрій Андрійович 

(за згодою) 
Депутат Ужгородської міської ради, 

підприємець 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                      Д. Геворкян 



 
                                      Додаток 2 

до розпорядження міського голови 
_16.03.15__№ 111 

 
 

Положення 
про Робочу групу по стратегічному плануванню розвитку Ужгородської 

громади до 2025 року 

1. Мета утворення і статус Робочої групи 
1.1. Метою утворення Робочої групи по стратегічному плануванню розвитку 
Ужгородської громади (надалі - Робоча група) є організаційне, науково-
методичне, управлінське забезпечення процесу стратегічного планування 
Ужгородської громади. 
1.2. Робоча група є міжгалузевим робочим органом виконавчого комітету і 
міської ради і зосереджує свою діяльність безпосередньо на практичних 
питаннях діяльності зі стратегічного планування, розробки і оформлення 
проекту «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгорода та Ужгородської 
громади до 2025 року». 
2. Склад Робочої групи 
2.1. До складу Робочої групи входять штатні працівники виконавчого комітету 
міської ради та залучені за їх згодою фахівці, науковці та експерти, які 
представляють сфери бізнесу, громадські організації, депутатів міської ради, 
науковців. 
2.2. Персональний склад, керівник Робочої групи та можливі зміни у 
персональному складі робочої групи затверджуються розпорядженням 
міського голови. 
3. Завдання і обов'язки Робочої групи 
3.1. Головним завданням діяльності робочої групи є практична організація 
системної роботи виконавчого комітету міської ради щодо розробки, 
реалізації та моніторингу «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгорода 
та Ужгородської громади до 2025 року». 
3.2. Відповідно до головного завдання, Робоча група: 
3.2.1. Складає плани і програми діяльності та заходів виконавчого комітету та 
міської ради щодо стратегічного планування та подає їх на погодження 
дорадчому комітету по стратегічному плануванню Ужгородської громади та 
міському голові. 
3.2.2. Створює базу даних нормативно-технічних, розпорядчих та науково- 
методичних документів, інформаційних матеріалів щодо методики та кращої 
практики стратегічного планування в Україні і за рубежем. 
3.2.3. Організовує збір та аналіз статистичних і нестатистичних даних з 
метою підведення підсумків діагностики стану розвитку міста, що необхідно 
для стратегічного планування. 
3.2.4. Організовує навчання, семінари та тренінги з працівниками виконавчого 
комітету та міської ради, представниками громадськості і бізнесу щодо суті і 
специфіки стратегічного планування, SWОТ-аналізу поточної ситуації, 
розробки базових елементів стратегії розвитку міста - бачення, місії, 
стратегічних пріоритетів та операційних цілей і завдань тощо. 
3.2.5. Готує та організовує засідання Дорадчого комітету по стратегічному 
плануванню розвитку міста і громади. 



3.2.6. Пропонує на розгляд та обговорення громадськістю та Дорадчого 
комітету по стратегічному плануванню міста варіанти сценаріїв соціально-
економічного розвитку міста. 
3.2.7. Розробляє та представляє на розгляд громадськості і Дорадчого комітету 
систему показників та індикаторів реалізації «Стратегії інтегрованого 
розвитку міста Ужгорода та Ужгородської громади до 2025 року». 
3.3. Розробляє окремі види анкет та проводить анкетування і опитування 
серед мешканців і громадськості міста з проблематики стратегічного 
планування; 
3.4. Бере участь у заходах по інформуванню громадськості щодо ходу і 
результатів стратегічного планування в місті. 
3.5. Співпрацює з експертами і фахівцями різних рівнів, у тому числі в 
рамках грантових проектів Міжнародних донорських програм технічної 
допомоги з тематики стратегічного планування та соціально-економічного 
розвитку громад і територій. 
4. Робоча група здійснює всю необхідну оргнанізаційно-технічну роботу по 
розробці проекту «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгорода та 
Ужгородської громади до 2025 року» та її представленню на розгляд, 
обговорення і затвердження сесії міської ради. 
5. Робоча група щомісячно представляє письмові звіти про свою роботу 
міському голові, а також інформує про свою роботу на засіданнях дорадчого 
комітету по стратегічному плануванню. 
6. Робоча група працює на добровільній, безоплатній основі. 
7. Реорганізація та ліквідація робочої групи, а також зміни та доповнення до 
даного положення вносяться розпорядженням міського голови. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                               Д. Геворкян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3  
до розпорядження міського голови 
16.03.15__№ 111 
 

 
Склад 

Дорадчого комітету по стратегічному плануванню розвитку 
Ужгородської громади до 2025 року». 

(55% - представники міської ради і виконкому, 45% - експерти, науковці, 
громадськість) 

 
Погорелов Віктор 
Володимирович Міський голова, голова Дорадчої ради 

Волошин Іван Іванович Перший заступник міського голови, 
заступник голови Дорадчої ради 

Шафарь Ярослав Васильович Заступник міського голови, заступник 
голови Дорадчої ради 

Андріїв Богдан Євстафійович Секретар міської ради 
 

Травіна Ольга Валеріївна Заступник міського голови 
 

Геворкян Даніелла Сергіїївна Керуючий справами виконкому 
 

Станкович Михайло 
Михайлович 

Начальник управління економіки та 
підприємництва 

Гах Леся Мирославівна Начальник фінансового управління 
 

Бабунич Оксана Юріївна Начальник управління освіти 
 

Чепкий Олександр Олексійович Начальник відділу землекористування 

Івегеш Михайло Михайлович В.о. начальника управління 
містобудування і архітектури 

Костенчук Олександр 
Анатолійович 

В.о начальник департаменту міського 
господарства 

Сабовчик Денис Михайлович Начальник Центру надання 
адміністративних послуг 

Бобров Євгеній Володимирович Начальник управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

Сушко Андріана Антонівна Начальник управління праці та 
соціального захисту населення 

Курах Іван Ілліч Головний лікар Центральної міської 
клінічної лікарні 

Юрко Адам Адамович Начальник управління капітального 
будівництва 

Ландовський Еміл Федорович  
(за згодою) 

Голова Ради старійшин м. Ужгорода, 
Почесний громадянин м. Ужгорода, екс-

міський голова 

Попович Еміл Михайлович  
(за згодою) 

Член Ради старійшин м. Ужгорода, екс-
міський голова, Почесний громадянин м. 

Ужгорода 
Бадида Марія Петрівна  

(за згодою) 
Начальник ДПІ у м. Ужгороді 

 
Лендьел Мирослава 
Олександрівна  

(за згодою) 

Проректор УжНУ, доктор політичних 
наук, професор, голова Клубу експертів 
УжНУ, директор Інституту Центральної 



Європи 
Приходько Володимир 

Панасович  
(за згодою) 

Зав. кафедрою УжНУ, доктор економічних 
наук, професор 

Мітряєва Світлана Іванівна  
(за згодою) 

Директор Ужгородської філії 
Національного інституту стратегічних 
досліджень, кандидат історичних наук 

Шпеник Отто Бартоломійович 
(за згодою) 

Директор Інституту електронної фізики 
НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, академік 

НАНУ 
Студеняк Ігор Петрович 

(за згодою) 
Проректор з наукової роботи УжНУ, 
доктор фіз.-мат. наук, професор 

Качур Михайло Васильович 
(за згодою) 

Директор заводу «Турбогаз», депутат 
обласної ради 

Кіндрат Олексій Олексійович 
(за згодою) 

Голова Регіонального відділення УСПП в 
Закарпатській області, депутат міської 

ради 

Погорєлов Андрій 
Володимирович 

(за згодою) 

Депутат Ужгородської міської ради, 
голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства 
містобудування, архітектури та екології 

Чучка Павло Павлович 
(за згодою) 

Депутат Ужгородської міської ради, 
голова постійної комісії з питань розвитку 
туризму і міжнародного співробітництва 

Баганич Андрій Андрійович 
(за згодою) 

Депутат Ужгородської міської ради, 
заступник голови постійної комісії з 

питань регулювання земельних відносин 

Булина Михайло Михайлович 
(за згодою) 

Депутат Ужгородської міської ради, 
голова постійної комісії з питань 

законності, правопорядку. Регламенту і 
депутатської етики 

Пацкань Богдан Михайлович 
(за згодою) 

Депутат Ужгородської міської ради, 
голова постійної комісії з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту населення

Ващук Федір Григорович 
(за згодою) 

Депутат Ужгородської міської ради, 
голова постійної комісії з питань освіти, 
науки і культури, молодіжної політики і 

спорту, міжнаціональних і 
міжконфесійних відносин 

Гнатків Василь Іванович 
(за згодою) 

Депутат Ужгородської міської ради, 
заступник голови постійної комісії з 

питань майнової політики, власності та 
приватизації 

Дацюк Костянтин Леонідович 
(за згодою) 

Депутат Ужгородської міської ради, 
голова постійної комісії з питань 

економічного розвитку, планування, 
інновацій, інвестиційної і промислової 

політики, транспорту, зв’язку та 
енергетики, торгівлі, підтримки 

підприємництва та регуляторної політики 
Соханич Федір Федорович 

(за згодою) 
Депутат Ужгородської міської ради, 

голова постійної комісії з питань бюджету
Гомонай Павло Васильович 

(за згодою) 
Керівник Громадської організації 

«Громадський конвент» 
Феськов Володимир 

Геннадійович 
(за згодою) 

Керівник Громадської організації 
«Закарпатський громадський центр» 

Лобко Василь Юрійович Голова Закарпатської обласної організації 



(за згодою) Всеукраїнської екологічної ліги 

Менджул Марія Василівна 
(за згодою) 

Голова Закарпатської обласної організації 
«Карпатське Агенство прав Людини 
«Вестед», кандидат юридичних наук, 

доцент УжНУ 
Андрусь Тетяна Михайлівна 

(за згодою) 
Президент Ротарі-Клубу «Ужгород», 

Ратівецький сільський голова 
Попадюк Катерина Василівна 

(за згодою) 
голова Закарпатської професійної 

організації жінок-освітян «Перспектива» 

Устич Сергій Іванович 
(за згодою) 

Директор Інституту транскордонного 
співробітництва, Надзвичайний і 
повноважний Посол України 

Ковчар Отто Олександрович 
(за згодою) 

Президент Закарпатської Торгово-
Промислової Палати 

Делеган Михайло Васильович 
(за згодою) 

Голова Закарпатської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України 

Кузьма Борис Іванович 
(за згодою) 

Голова ЗОО Національної спілки 
художників України 

Федака Сергій Дмитрович 
(за згодою) 

Професор УжНУ, доктор історичних наук, 
автор книг про Ужгород, член 

Національної спілки журналістів України 
Шандор Федір Федорович 

(за згодою) 
доктор філософських наук, зав. кафедрою 

УжНУ, туризмознавець 
Густі Василь Петрович 

(за згодою) 
голова ЗОО Національної спілки 
письменників України, поет 

 

Керуючий справами виконкому                                                  Д. Геворкян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 
до розпорядження міського голови 
16.03.15__№ 111 

 
 
 

Положення 
про Дорадчий комітет по стратегічному плануванню розвитку 

Ужгородської громади до 2025 року 

1. Мета утворення і статус дорадчого комітету 
1.1. Метою утворення дорадчого комітету по стратегічному плануванню 
розвитку Ужгородської громади (надалі - дорадчий комітет) є забезпечення 
практичної участі найбільш активних представників та лідерів громадськості і 
бізнесових кіл Ужгородської громади у процесі стратегічного планування 
розвитку міста, а також участі міста у планах реалізації «Регіональної 
стратегії розвитку Закарпатської області на період 2020 року» та інших 
стратегічних документів. 
1.2. Дорадчий комітет є дорадчо-консультативним органом при міській раді та 
її виконавчому комітеті і міській раді і зосереджує свою діяльністю на 
залученні широких кіл громадськості, підприємництва, депутатів ради та 
мешканців до розробки «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгорода та 
Ужгородської громади до 2025 року». 
2. Склад Дорадчого комітету: 
2.1. До складу Дорадчого комітету входять представники секторів громади 
міста - 
громадськості, бізнесу і влади, зокрема депутати міської ради, лідери 
громадських організацій, керівники підприємств - стратегічних роботодавців 
та бізнесу в цілому, науковці і представники бюджетної сфери, залучені 
фахівці, а також представники структурних підрозділів міської ради. 
2.2. Загальний рекомендований чисельний склад дорадчого комітету становить 
до 30 чол. При цьому пропонується пропорційне представлення трьох 
секторів громад. 
2.3. Співкерівниками дорадчого комітету рекомендується визначити міського 
голову та секретаря міської ради, заступниками - представників громадських 
організацій та бізнес- асоціацій. 
2.4. Персональний склад Дорадчого комітету з числа представників 
громадськості, бізнесу і депутатів рад формується на основі письмових 
пропозицій громадських організацій, бізнес - асоціацій, постійних комісій з 
попереднім обговоренням кандидатур на основі принципів прозорості і 
консенсусу та за особистою згодою кандидатур активно працювати в 
Дорадчому комітету на громадських засадах. 
3. Завдання і обов'язки Дорадчого комітету 
3.1. Головним завданням діяльності дорадчого комітету є представлення та 
захист інтересів зацікавлених груп громад міста у процесах розробки, 
реалізації та моніторингу виконання «Стратегії інтегрованого розвитку міста 
Ужгорода та Ужгородської громади до 2025 року». 
3.2. Відповідно до головного завдання, Дорадчий комітет: 



- вносить свої пропозиції та погоджує плани і програми діяльності та заходи 
виконавчого комітету та міської ради щодо процесів стратегічного 
планування; 
- співпрацює з Робочою групою по стратегічному плануванню розвитку міста 
та періодично заслуховує результати її роботи на своїх засіданнях; 
- співпрацює із Закарпатською обласною радою і ОДА по реалізації 
операційних цілей і завдань «Регіональної стратегії розвитку Закарпатської 
області на період до 2020 року» 
- бере участь у зборі та аналізі не статистичних даних для підведення 
підсумків діагностики поточного стану розвитку міста, що необхідно для 
стратегічного планування; 
- бере участь у формуванні контингенту учасників навчань, семінарів та 
тренінгів щодо суті та специфіки стратегічного планування, SWOT-аналізу 
поточної ситуації, розробки базових елементів стратегії розвитку міста - 
бачення, місії, стратегічних пріоритетів та операційних цілей і завдань тощо; 
- на основі роботи із зацікавленими групами міста та узагальнення пропозицій 
базових елементів проекту стратегії, а саме: бачення майбутнього, місії, 
стратегічних пріоритетів, операційних цілей та завдань тощо; 
- розглядає та затверджує результати підсумків діагностики поточного стану 
розвитку міста та результати SWOT-аналізів; 
- пропонує на розгляд та обговорення громадськості варіанти сценаріїв 
соціально- економічного розвитку міста; 
- розробляє та затверджує систему показників та індикаторів реалізації 
стратегії розвитку міста, вносить свої пропозиції до цієї системи; 
- розглядає та затверджує варіанти сценаріїв соціально-економічного 
розвитку міста згідно з затвердженою методологією стратегічного планування 
розвитку території; 
- бере участь у моніторингу виконання «Стратегії інтегрованого розвитку 
міста Ужгорода та Ужгородської громади до 2025 року»; 
- розробляє і затверджує плани програми залучення громадськості та 
зацікавлених груп громад до процесів стратегічного планування та бере 
участь у їх реалізації, організовує і проводить громадські слухання; 
- розглядає проект «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгорода та 
Ужгородської громади до 2025 року», представлений робочою групою по 
стратегічному плануванню, вносить свої зауваження та пропозиції та 
рекомендує його до внесення на обговорення та прийняття; 
- співпрацює з експертами та фахівцями різних рівнів, утому числі в рамках 
міжнародних донорських програм технічної допомоги, з проблематики і 
тематики регіонального розвитку та стратегічного планування. 
3.3. Рішення, пропозиції, зауваження Дорадчого комітету є обов’язковими для 
розгляду і врахування Робочою групою по стратегічному плануванню 
розвитку. 
3.4. Рішення, пропозиції, зауваження Дорадчого комітету носять дорадчий і 
консультаційний характер для сесії міської ради, яка обговорює і приймає 
проект «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгорода та Ужгородської 
громади до 2025 року». 
3.5. Члени Дорадчого комітету мають право бути присутніми на засіданнях 
міської ради, у тому числі на засіданнях постійних депутатських комісій, на 
яких розглядаються питання, пов’язані з розробкою, прийняттям, реалізацією 
та моніторингом стратегії розвитку міста. 
4. Організація роботи та звітність 



4.1. Дорадчий комітет здійснює свою діяльність планово шляхом підготовки і 
проведення щомісячних засідань дорадчого комітету. При необхідності 
Дорадчий комітет проводить засідання частіше, ніж раз на місяць. 
4.2. Порядок денний, місце і година засідання Дорадчого комітету 
повідомляється членам не пізніше, ніж за три дні до засідання секретарем. 
4.3. Під час засідання секретар Дорадчого комітету веде протокол, хід дискусії 
та прийняті рішення. Протокол засідання Дорадчого комітету підписує 
головуючий на засіданні. Протокол минулого засідання Дорадчого комітету 
затверджується перед початком наступного засідання і з ним ознайомлюються 
усі члени Дорадчого комітету. 
4.4.  Рішення Дорадчого комітету приймається на основі дискусії, вільного 
обговорення всіх точок зору на його засіданні, досягненням консенсусу з 
обговорюваних питань та шляхом відкритого голосування простою більшістю 
з числа присутніх на засіданні. Засідання Дорадчого комітету є правомочним, 
якщо на ньому присутні не менше 2/3 від числа затверджених членів 
дорадчого комітету. Члени Дорадчого комітету, які не згодні з проголосованим 
рішенням, мають право запропонувати і внести до протоколу засідання 
формулювання своєї думки з обговорюваного питання. 
4.5. Звіти про роботу дорадчого комітету, внесені ним пропозиції та прийняті 
рішення доводяться до громадськості і мешканців міста через друковані та 
електронні засоби масової інформації, на засіданнях постійних комісій 
шляхом проведення заходів із залучення громадськості до процесів 
стратегічного планування та організації громадських слухань. 
4.6. Члени Дорадчого комітету працюють на добровільній, безоплатній основі. 
5. Реорганізація та ліквідація дорадчого комітету, внесення змін до даного 
положення та до його складу вносяться розпорядженням міського голови. 

 

 
Керуючий справами виконкому                                          Д. Геворкян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 5 
до розпорядження міського голови 
__16.03.15__№ 111___ 

 
 
 

План робіт 
 і заходів з розробки проекту «Стратегії  розвитку  Ужгородської 

громади до 2025 року». 
 

Пакет організаційно- 
методичних документів 
(анкети, положення) 

1-й тиждень + - 

Проведення спільного 
засідання Робочої групи 
і Дорадчого комітету 

2-й тиждень + + 

Збір аналітичних 
матеріалів по раді і по 
місту 

1-й, 2-й тижні - + 

Організація і проведення 
анкетування з цільовими 
групами міста 

2-й, 3-й, 4-й 
тижні - + 

Обробка і аналіз анкет 5-й тиждень + - 
Опрацювання 
інформаційно- 
аналітичних матеріалів 

3-й – 7-й тижні + - 

Діагностика стану міста 
і SWOT-аналіз 7-й, 8-й тижні + - 

Спільне засідання 
Робочої групи і 
Дорадчого комітету 
(результати) 

9-й тиждень + + 

Коригування Бачення, 
Місії, Стратегічних 
пріоритетів 

10-й тиждень + - 

Збір інформації по 
проектам і джерелам 
фінансування 
Операційної програми 

10-й, 11-й тижні - + 

Написання проекту 
Стратегії 

10-й, 11-й, 12-й 
тижні + - 

Попереднє обговорення 
проекту Стратегії 
(Дорадчий комітет, 
виконком) 
Прийняття Стратегії 
(постійні комісії, сесія) 

12-й тиждень + + 

                                                
 

Керуючий справам виконкому                                 Д. Геворкян            



Додаток 6 
до розпорядження міського голови  
_16.03.15___№ ___111_ 

Організаційно-інституційна Схема розробки Стратегії із залученням представників Ужгородської громади 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                        Д. Геворкян 
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