
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

20.01.2015                             Ужгород                               № 17 
 
 
         Про проведення консультацій  
         з громадськістю 
 
 
 
 
       Відповідно до п. 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року, ст. 42 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”: 
        
      1. Затвердити орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 
2015 рік (додається). 
   2.  Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю оприлюднити план проведення консультацій з громадськістю в 
засобах масової інформації. 
      3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського 
голови відповідно до функціональних повноважень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                         В. Погорелов 
 



 
 
                                                                                                             Затверджено 
                                                                                                    Розпорядження 
                                                                                                    міського голови 
                                                                                                    20.01.15_№_17 

 
                         Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю 

          на 2015 рік 
 

№ 
з/п 

Питання (проект 
рішення), яке 
планується 
винести на 
обговорення 

Заходи, які 
заплановані в рамках 

консультацій 

Орієнтовний строк 
проведення 
консультацій 

Структурний 
підрозділ 

(працівник) 
органу 

виконавчої 
влади, 

відповідальни
й за 

проведення 
консультацій 

Контактні дані 
структурного 

підрозділу(прац
івника) 

відповідальног
о за проведення 
консультацій 

1 Звіт про 
виконання 
Програми 

еконмічного і 
соціального 

розвитку міста 
Ужгрод за 2014 

рік 

Обговорення шляхом 
оприлюднення на 
сайті міської ради  

лютий Відділ 
економіки 
управління 
економіки та 
підприємництв
а, начальник 
відділу—

Щербанич С.І. 

 
тел. 61-42-55 

2 Звіт про 
виконання 
Програми 

еконмічного і 
соціального 

розвитку міста 
Ужгрод за січень 
-вересень 2015 

року 

Обговорення шляхом 
оприлюднення на 
сайті міської ради  

жовтень Відділ 
економіки 
управління 
економіки та 
підприємництв
а, начальник 
відділу—

Щербанич С.І. 

 
тел. 61-42-55 

3 Проект програми 
соціального і 
економічного 
розвитку м. 
Ужгорода на 
2016 рік та 
основні 
напрямки 

розвитку на 2017 
і 2018 роки 

Обговорення шляхом 
оприлюднення на 
сайті міської ради  

листопад—грудень Відділ 
економіки 
управління 
економіки та 
підприємництв
а, начальник 
відділу—

Щербанич С.І. 

тел. 61-42-55 

4 Проект бюджету 
міста на 2016 рік

Збори з головними 
розпорядниками 

Грудень Фінансове 
управління 

тел. 3-52-69 
 



коштів, зустрічі з 
громадськістю, 

обговорення шляхом 
оприлюднення на 
сайті міської ради 

Гах Л.М. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


