
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
19.12.2014                                Ужгород                                  № 467 

 
Про міський план заходів з імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною  
та Європейським Союзом 

 
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання розпорядження 
голови Закарпатської обласної державної адміністрації 30.10.2014 р. № 318: 

 
1. Затвердити міський план заходів з імплементації Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, на 2014 – 2017 роки, що додається. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради спільно з 
іншими відповідальними за виконання плану заходів: 

2.1. Забезпечити виконання цього плану заходів.  
2.2. Подавати інформацію про стан виконання плану заходів відділу 

міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Тарахонич В.Ю.) 
щокварталу до 1 числа наступного місяця. 

3. Відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
(Тарахонич В.Ю.) подавати інформацію про стан виконання плану заходів 
управлінню з питань зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та 
транскордонного співробітництва облдержадміністрації щокварталу до 5 числа 
наступного місяця. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

Міський голова                                                                                     В.Погорелов 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови 
   19.12.2014  № 467 

 
МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  

з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки  

Положення Угоди Розділ (глава) Угоди, найменування заходу Строк 
виконання Відповідальний за виконання 

  

 

 

РОЗДІЛ I. Загальні принципи. 
РОЗДІЛ II. Політичний діалог та реформи, 
політична асоціація, конвергенція у сфері 
зовнішньої та безпекової політики 

  

1. Стаття 4 Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із 
захистом прав національних меншин, у тому 
числі в рамках виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового 
режиму для України 

До 
01.01.2018 р.

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді; управління 
освіти; відділ охорони здоров’я; 
управління праці та соціального 
захисту населення  

2. Статті 4, 14 Організація та проведення тренінгів, семінарів, 
конференцій, засідань за круглим столом з 
питань виконання Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), у 
тому числі щодо підвищення рівня знання 
іноземних мов – офіційних мов ЄС відповідно 
до Стратегії підготовки, перепідготовки і 

До 
01.01.2018 р.

Відділ міжнародного співробітництва 
та європейської інтеграції; відділ 
інвестицій, інновацій, розвитку та 
туризму; відділ кадрової роботи, 
нагород та спецроботи  
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Положення Угоди Розділ (глава) Угоди, найменування заходу Строк 
виконання Відповідальний за виконання 

підвищення кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування у сфері 
європейської інтеграції 

3. Стаття 19 Забезпечення сприяння етнокультурному 
розвитку національних меншин шляхом 
проведення культурно-мистецьких та 
культурно-просвітницьких заходів 

До 
01.01.2018 

р. 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді;відділ 
внутрішньої політики, організаційної 
роботи та зв’язків з громадськістю  
 

4. Стаття 404 Вивчення європейського досвіду місцевого 
самоврядування, організація семінарів в 
Україні, навчальних поїздок до держав – членів 
ЄС тощо 

До 
01.01.2018 

р. 

Відділ міжнародного співробітництва 
та європейської інтеграції; відділ 
інвестицій, інновацій, розвитку та 
туризму; відділ внутрішньої 
політики,  організаційної роботи та 
зв’язків з громадськістю; відділ по 
роботі з депутатами та постійними 
комісіями 

  Глава 24. Культура   
5. Стаття 439 

 
Визначення планувальних обмежень з 
урахуванням охоронних зон об’єктів 
культурної спадщини та вимог містобудівної 
документації на регіональному та місцевому 
рівнях 

До 
01.01.2018 

р. 

Управління містобудування та 
архітектури; управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді 
 

  Глава 26. Співробітництво з питань 
громадянського суспільства 

  

6. Стаття 443 
 

Організація заходів щодо підвищення 
кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань взаємодії органів 

До 
01.01.2018 

р. 

Відділ кадрової роботи, нагород та 
спецроботи; відділ внутрішньої 
політики,  організаційної роботи та 
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Положення Угоди Розділ (глава) Угоди, найменування заходу Строк 
виконання Відповідальний за виконання 

виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування з громадськістю у процесі 
формування та реалізації державної політики, у 
тому числі на регіональному рівні 

зв’язків з громадськістю; відділ по 
роботі з депутатами та постійними 
комісіями 

  РОЗДІЛ  VII. Інституційні, загальні та при-
кінцеві положення 

  

7. Стаття 470 Забезпечення доступу громадськості та засобів 
масової інформації до актуальної інформації з 
питань імплементації Угоди про асоціацію 
шляхом запровадження, ведення та 
систематичного оновлення відповідних 
розділів на офіційних сайтах місцевих органів 
виконавчої влади, інших державних органів, 
залучених до формування та реалізації 
державної політики європейської інтеграції 

До 
01.01.2018 

р. 

Відділ міжнародного співробітництва 
та європейської інтеграції; відділ 
внутрішньої політики, організаційної 
роботи та зв’язків з громадськістю 
 

 


