
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про  Хартію  співпраці 
Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету 
з громадськими та благодійними організаціями  
 
  
  

Узявши до уваги звернення громадської організації Карпатське 
агентство прав людини «Вестед» від 16.06.2014 року № 09-06/14, відповідно 
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону 
України «Про громадські організації», статті 3 Закону України «Про 
благодійну діяльність та благодійні організації», пункту 5 постанови Кабінету 
Міністрів України № 996 від 03.11.2010 року «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», 
  

міська рада ВИРІШИЛА: 
  

1. Затвердити Хартію про співпрацю Ужгородської міської ради та її 
виконавчого комітету з громадськими та благодійними організаціями 
(додається). 

2. Виконавчому комітету міської ради під час проведення консультацій з 
громадськістю керуватися порядком, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України № 996 від 03.11.2010 року «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради  
Щадея В.І.  
  
 
Секретар ради                                                                                       В. Щадей 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради  
__________ №____ 

 
 
 

ХАРТІЯ  
про співпрацю Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету 

з громадськими та благодійними організаціями  
 
 

 
Активна діяльність громадських та благодійних організацій (надалі - 

Організації) є суттєвою характеристикою громадянського суспільства, 
елементом, який об’єднує та активізує місцеву громаду. Організації 
розвивають активність мешканців, формують громадських лідерів. Для 
побудови партнерства важливе значення має як обмін досвідом між 
Організаціями, так і їхня взаємодія з публічним сектором і особливо з 
органами місцевого самоврядування. 

Найважливішим для органів місцевого самоврядування міста Ужгорода  
є служіння ужгородцям та надання їм послуг у межах, установлених чинним 
законодавством, у рамках наявних ресурсів, компетенції та в партнерській 
співпраці із Організаціями.  

Для досягнення цієї мети Ужгородська міська рада та її виконавчий 
комітет і Організації укладають цю Хартію. 

   
1. Партнери 

1.1. Зі сторони органів місцевого самоврядування в реалізації принципів 
Хартії беруть участь: 

- Ужгородська міська рада - у сфері розробки соціальної політики та 
окреслення в рамках річних програм соціально-економічного розвитку 
пріоритетних завдань до спільної реалізації із Організаціями, 

- Міський голова - у сфері реалізації цієї політики, взаємодії із 
Організаціями, прийняття рішень щодо надання їм організаційної підтримки 
та іншої допомоги, 

- Виконавчий комітет міської ради, відповідальний за співпрацю із 
Організаціями, - у сфері координації співпраці, ініціювання спільних дій, 
підтримки постійних партнерських контактів між органами місцевого 
самоврядування та Організаціями та надання дорадчих послуг партнерам. 

1.2. Із сторони Організацій у реалізації принципів Хартії беруть участь 
усі громадські та благодійні організації, які зацікавлені у співпраці з 
органами місцевого самоврядування. Хартія є відкритою для приєднання всім 
зацікавленим організаціям шляхом подання публічної заяви. Організації, що 
приєдналися до Хартії, входять до складу консультаційної групи при 
міському голові.  



1.3. Поточна співпраця здійснюється в рамках консультаційної групи, 
Громадської ради Ужгородської міської ради та проведення тематичних 
засідань органів місцевого самоврядування у формі круглих столів як 
інструментів консультацій з Організаціями.  

1.4. Інформація про партнерів, діяльність консультаційної групи, 
реалізацію принципів Хартії розміщується на офіційній Інтернет-сторінці 
міської ради, в засобах масової інформації. 
 

2. Засади співпраці 
2.1. Співпраця Ужгородської  міської ради та її виконавчого комітету з 

Організаціями здійснюється за волевиявленням партнерів та спирається на 
спільно узгоджені засади: 

- партнерства, яке означає, що партнери прагнуть до компромісу, беруть 
до уваги висловлені зауваження, з’ясовують розбіжності, вислуховують один 
одного, обмінюються думками та інформацією; 

- прозорості та відкритості, які означають, що партнери є відкритими та 
чесними, дії та процедури — прозорими, рішення — об'єктивними. 
Організації мають право здійснювати моніторинг виконання органами 
місцевого самоврядування власних та делегованих завдань; 

- суверенності сторін, яка означає, що партнери мають право в рамках 
підписаних договорів самостійного вибору способу, методу, часу та місця 
реалізації завдань та осіб, які їх реалізовуватимуть, а також беруть на себе 
відповідальність за отримання запланованих результатів;  

- ефективності, яка означає, що партнери визнають за основний 
критерій діяльності отримання максимальної ефективності із вкладених 
затрат. 

 
3. Форми співпраці 

3.1. Партнери декларують такі форми співпраці: 
 Організації пропонують ідеї дій, надають наявні ресурси - знання, 
контакти, людей, досвід, працю волонтерів; 
 Організації реалізують завдання, доручені органами місцевого 
самоврядування; 
 Ужгородська міська рада забезпечує фінансування на пайових засадах 
доручених Організаціям завдань; 
 Ужгородська міська рада організовує спільні зустрічі та круглі столи з 
метою узгодження планів та дій; 
 Ужгородська міська рада систематично інформує про свою поточну 
діяльність; 
 Ужгородська міська рада, по можливості, надає партнерам приміщення та 
інші технічні засоби для реалізації соціальних завдань; 
 Партнери надають один одному поради при реалізації публічних проектів;  
 Партнери інформують один одного про свої плани та пропагують спільні 
дії; 



 Партнери розповсюджують у засобах масової інформації інформацію про 
спільні досягнення та проблеми, які ускладнюють виконання суспільних 
завдань;  
 Партнери за необхідності засновують консультаційно-дорадчі органи, 
завданням яких є, передусім, пропонування та підготовка партнерських дій 
та розповсюдження інформації про них;  
 Партнери пропагують ідеї та підтримують волонтерство як фактор 
розвитку громадянського суспільства. 

 
4. Засади підтримки органами місцевого  

самоврядування діяльності громадських організацій 
4.1. Громадські організації можуть отримувати фінансову підтримку для 

виконання програм та проектів, що мають суспільне значення. Рішення щодо 
виділення фінансової підтримки в рамках річних програм соціально-
економічного розвитку приймає сесія міської ради. 

4.2. Міський голова надає Організаціям доступ до газети «Ужгород» та 
Інтернет-сторінки задля інформування про суспільно корисну діяльність, яка 
ними здійснюється.  

4.3. Організації можуть звертатися до міського голови по допомогу в 
налагодженні контактів із подібними організаціями у містах-побратимах. 

 
5. Оцінка реалізації положень Хартії 

5.1. Оцінка реалізації положень Хартії ведеться партнерами, а її 
результати обговорюються на засіданні консультаційної групи за підсумками 
поточного року. Результати оцінки можуть стати підставою для спільного 
опрацювання пропозицій щодо оновлення положень Хартії. 

 
6. Прикінцеві зауваження 

6.1. Організації беруть активну участь у підготовці щорічних програм 
співпраці, що відбувається через надання пропозицій до проекту програми 
соціально-економічного розвитку та бюджету міста на наступний рік.  
 
 

 


