
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               ______  сесія    VI _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       

 
Про затвердження положення про  
громадську експертизу в місті Ужгород  
 

Враховуючи депутатське звернення від 16.09.2014 №01-11/1206, 
звернення громадської організації Карпатське Агентство Прав Людини 
«Вестед» № 10-09/14 від 12.09.2014 р. та громадської організації 
«Антикорупція» № 85 від 15.09.2014 р., пункту 3 Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №976 від 05.11.2008 
року, п. 3.5 Положення про Громадську раду Ужгородської міської ради 
затвердженої рішенням міської ради від 11.04.2014 року № 1267, з метою 
створення належних умов для участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики, віднесеної до відання місцевого 
самоврядування,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Положення про громадську експертизу в місті 

Ужгород (додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради. 
  

 
 
Секретар ради                                                                                     В. Щадей  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення__________________  
сесії міської ради   
VІ скликання 
від__________ №__________ 

  
  

ПОЛОЖЕННЯ 
про громадську експертизу в місті Ужгород 

 
1. Громадська експертиза діяльності Ужгородської міської ради, її 

виконавчого комітету та виконавчих органів (далі – громадська експертиза), є 
однією з форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого 
самоврядування, яка передбачає проведення інститутами громадянського 
суспільства оцінки діяльності Ужгородської міської ради, її виконавчого 
комітету та виконавчих органів, ефективності прийняття і виконання такими 
органами та посадовими особами рішень, підготовку пропозицій щодо 
розв’язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх 
врахування відповідно Ужгородською міською радою, її виконавчим 
комітетом та виконавчими органами, у своїй роботі.  

2. У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства слід 
розуміти громадські організації, в тому числі утворенні шляхом 
повідомлення, благодійні організації, органи самоорганізації населення, 
дорадчо-консультативні органи міської ради, об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, інші неприбуткові організації та установи.  

3.  Ужгородська міська рада, її виконавчий комітет та виконавчі органи, 
сприяють інституту громадянського суспільства у проведенні громадської 
експертизи. 

4. Передумовою для початку проведення громадської експертизи є 
надходження до міського голови Ужгорода письмового запиту від інституту 
громадянського суспільства із зазначенням:   

4.1. Найменування інституту громадянського суспільства, 
місцезнаходження та електронної адреси (за наявності).  

4.2. Предмета і мети громадської експертизи.  
4.3. Переліку документів та інших матеріалів, необхідних для 

проведення громадської експертизи (далі – матеріали). 
4.4. Адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, ім’я 

та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактного 
телефону і електронної адреси (за наявності).  
 5. День надходження запиту є датою початку проведення громадської 
експертизи.  

6. Міський голова Ужгорода після надходження від інституту 
громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення громадської 
експертизи видає у тижневий строк розпорядження про проведення такої 
експертизи і заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів, із зазначенням 
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відповідального виконавчого органу Ужгородської міської ради, прізвища, 
ім’я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за 
забезпечення взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого 
доводить до відома інституту громадянського суспільства, що ініціює 
проведення громадської експертизи, протягом п’яти днів з моменту його 
видання. 

7. Відповідальний виконавчий орган Ужгородської міської ради на 
виконання розпорядження міського голови протягом п’яти днів: 
 7.1. Утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із 
залученням представників інституту громадянського суспільства, що ініціює 
проведення громадської експертизи.  

7.2. Розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту 
щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені відповідальним 
виконавчим органом Ужгородської міської ради з метою сприяння її 
проведенню, на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради.  

7.3. Подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені 
в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та строку, визначених 
Законом України «Про доступ до публічної інформації».  

8. Депутати, посадові та службові особи виконавчого комітету та 
виконавчих органів Ужгородської міської ради не повинні перешкоджати 
проведенню громадської експертизи та втручатися в діяльність інституту 
громадянського суспільства, пов’язану з її проведенням.  

9. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства за 
результатами проведеної громадської експертизи (далі – експертні 
пропозиції), враховуються Ужгородською міською радою, її виконавчим 
комітетом та виконавчими органами під час підготовки місцевих програм, 
формування міського бюджету, вирішення питань поточної діяльності.  

10. Відповідальний виконавчий орган Ужгородської міської ради після 
надходження експертних пропозицій:  
 10.1. Розміщує їх у тижневий строк на офіційному веб-сайті 
Ужгородської міської ради.  
 10.2. Розглядає їх за участю представників інституту громадянського 
суспільства, що проводив громадську експертизу, у двотижневий строк з 
моменту їх надходження за участі зацікавлених осіб. 

10.3. Розробляє і затверджує за результатами розгляду експертних 
пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію, за формою, поданою в 
Додатку 1. 

10.4. Подає у десятиденний строк з моменту отримання експертних 
пропозицій інституту громадянського суспільства, що проводив громадську 
експертизу, письмову відповідь про результати розгляду експертних 
пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, з одночасним 
розміщенням відповідної інформації у засобах масової інформації та/або на 
офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради. 

11. Питання щодо проведення громадської експертизи, не врегульовані 
цим Положенням, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства.  
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Додаток  1 

до Положення про громадську 
експертизу в м. Ужгород 
(пункт 10.3) 

 
 

ЗАХОДИ 
спрямовані на реалізацію експертних пропозицій,  

______________________________________________________ 
назва інституту громадянського суспільства 

поданих у порядку проведення громадської експертизи 
_________________________________________________ 

предмет експертизи 
що проводилася з ______________________ 20___ року по 

_______________________20__ рік 
 

№ Пропозиція інституту 
громадянського 
суспільства 

Захід на її 
реалізацію 
виконавчим 
органом 

Відповідальний 
за його 

виконання 
службовець  

Дата 
виконання 

     
 
 

Секретар ради                                                                                        В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


