
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

02.10.2017                                            Ужгород                                         № 407 

 
 

Про міську координаційну раду з 
туризму 

 Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою підтримки розвитку туристичної галузі міста: 

 

 1. Затвердити новий склад міської координаційної ради з туризму 

(додаток).  

 2. Затвердити Положення про міську координаційну раду з туризму 

(додається). 

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

17.03.16 № 98. 

 4. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на  заступника 

міського голови Фартушка І.І. 
 

 
 
 

Міський голова                                                                       Б. Андріїв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

02.10.2017 № 407 

 

СКЛАД 

 координаційної ради  

 

Фартушок Ігор Іванович - заступник міського голови, голова ради 

Мелкумян Арсен - власник готельно - ресторанного 

комплексу “Кілікія”, заступник голови 

ради (за згодою) 

Травіна Ольга Валеріївна 

 

 

Міхалко Іветта Іванівна 

- начальник управління економіки та 

стратегічного планування, заступник 

голови ради 

- головний спеціаліст відділу 

зовнішньоекономічних зв’язків, 

інвестицій та туризму, секретар ради 

 

Члени ради: 

 

Денисенко Сергій Сергійович -  міська громадська організація 

«Закарпатська ліга КВН» (за згодою) 

Коваль Олександр Дмитрович -  викладач кафедри туризму УжНУ, 

директор “Турінфоцентру” (за 

згодою) 

Ковач Олександр Іванович - голова Закарпатської обласної 

асоціації виноробів та виноградарів 

(за згодою) 

Когут Орест  Руфатович - голова міського клубу екскурсоводів 

(за згодою) 

Цап Василь Васильович - начальник відділу зовнішньо-

економічних зв’язків, інвестицій та 

туризму 

Шандор Федір Федорович 

Шабан Наталія Василівна 

- завідувач кафедри туризму УжНУ  

(за згодою) 

- голова ради  громадської організації 

"Фундація регіональних ініціатив 

"Турєвроцентр" (за згодою) 

      Шершун Олександр Олександрович -   голова ГО «Асоціація фахівців    

туристичного супроводу Закарпаття» 

(за згодою) 

 

 

Керуючий справами виконкому      О. Макара 

  

 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   Розпорядження міського голови 

       02.10.2017 № 407 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міську координаційну раду з туризму  

 

1.1. Міська координаційна рада з туризму  (далі – Рада) є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Ужгородської 

міської ради, до складу якої  входять представники виконавчих органів  міської 

ради, підприємств  сфери туризму, громадські діячи, науковці  та представники 

установ, причетних до питань розвитку туризму в місті  (далі  – організації та 

установи). 

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 

також Указами Президента України та постановами Верховної ради України, 

актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому, 

розпорядженнями міського голови та цим положенням. 

 

2. Основні завдання  Ради  

 

 Основними завданнями Ради є: 

2.1. Розробка загальної довгострокової стратегії  розвитку туристичної 

галузі як однієї з пріоритетних в місті   із залученням представників  усіх 

структур та організацій, причетних до  даної сфери;    

2.2. Взаємодія між виконкомом міської ради, організаціями та установами 

та координація   зусиль для розвитку сфери туризму, вирішення проблемних 

питань галузі та створення якісного туристичного продукту „Ужгород”; 

2.3. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази в 

сфері туризму; 

2.4. Виявлення перешкод у діяльності туристичних підприємств, 

підготовка обґрунтованих пропозицій щодо їх подолання; 

2.5. Розгляд проектів комплексних та цільових регіональних програм 

розвитку туристичної галузі; 

2.6. Розгляд та оцінка бізнес-планів та інвестиційних проектів, що 

відповідають розвитку галузі та пропонуватимуться для повного або часткового 

фінансування за рахунок коштів міського бюджету. 

 

3. Права Ради 

 

Відповідно до покладених на неї завдань Рада має право: 

3.1. Одержувати в передбаченому чинним законодавством порядку  від 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, 

необхідну для виконання покладених на Раду завдань; 

3.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи з членів  

Ради для підготовки узгоджених рішень, віднесених до повноважень Ради, а 



також групи експертів, консультантів із залученням на договірній основі до їх 

складу вчених і фахівців, для виконання завдань, покладених на Раду. 

 

4. Структура та керівництво Ради 

 

4.1. Раду очолює заступник міського голови.   

4.2. Голова Ради, його заступники та члени Ради беруть участь у її роботі на  

громадських засадах. 

4.3. З метою виконання основних завдань у Раді діють комісії. 

4.4. Комісії очолюються одним із членів Ради. 

 

5. Порядок роботи Ради та прийняття рішень 

 

5.1. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради 

проводиться відповідно до плану, що затверджується головою Ради, а також у 

міру необхідності, скликається її головою, або за дорученням – його 

заступником. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 

як половина членів Ради. 

5.2. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю 

голосів членів ради, присутніх на засіданні. 

5.3. Хід засідання Ради і прийняття нею рішення оформляється у вигляді 

протоколу, який підписується головою Ради та відповідальним секретарем.  

5.4. Рада систематично інформує громадськість через засоби масової 

інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання. 

5.5. Рішення Ради, прийняті  в межах її компетенції, є рекомендаційними 

для розгляду і врахування в роботі виконавчим комітетом міської ради, 

підприємствами, установами та організаціями. 

5.6. Рекомендації та пропозиції Ради підлягають обов’язковому розгляду 

виконавчим комітетом міської ради, організаціями та установами. Інформація 

про наслідки розгляду рекомендацій та пропозицій направляється Раді в 

місячний термін, якщо інше не передбачено супровідними документами.     

 

 

____________________________________________________________ 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 


