
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

24.05.2018                            Ужгород                               № 234 

 

Про міський план заходів щодо  

реалізації Національної стратегії  

сприяння розвитку громадянського  

суспільства в Україні на 2018 рік 
 
 

Відповідно до пункту 19, частини 4, статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 

68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», 

розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації 26.01.2018 № 40 «Про 

обласний план заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2018 рік», з метою налагодження 

ефективного діалогу та партнерських відносин з організаціями громадянського 

суспільства: 

 

1. Затвердити міський план заходів щодо реалізації Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2018 рік, що додається. 

2. Структурним підрозділам міської ради про стан виконання заходів та 

оцінку їх результативності інформувати відділ документального та організаційного 

забезпечення до 05 грудня 2018 року.  

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

 
 

Міський голова                                                                                           Б. Андріїв 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

24.05.2018 № 234 

 

 

Міський план заходів 

щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2018 рік 

 

 

1. Проводити ефективну роботу з вивчення громадської думки та 

виносити на обговорення з громадськістю актуальні питання реалізації 

державної політики, проекти нормативно-правових актів, що стосуються 

суспільно-економічного розвитку міста, прав та інтересів широких верств 

населення у формі громадських слухань, засідань за «круглим столом», 

зустрічей з громадськістю, конференцій, форумів, електронних 

консультацій тощо. 

 Структурні підрозділи міської ради 

жовтень 2018 року 

2. Взяти участь у проведенні регіонального форуму громадських 

ініціатив. 

 Структурні підрозділи міської ради 

жовтень 2018 року 

3. Брати участь у наукових конференціях і засіданнях за «круглим 

столом» із питань розвитку громадянського суспільства, впровадження 

європейських стандартів щодо взаємодії органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського 

суспільства тощо. 

 Структурні підрозділи міської ради 

протягом року 

4. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради 

інформації про дотримання антикорупційного законодавства. 

 Відділ запобігання і протидії 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними органами 

протягом року 

5. Сприяти проведенню публічних консультацій з громадськістю, 

громадських експертиз тощо. 

 Структурні підрозділи міської ради 

протягом року 

6. Сприяти діяльності консультативно-дорадчих органів, утворених 

при Ужгородській міській раді. 

 Структурні підрозділи міської ради 

протягом року 



7. Проводити регулярно публічні заходи за участю керівництва 

(зустрічі, брифінги, прес-конференції, інтерв’ю тощо). 

 Відділ інформаційної роботи 

протягом року 

8. Забезпечити висвітлення на офіційному сайті міської ради та у 

газеті «Ужгород» заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні, інформацію про які 

нададуть відповідальні структурні підрозділи. 

 Відділ інформаційної роботи, 

редакція газети «Ужгород» 

протягом року 

 

  

   

 

 


