
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.12.2020     Ужгород                    № 437 

 

 

Про затвердження річного 

орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2021 рік 

 

 

Керуючись статтями 40, 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому 11.06.2020 №216 

«Про затвердження Положення про консультації з громадськістю в 

територіальній громаді міста Ужгород», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити річний орієнтовний план проведення консультацій з 

громадськістю на 2021 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконкому 

23.12.2020 № 437 

 

Річний орієнтовний план проведення консультацій  

з громадськістю на 2021 рік 

 
№ 

з/п 
Питання або 

проєкт 

нормативно-

правового акта 

Захід, що проводитиметься у рамках 

консультацій з громадськістю 
Строк проведення 

консультацій (дата 

або місяць) 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься 

дія рішення, що 

буде прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій (телефон, 

електронна адреса) 

1 Звіт про виконання 

бюджету міста 

Ужгород за 2020  

Публічне представлення інформації про 

виконання бюджету міста Ужгород за 2020 

рік 

До 15 березня 2021 

року 
Всі зацікавлені Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

Ужгородської міської 

ради 

(0312) 615232  

fin@rada-uzhgorod.gov.ua 
2 Звіт про виконання 

бюджетних 

програм  

Публічне представлення інформації про 

виконання бюджетних програм, у тому 

числі досягнення цілей державної політики 

у відповідній сфері діяльності, формування 

та/або реалізацію якої забезпечує головний 

розпорядник бюджетних коштів, у межах 

бюджетних програм за звітний бюджетний 

період 

До 15 березня 2021 

року 
Всі зацікавлені Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

Ужгородської міської 

ради 

(0312) 615232  

fin@rada-uzhgorod.gov.ua 

3 Проєкт бюджету 

міста Ужгород на 

Публічне обговорення показників бюджету 

за участі головних розпорядників коштів та 

Напередодні розгляду 

на сесії міської ради 

Всі зацікавлені Департамент фінансів та 

бюджетної політики 



 

 

2022 рік мешканців міста (орієнтовно – початок 

грудня) 
Ужгородської міської 

ради 

(0312) 615232  

fin@rada-uzhgorod.gov.ua 
4 Проведення 

громадських 

слухань щодо 

врахування 

громадських 

інтересів під час 

розроблення 

проєктів 

містобудівної 

документації на 

місцевому рівні 

Публікація інформації на офіційному сайті 

УМР, розгляд та врахування пропозицій 

громадськості, проведення громадських 

слухань, оприлюднення результатів 

обговорення, в разі виникнення спірних 

питань створення погоджувальної комісії 

обговорення 

детальних планів – 

протягом року по мірі 

їх розроблення; 

обговорення 

генерального плану – 

січень -  квітень 

Фізичні та юридичні 

особи, а також 

громадські 

об’єднання міста 

Ужгород 

Управління 

містобудування та 

архітектури  

(0312) 617103, 614141, 

architect@rada-

uzhgorod.gov.ua 

5 Проведення 

громадського 

обговорення під 

час розгляду 

питань про 

присвоєння імен 

(псевдонімів) 

фізичних осіб, 

ювілейних та 

святкових дат, 

назв і дат 

історичних подій 

вулицям, 

провулкам, 

скверам, тощо. 

Публікація інформації на офіційному сайті 

УМР, розгляд та врахування пропозицій 

громадськості, проведення громадських 

слухань, оприлюднення результатів 

обговорення 

в міру надходження 

звернень 

Фізичні та юридичні 

особи, а також 

громадські 

об’єднання міста 

Ужгород 

Управління 

містобудування та 

архітектури  

(0312) 617103, 614141, 

architect@rada-

uzhgorod.gov.ua 

6 Про закріплення 

території 

обслуговування за 

закладами освіти 

Е-консультації січень жителі 

територіальної 

громади 

Наталія Мухомедьянова, 

начальник управління 

освіти; 



 

 

(0312) 61-63-60 

osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

7 Звіт про 

витрачання 

бюджетних  

коштів за 2020 рік 

Інформація на розширеному засіданні 

колегії управління освіти 

березень Керівники закладів 

освіти, батьківська 

громадськість 

Наталія Мухомедьянова, 

начальник управління 

освіти; 

(0312) 61-63-60 

osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

8 Звіти керівників 

закладів освіти 

Загальні збори трудових колективів, батьків 

і громадськості 

червень, серпень Члени трудових 

колективів  закладів 

освіти , батьки, 

представники 

громадськості 

Наталія Мухомедьянова, 

начальник управління 

освіти; 

(0312) 61-63-60 

osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

9 Про грошову 

норму харчування 

у закладах освіти 

Публічна дискусія жовтень Керівники закладів 

освіти, батьківська 

громадськість, 

ФОПи, що надають 

послуги харчування 

у закладах освіти 

Наталія Мухомедьянова, 

начальник управління 

освіти; 

(0312) 61-63-60 

osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

10 Про виконання 

заходів щодо 

запобіганню 

захворюваності на 

COVID-19 у          

м. Ужгороді 

Засідання міської протиепідемічної комісії, 

семінари у медичних закладах 

18.01.2021 – 

20.01.2021 

Упраління охорони 

здоров’я, директори 

КНП міських 

медичних закладів, 

ДЗ «Ужгородський 

міськрайонний 

Закарпатський 

обласний 

лабораторний центр 

МОЗ України”, всі 

Начальник управління 

охорони здоров'я, 

директори КНП міських 

медичних закладів (тел.: 

(0312) 61-30-49. 64-24-79, 

64-24-69, 64-21-63, 61-29-

99), спеціалісти ДЗ 

«Ужгородський 
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зацікавлені міськрайонний 

Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

11 Звіт про виконання 

паспорту 

бюджетної 

Програми 

місцевого 

бюджету за 

підсумками 2020 

року 

Публічне представлення та публікація 

інформації на офіційному сайті УМР 

08-10.03.2021 Всі зацікавлені Управління охорони 

здоров’я 

61-48-38 

voz.uz@ukr.net 

12 Засідання 

«круглого столу» 

присвяченого 

Всесвітньому дню 

боротьби із 

захворюванням на 

туберкульоз  

 

Обговорення з членами міської 

координаційної ради з профілактики  

туберкульозу та учасниками «круглого 

столу» проблем захворювання на 

туберкульоз у місті. 

Інформація у ЗМІ та телебачення 

26-27.04.2021 

 

Громадські 

організації, 

представники 

ромських 

національних 

меншин, директори 

КНП міських 

медичних закладів, 

Управління охорони 

здоров’я, всі 

зацікавлені 

Упраління охорони 

здоров’я 

61-48-38 

voz.uz@ukr.net 

13 Обговорення 

проблеми 

проведення 

вакцинації 

населення міста 

під час карантину 

на COVID-19 

Статті в ЗМІ, виступи на телебаченні 17 -19.05.2021 Управління охорони 

здоров’я, директори 

КНП міських 

медичних закладів, 

представники ЗМІ, 

всі зацікавлені 

Начальник управління 

охорони здоров’я, 

заступник директора 

КНП «Ужгородський 

міський центр ПМСД»  

(0312) 61-73-77, 64-24-69 

14 Про фінансову 

підтримку 

комунальних 

Обговорення з директорами медичних 

закладів, департаментом фінансів та 

бюджетної політики і депутатами міської 

07-09.02.2021 Управління охорони 

здоров’я, директори 

КНП міських 

Управління охорони 

здоров’я 

(0312) 61-73-77 



 

 

некомерційних 

підприємств 

медичних закладів 

міста та їх 

розвиток у 2021 

році 

ради медичних закладів, 

департамент фінансів 

та бюджетної 

політики, 

депутатський корпус  

voz.uz@ukr.net 

15 Звіт про виконання 

цільових програм 

Публічне представлення інформації про 

виконання цільових  програм, у тому числі 

досягнення цілей державної політики у  

сфері соціального захисту населення, 

формування та/або реалізацію якої 

забезпечує департамент праці та 

соціального захисту населення, як головний 

розпорядник бюджетних коштів, у межах 

цільових програм за звітний бюджетний 

період 

До 15 березня 

2021 року 

Всі зацікавлені Департамент праці та 

соціального захисту 

населення,  

(0312) 612979 

umupszn@rada-

uzhgorod.gov.ua 

16 Обговорення 

потреб населення 

Ужгорода у 

соціальних 

послугах, 

впровадження 

системи надання 

соціальних послуг 

Статті в ЗМІ, виступи на телебаченні Січень-березень 

2021 року 

Особи/сім’ї, які 

належать до 

вразливих груп 

населення та/або 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, яким 

надаватимуться 

соціальні послуги 

Алла Келемец, начальник 

управління пільг, 

гарантій та компенсацій 

ДПСЗН,  

(0312) 612979, 61-40-38 

umupszn@rada-

uzhgorod.gov.ua 

17 Звіт про виконання 

цільових програм 

Публічне представлення інформації про 

виконання цільових  програм, у тому числі 

досягнення цілей державної політики у 

житлово-комунальній  сфері діяльності, 

формування та/або реалізацію якої 

забезпечує департамент міського 

господарства, як головний розпорядник 

бюджетних коштів, у межах цільових 

програм за звітний бюджетний період 

До 15 березня 2021 

року 

Всі зацікавлені Департамент міського 

господарства 

Ужгородської міської 

ради 

(0312) 614190  

dmg@rada-zhgorod.gov.ua 



 

 

18 Проєкт бюджету 

міста Ужгород на 

2022 рік 

Публічне обговорення показників цільових 

програм, де головним  розпорядником 

коштів є департамент міського 

господарства, при обговоренні бюджету за 

участі департаменту фінансів та бюджетної 

політики та мешканців міста 

Напередодні розгляду 

на сесії міської ради 

(орієнтовно – початок 

грудня) 

Всі зацікавлені Департамент міського 

господарства 

Ужгородської міської 

ради 

(0312) 614190  

dmg@rada-zhgorod.gov.ua 

19 Звіт про виконання 

бюджету міста 

Ужгород за 2020 

рік 

Публічне представлення інформації про 

виконання бюджету міста Ужгород за 2020 

рік 

До 15 березня 2021 

року 

Всі зацікавлені Управління капітального 

будівництва 

Ужгородської міської 

ради 

(0312) 61-56-21  

ukb@rada-uzhgorod.gov.ua 

20 Звіт про виконання 

бюджетних 

програм 

Публічне представлення інформації про 

виконання бюджетних програм, у тому 

числі досягнення цілей державної політики 

у житлово-комунальній  сфері діяльності, 

формування та/або реалізацію якої 

забезпечує управління капітального 

будівництва, як головний розпорядник 

бюджетних коштів, у межах цільових 

програм за звітний бюджетний період 

До 15 березня 2021 

року 

Всі зацікавлені Управління капітального 

будівництва 

Ужгородської міської 

ради 

(0312) 61-56-21  

ukb@rada-uzhgorod.gov.ua 

21 Проєкт бюджету 

міста Ужгород на 

2022 рік 

Публічне обговорення показників бюджету Напередодні розгляду 

на сесії міської ради 

(орієнтовно – початок 

грудня) 

Всі зацікавлені Управління капітального 

будівництва 

Ужгородської міської 

ради 

(0312) 61-56-21  

ukb@rada-uzhgorod.gov.ua 



 

 

 


