
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
20.12.2019 Ужгород                                       №  552

   

   

 

Про затвердження річного 

орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2020 рік 

 

 Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», для забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України 

3.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики»: 

 

 1. Затвердити річний орієнтовний план проведення консультацій з 

громадськістю на 2020 рік, що додається. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова                                       Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

 20.12.2019 № 552 

 

Річний орієнтовний план проведення консультацій 

з громадськістю на 2020 рік 

 
№ 

з/п 

Питання або 

проект 

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 

бюджетних 

програм 

головними 

розпорядниками 

бюджетних 

коштів 

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 

2020 року 

Всі зацікавлені Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

Ужгородської міської ради 

2 Проєкт бюджету 

міста Ужгород 

на 2021 рік 

Збір пропозицій жителів міста щодо 

напрямків використання коштів на 

2021 рік (діапазон пропозицій – від 

ремонту доріг, встановлення 

освітлення чи дитячого майданчику, 

організації фестивалю тощо до 

заходів із енергозбереження чи 

покращення екологічного стану 

міста).  

в період із 15 

липня по 15  

жовтня 2020 

року 

Всі зацікавлені Департамент фінансів та 

бюджетної політики 

Ужгородської міської ради 

3 Проєкт бюджету 

міста Ужгород 

Публічне обговорення показників 

бюджету за участі головних 

напередодні 

розгляду на 

Всі зацікавлені Департамент фінансів та 

бюджетної політики 



на 2021 рік розпорядників коштів та мешканців 

міста 

сесії міської 

ради 

(орієнтовно – 

початок 

грудня) 

Ужгородської міської ради 

4. Проведення 

громадських 

слухань щодо 

врахування 

громадських 

інтересів під час 

розроблення 

проектів 

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 

генерального 

плану - 

січень – 

березень; 

обговорення 

детальних 

планів – 

протягом 

року 

по мірі їх 

розроблення 

Фізичні та юридичні особи, 

а також громадські 

об’єднання міста Ужгород 

Управління містобудування та 

архітектури (617103, 

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 (617103, 

architect@rada-uzhgorod.gov.ua  

6. Звіт про Зустріч з громадськістю березень Широке коло Наталія Мухомедьянова, 

mailto:architect@rada-uzhgorod.gov.ua
mailto:architect@rada-uzhgorod.gov.ua


виконання  

бюджету за 2019 

рік  

 

громадськості, працівники 

закладів освіти, активісти 

громадських організації 

 

начальник управління освіти; 

тел..61-63-60 

e-mail: osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

7. Щодо 

особливостей 

проведення ЗНО 

у 2020 році 

Зсідання за круглим столом березень Батьківська та педагогічна 

громадськість 

Наталія Мухомедьянова, 

начальник управління освіти; 

тел..61-63-60 

e-mail: osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

8. Відкритий відбір 

кандидатур на 

заміщення 

вакантних посад 

керівників 

закладів освіти 

Конкурс протягом 

року 

Освітяни, батьки, 

громадськість 

Наталія Мухомедьянова, 

начальник управління освіти; 

тел..61-63-60 

e-mail: osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

9. Звіти керівників 

закладів освіти 

Загальні збори трудових колективі, 

батьків і громадськості 

червень-

серпень 

Члени трудових колективів 

закладів освіти, батьки, 

представники 

громадськості 

Наталія Мухомедьянова, 

начальник управління освіти; 

тел..61-63-60 

e-mail: osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

10. Підсумки 

2019/2020 

навчального 

року та завдання 

на наступний 

навчальний рік. 

Конференція серпень Керівники навчальних 

закладів, педагоги, 

батьківська громадськість 

Наталія Мухомедьянова, 

начальник управління освіти; 

тел..61-63-60 

e-mail: osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

11. Партнерство: 

«громада – 

батьки – вчителі 

– діти»  

Панельна дискусія жовтень Учнівська молодь, 

педагоги, представники 

громадського управління 

закладів освіти, активісти 

громадських організацій 

Наталія Мухомедьянова, 

начальник управління освіти; 

тел..61-63-60 

e-mail: osvita@osvita-

uzhgorod.gov.ua 

12. Звіт по 

управлінню 

капітального 

Публічне представлення та публікація 

інформації на офіційному сайті УМР 
лютий-

березень 

Мешканці міста Ужгород Савко Михайло Васильович, 

61-56-21, 

ukb.uzhorod@gmail.com 

mailto:osvita@osvita-uzhgorod.gov.ua
mailto:osvita@osvita-uzhgorod.gov.ua
mailto:osvita@osvita-uzhgorod.gov.ua
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будівництва за 

2019 рік 

13. Про виконання 

заходів щодо 

профілактики 

ГРВІ та грипу в 

сезон 2019-2020 

років 

Засідання міської протиепідемічної 

комісії, семінари у медичних закладах 

16-18 січня  Начальник управління охорони 

здоров’я, директори КНП міських 

медичних закладів (тел.:61-30-49. 64-
24-79, 64-24-69, 64-21-63, 61-29-99), 

спеціалісти ДЗ Ужгородського 

міськрайонного лабораторного 
центру «Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України” 
14. Звіт про 

виконання 

паспорту 

бюджетної 

Програми 

місцевого 

бюджету за 

підсумками 2018 

року 

Публічне представлення та публікація 

інформації на офіційному сайті УМР 

04-06 березня  Управління охорони здоров’я 

61-48-38 
 

voz.uz@ukr.net  

15. 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 в ЗМІ 

 

24-25 квітня  
 Управління охорони здоров’я 

61-48-38 

 

voz.uz@ukr.net  

16. Обговорення 

проблеми 

проведення 

вакцинації 

населення міста 

Статті в ЗМІ, витупи на телебаченні 15-19 травня  Начальник управління охорони 

здоров’я, заступник директора КНП 
«Ужгородський міський центр 

ПМСД» 

61-73-77, 64-24-69 

17. Про проєкт 

міської 

Обговорення з представниками 

Ужгородського міськрайонного 

03-06 лютого  Управління охорони здоров’я 

61-73-77 

mailto:voz.uz@ukr.net
mailto:voz.uz@ukr.net


програми „Про 

медичне 

забезпечення 

призову та 

приписки молоді 

м.Ужгорода” 

військового комісаріату, 

директорами КНП «Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня», 

КНП «Ужгородський міський центр 

ПМСД», департаментом фінансів та 

бюджетної політики та депутатами 

міської ради  

18. Про 

затвердження 

норм надання 

послуг з 

вивезення ТПВ у 

м. Ужгороді. 

   

Публічне представлення та 

публікація інформації на 

офіційному сайті УМР 

січень-лютий Мешканці міста Ужгород Турянчик Олександра 

Олександрівна, 

61-51-58, 

blaguzkg@gmail.com  

19. Звіт про  

виконання 

заходів цільових 

програм по 

департаменту 

міського 

господарства за 

2019 рік 

Публічне представлення та 

публікація інформації на 

офіційному сайті УМР 

січень-лютий Мешканці міста Ужгород Турянчик Олександра 

Олександрівна, 

61-51-58, 

blaguzkg@gmail.com  

20. Проведення 

відкритого 

обговорення 

проекту 

постанови 

НКРЕКП «щодо 

встановлення 

тарифів з 

централізованог

о 

водопостачання 

та 

Проведення відкритого обговорення 

відбувається згідно постанови 

НКРЕКП              № 866 від 

30.06.2017 року «Про затвердження 

Порядку відкритого обговорення 

проектів рішень Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» 

січень  Бабидорич В.І. – директор 

департаменту міського 

господарства, тел. 614190; 

Феделещак М. – заступник 

директора з фінансово-

економічних питань, економісти 

ПЕВ КП "Водоканал м. Ужгород" 

(тел.: 44-39-35) 

mailto:blaguzkg@gmail.com
mailto:blaguzkg@gmail.com


водовідведення 

на 2020 рік. 

21. Проведення 

відкритого 

обговорення 

проекту 

постанови 

НКРЕКП «Про 

схвалення 

Інвестиційної 

програми 

комунального 

підприємства 

«виробниче 

управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства м. 

Ужгорода» на 

2020 рік 

Постанова № 866 від 30.06.2017 р. грудень 2019 

р. 

 Бабидорич В.І. – директор 

департаменту міського 

господарства, тел. 614190; 

Гутовська Н.І. – начальник 

виробничо-технічного відділу 

(тел.: 64-38-00) 

22. Проведення 

відкритого 

обговорення, 

щодо зміни 

тарифів  КП 

«Водоканал м. 

Ужгорода» на 

централізоване 

водопостачання 

та 

водовідведення 

на 2021 рік 

(пакет 

документів 

Постанова № 866 від 30.06.2017 р. 

Процедури встановлення 

тарифів на централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

№ 1473 від 27.12.2017 р.  

травень  Бабидорич В.І. – директор 

департаменту міського 

господарства, тел. 614190; 

Феделищак М. – заступник 

директора з фінансово-

економічних питань, економісти 

ПЕВ (тел.: 44-39-35) 



подається до 1 

червня 2020 

року) 

23. Проведення 

відкритого 

обговорення 

проекту 

постанови 

НКРЕКП щодо 

встановлення 

тарифів з 

централізованог

о 

водопостачання 

та 

водовідведення 

на 2021 рік. 

Постанова № 866 від 30.06.2017р. грудень  Бабидорич В.І. – директор 

департаменту міського 

господарства, тел. 614190; 

Заступник директора з фінансово-

економічних питань, економісти 

ПЕВ (тел.: 44-39-35) 

24. Проведення 

відкритого 

обговорення 

«Проекту 

Інвестиційної 

програми 

комунального 

підприємства 

«Виробниче 

управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства м. 

Ужгорода» на 

2021 рік (пакет 

документів 

подається до 10 

Постанова № 866 від 30.06.2017р 

Порядку розроблення, 

погодження та затвердження 

інвестиційних програм 

суб'єктів господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

водовідведення № 1131 від 

14.09.2017 року 

  

 

липень  Бабидорич В.І. – директор 

департаменту міського 

господарства, тел. 614190; 

Гутовська Н.І. – начальник 

виробничо-технічного відділу 

(тел.: 64-38-00) 



серпня 2020 

року) 

25. Проведення 

відкритого 

обговорення 

проекту 

постанови 

НКРЕКП «Про 

схвалення 

Інвестиційної 

програми 

комунального 

підприємства 

«виробниче 

управління 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства м. 

Ужгорода» на 

2020 рік 

Постанова № 866 від 30.06.2017р. грудень  Бабидорич В.І. – директор 

департаменту міського 

господарства, тел. 614190; 

Гутовська Н.І. – начальник 

виробничо-технічного відділу 

(тел.: 64-38-00) 

26. Круглий стіл з 

обговорення 

питання 

запровадження  

моделей 

технічного 

обслуговування 

внутрішньо 

будинкових 

газових мереж у 

багатоквартирно

му будинку 

З метою забезпечення реалізації 

Закону України "Про житлово-

комунадьні послуги" 

І півріччя 

2020 р. 

 Бабидорич В.І. – директор 

департаменту міського 

господарства, тел. 614190; 

Куберка М.Ю. – начальник 

відділу експлуатації житлового 

фонду та інженерних мереж 

 

_____________________________________________



 


