
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
12.04.2016                               Ужгород                                       № 135 

 
 

Про організаційні заходи з 
розробки «Стратегії 
інтегрованого розвитку 
міста Ужгород та  
Ужгородської громади до 
2025 року» 

Відповідно до президентської Стратегії розвитку «Україна – 2020», 
основних положень Концепції децентралізації влади та місцевого 
самоврядування в Україні, Законів України «Про засади державної регіональної 
політики» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
рекомендацій Закарпатської обласної ради для міст обласного значення при 
обговоренні і схваленні «Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 
2020 року», керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на важливість і актуальність 
запровадження стратегічного управління розвитком Ужгородської громади та 
його складової частини - процесу стратегічного планування, враховуючи 
пропозиції громадських об’єднань міста, з метою організації розробки 
«Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгород та  Ужгородської громади до 
2025 року»: 

1. Утворити робочу групу із розробки та залучених фахівців по 
стратегічному плануванню розвитку Ужгородської громади до 2025 року у 
складі згідно з додатком. 

2. Затвердити: 
          2.1. Положення про робочу групу по стратегічному плануванню розвитку 
Ужгородської громади до 2025 року, що додається; 
 2.2. План робіт  і заходів з розробки проекту «Стратегії інтегрованого 
розвитку міста Ужгород та  Ужгородської громади до 2025 року» що додається; 

2.3. Організаційно-інституційну схему розробки Стратегії із залученням 
представників Ужгородської громади  що додається. 

3. Робочій групі  із розробки стратегічного планування розвитку 
Ужгородської громади у термін до 30 червня 2016 року розробити і внести на 
розгляд виконкому та сесії міської ради проект «Стратегії інтегрованого 
розвитку міста Ужгород та Ужгородської громади до 2025 року». 



4. Визначити в якості консультуючих організацій процесу стратегічного 
планування розвитку Ужгородської громади Центр сприяння розвитку міст 
Львівського регіонального відділення Асоціації міст України та його складову 
частину – Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України, 
засновником і членом якого є Ужгородська міська рада. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Цапа І. Ю.  

 
 
Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Додаток  
до розпорядження міського голови  
12.04.2016  № 135 

  
 
 

 СКЛАД 
робочої групи із розробки та залучених фахівців  

по стратегічному плануванню розвитку  
Ужгородської громади до 2025 року 

(30% - представники міської ради і виконкому,  
70% - експерти, науковці, громадськість) 

 
 
 

Андріїв Богдан 
Єфстафійович 

-міський голова, почесний голова робочої групи 

Цап Іштван Юліусович -перший заступник міського голови, голова робочої 
групи 

Приходько Володимир 
Панасович  
 

-завідуючий кафедрою міжнародних-економічних 
відносин УжНУ, доктор економічних наук, 
професор, директор Інституту державного 
управління та регіонального розвитку,   співголова 
робочої групи (за згодою) 

Лукша Олег Васильович -голова правління Агенства місцевого розвитку 
«Європоліс», консультант Асоціації міст України, 
експерт зі стратегічного планування Всеукраїнської 
мережі «РЕГІОНЕТ», (від громадських експертів) 
доцент кафедри електронних систем,  заступник 
голови робочої групи (за згодою) (*) 

Палінчак Микола 
Михайлович 
  

-доктор політичних наук, професор кафедри 
міжнародних відносин, декан факультету 
міжнародних відносин ДВНЗ УжНУ, член 
виконкому, заступник голови робочої групи  
(за згодою) 

 

Члени робочої групи: 

Травіна Ольга Валеріївна 
 
 
 
Афанасьєва Олеся 
Вікторівна 

-заступник начальника управління економіки та 
підприємництва, начальник відділу 
зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та 
туризму 
-депутат міської ради (за згодою) 

Андрейко Віталій Іванович -доцент кафедри міжнародних студій та суспільних 
комунікацій (за згодою) 

Бабунич Оксана Юріївна -начальник управління освіти 
 



 
Бадида Марія Петрівна  
  

-начальник Державної податкової інспекції у 
м.Ужгороді, головного управління Державної 
фіскальної служби у Закарпатській області (за 
згодою) 

Біксей Андрій Борисович -начальник управління праці та соціального захисту 
населення 

Бобров Євгеній 
Володимирович 
Варшава Олександр 
Вячеславович 
Вереш Павло Михайлович 

-начальник управління у справах культури, спорту, 
сім’ї та молоді 
-голова Студради Ужгородського національного 
університету (за згодою) 
-депутат міської ради (за згодою) 

Ваць Надія Василівна 
  

-член правління Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «Фундація регіональних 
ініціатив» (за згодою) 

Гасинець Ярослава 
Степанівна   

-декан біологічного факультету (за згодою) 

Гах Леся Мирославівна -начальник фінансового управління 
Гомонай Василь 
Васильович 
  

-голова постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів та 
оподаткування (за згодою) 

Греньо Михайло 
Михайлович 
  
Івегеш Михайло 
Михайлович 

-підприємець, голова ГО «Спілка підприємців 
Закарпаття» (за згодою) 
-в.о. начальника управління містобудування та 
архітектури 

Ігнат Олександр 
Володимирович 

-депутат міської ради (за згодою) 

Йовні Роберт Іванович 
  

-голова Закарпатського обласного Благодійного 
фонду «Нове покоління» (за згодою) 

Качур Михайло Васильович-директор заводу ПАТ «Турбогаз» (за згодою) 
Кіндрат Олексій 
Олексійович 
  

-голова Регіонального відділення УСПП в 
Закарпатській області (за згодою) 

Ковчар Отто 
Олександрович 
  

-президент Закарпатської Торгово-Промислової 
Палати (за згодою) 

Колесник  Тетяна Оленівна 
  

-голова громадської організації  «Інститут міста 
Ужгорода» (за згодою) 

Куберка Марина Юріївна 
 
 
 
Кулін Золтан Золтанович 

-головний спеціаліст відділу експлуатації житлового 
фонду та інженерних мереж управління 
комунального господарства департаменту міського 
господарства (*) 
-депутат міської ради (за згодою) 
 



Ландовський Еміл 
Федорович  
 
 
Левицький Роберт 
Йосипович 

-голова ради старійшин м. Ужгорода, Почесний 
громадянин м. Ужгорода, екс-міський голова (за 
згодою) 
-кандидат наук з державного управління, 
генеральний директор приватного підприємства 
“Тиса-Ужгород” (за згодою) 

Лівак Людмила Вікторівна 
 

-член громадської організації «Інститут міста 
Ужгорода»  (за згодою) 

Лойко  Леся Андріївна 
  

-голова Агентства сприяння сталого розвитку 
Карпатського регіону «Форза» (за згодою) 

Майстренко Наталія 
Миколаївна  

-представник громадськості (за згодою) 

Олексіюк Сергій 
Максимович 

-директор Ужгородського міського центру зайнятості 
(за згодою) 

Павлув Жанна Вікторівна -директор  Центру надання адміністративних послуг
Пайда Наталія Василівна -головний спеціаліст відділу економіки та 

промисловості управління економіки та 
підприємництва 

Пайда Оксана 
Володимирівна 

-в.о. начальника департаменту міського господарства

Пересоляк Владислав 
Юрійович  

-завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру 
(за згодою) 

Попадюк Катерина 
Василівна  

-голова Закарпатської професійної організації жінок-
освітян «Перспектива» (за згодою) 

Попович Еміл Михайлович 
  

-член ради старійшин м. Ужгорода, екс-міський 
голова, Почесний громадянин м. Ужгорода  
(за згодою) 

Решетар Василь 
Васильович 
Риба Андрій Юлійович 
Сарваші Петро 
Олександрович 

-начальник відділу охорони здоров'я 
 
-депутат міської ради (за згодою) 
-приватний архітектор (за згодою) 

Сембер Степан Васильович 
  

-директор Закарпатського Центру соціально-
економічних і гуманітарних досліджень НАНУ, 
кандидат економічних наук, доцент УжНУ, Почесний 
громадянин м. Ужгород, член виконкому  
(за згодою) (*) 

Сержанов Віталій 
Вікторович  

-декан економічного факультету (за згодою) 

Станкевич-Волосянчук 
Оксана Ігорівна   
  

-президент Регіонального молодіжного екологічного 
об’єднання «Екосфера», експерт зі стратегічного 
планування мережі «РЕГІОНЕТ» (за згодою) (*) 

Тулай Максим 
Миколайович 
  

-член громадської організації «Лабораторія міста 
Ужгорода» (за згодою) 



Устич Сергій Іванович 
  

-директор Інституту транскордонного 
співробітництва, Надзвичайний і Повноважний 
Посол України (за згодою) 

Химинець 
ВолодимирВасильович  

-депутат міської ради (за згодою) 

Чепкий Олександр 
Олексійович 

-начальник відділу землекористування 

Черленяк Іван Іванович 
 
Чурило Михайло 
Михайлович 
  

-професор кафедри міжнародного бізнесу, логістики 
та менеджменту (за згодою) 
-депутат міської ради (за згодою) 

Шандор Федір Федорович 
  

-директор інституту туризму Карпатського регіону 
(за згодою) 

Щербанич Сергій Іванович -начальник відділу економіки та промисловості 
управління економіки та підприємництва 

Юрко Адам Адамович -начальник управління капітального будівництва 
Яцков Микола 
Миколайович 
  

-регіональний координатор ВГО “Інститут 
Республіка” (за згодою) 

 
(*) – учасники робочої групи, які брали участь у розробках обласної та міської 

стратегій 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                      О. Макара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                  Розпорядження міського голови  
                                                                                  12.04.2016 № 135 

 
Положення 

про робочу групу по стратегічному плануванню розвитку  
Ужгородської громади до 2025 року 

 
1. Мета утворення і статус робочої групи: 
1.1. Метою утворення робочої групи по стратегічному плануванню 

розвитку Ужгородської громади (надалі - Робоча група) є організаційне, 
науково-методичне, управлінське забезпечення процесу стратегічного 
планування Ужгородської громади; 

1.2. Робоча група є міжгалузевим робочим органом виконавчого 
комітету і міської ради і зосереджує свою діяльність безпосередньо на 
практичних питаннях діяльності зі стратегічного планування, розробки і 
оформлення проекту «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгорода та 
Ужгородської громади до 2025 року». 

2. Склад Робочої групи: 
2.1. До складу Робочої групи входять штатні працівники виконавчого 

комітету міської ради та залучені за їх згодою фахівці, науковці та експерти, які 
представляють сфери бізнесу, громадські організації, депутатів міської ради, 
науковців; 

2.2. Персональний склад, керівник Робочої групи та можливі зміни у 
персональному складі робочої групи затверджуються розпорядженням міського 
голови. 

3. Завдання і обов'язки Робочої групи: 
3.1. Головним завданням діяльності робочої групи є практична 

організація системної роботи виконавчого комітету міської ради щодо розробки, 
реалізації та моніторингу «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгорода та 
Ужгородської громади до 2025 року». 

3.2.  Відповідно до головного завдання, Робоча група: 
             3.2.1. Складає плани і програми діяльності та заходів виконавчого 
комітету та міської ради щодо стратегічного планування та подає їх на 
погодження  міському голові; 

3.2.2. Створює базу даних нормативно-технічних, розпорядчих та 
науково- методичних документів, інформаційних матеріалів щодо методики та 
кращої практики стратегічного планування в Україні і за рубежем; 

3.2.3. Організовує збір та аналіз статистичних і нестатистичних даних з 
метою підведення підсумків діагностики стану розвитку міста, що необхідно 
для стратегічного планування; 

3.2.4. Організовує навчання, семінари та тренінги з працівниками 
виконавчого комітету та міської ради, представниками громадськості і бізнесу 
щодо суті і специфіки стратегічного планування, SWОТ-аналізу поточної 
ситуації, розробки базових елементів стратегії розвитку міста - бачення, місії, 
стратегічних пріоритетів та операційних цілей і завдань тощо; 

3.2.5. Пропонує на розгляд та обговорення громадськістю варіанти 
сценаріїв соціально-економічного розвитку міста; 



3.2.6. Розробляє та представляє на розгляд громадськості систему 
показників та індикаторів реалізації «Стратегії інтегрованого розвитку міста 
Ужгорода та Ужгородської громади до 2025 року». 

3.3. Розробляє окремі види анкет та проводить анкетування і опитування 
серед мешканців і громадськості міста з проблематики стратегічного 
планування. 

3.4. Бере участь у заходах по інформуванню громадськості щодо ходу і 
результатів стратегічного планування в місті. 

3.5. Співпрацює з експертами і фахівцями різних рівнів, у тому числі в 
рамках грантових проектів Міжнародних донорських програм технічної 
допомоги з тематики стратегічного планування та соціально-економічного 
розвитку громад і територій. 

4. Робоча група здійснює всю необхідну організаційно-технічну 
роботу по розробці проекту «Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгорода 
та Ужгородської громади до 2025 року» та її представленню на розгляд, 
обговорення і затвердження сесії міської ради. 

5. Робоча група щорічно представляє письмовий звіт про свою роботу 
міському голові, а також інформує про свою роботу громадськість. 

6. Робоча група працює на добровільній, безоплатній основі. 
7. Реорганізація та ліквідація робочої групи, а також зміни та 

доповнення до даного положення вносяться розпорядженням міського голови. 
 

       _______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                  Розпорядження міського голови 
                                                                                  12.04.2016 № 135 

  
План робіт 

 і заходів з розробки проекту «Стратегії  розвитку  Ужгородської 
громади до 2025 року» 

 
              

Крок 1: Організація роботи (Мета - створити робочу групу стратегічного 
планування. Узгодити графік розробки стратегії). 

Крок 2: Аналіз (Провести ретельний аналіз розвитку основних секторів 
економіки міста. Провести опитування думки підприємців та представників 
влади і громадськості. Розробити SWOT - аналіз розвитку міста). 

Крок 3: Визначення бачення розвитку міста та головних пріоритетів 
розвитку (Визначити пріоритети  та напрямки розвитку економіки). 

Крок 4: Планування (скласти план дій у розрізі напрямків розвитку та 
головних секторів економіки міста). 

Крок 5: Реалізація (План ухвалюється місцевою радою. Визначити органи, 
відповідальні за реалізацію стратегічного плану). 

                                   
     ________________________________________________                               
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Розпорядження міського голови 
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Організаційно-інституційна Схема розробки Стратегії із залученням представників Ужгородської громади 
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