ПРОТОКОЛ
засідання робочої групи з розробки "Стратегії інтегрованого розвитку
міста Ужгород та Ужгородської громади до 2025 року"
13. 04. 2016 року

м. Ужгород

У нараді взяли участь:
Міський голова, перший заступник міського голови, керівники структурних
підрозділів Ужгородської міської ради, представники депутатського корпусу,
представники громадськості, науковці та експерти (згідно з розпорядженням
міського голови від 12.04.2016р.№135).
Порядок денний:
1. Привітання та вступне слово.
2. Ознайомлення з персональним складом робочої групи з розробки Стратегії.
3. Обговорення плану проведення робіт з розробки Стратегії.
4. Організація процесу збору даних та проведення соціально - економічного
аналізу.
5. Підведення підсумків.
Виступили:
Міський голова Андріїв Б.Є. який зазначив, що місто повинно мати чітке
уявлення про те, куди рухатиметься і яким шляхом розвиватиметься. Це має
бути маленькою конституцією міста, розробленою за участю всіх активних,
професійних та фахових представників громади і запросив долучитися всіх
охочих до розробки Стратегії.
Лукша О.В. - виступив із вступним словом, відмітив, що в місті діяли декілька
Стратегій, остання з яких Стратегія регіонального розвитку до 2015 року.
Приходько В.П - обговорив план заходів та строки написання Стратегії,
запропонувавши збільшити термін написання до жовтня місяця поточного року
та гарантував всесторонню підтримку у вироблені завдань та конкретного
плану дій щодо його виконання.
Левицький Р.Й. - запропонував своє бачення щодо написання Стратегії та її
змісту, а також наголосив про необхідність чіткого визначення виконавців у
написанні Стратегії.
Лівак Л.В. – наголосила у необхідності створення ініціативної групи з боку
громадськості у написанні та обговоренні Стратегії.
Цап І.Ю - ознайомив присутніх з методологією сучасного стратегічного
планування; зазначив, що стратегія інтегрованого розвитку до 2025 року
розроблятиметься за новою методологією відповідно до вимог Європейського
Союзу. Нова Стратегія значною мірою впливатиме на розвиток економіки
міста, тому вона має бути максимально якісною і точною; важливим ресурсом
соціально-економічного розвитку міста є людський потенціал.
Травіна О.В. - відмітила, що управлінням економіки та підприємництва
розроблено розпорядження міського голови від 12.04.2016р. №135, яким
затверджено склад робочої групи із розробки Стратегії. Крім того, ознайомила
присутніх з організацією процесу збору даних для написання Стратегії.
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Гах Л.М. – зауважила про необхідність створення робочої групи з фінансового
забезпечення реалізації Стратегії.
В обговорені також прийняли участь Палінчак М.М., Кіндрат О.О.,
Ландовський Е.Ф., Качур М.В. Пересоляк В.Ю., Бадида М.П., Черленяк І.І.
Сюсько М.М.
Вирішили:
1. Робочій групі із розробки стратегічного планування розвитку Ужгородської
громади продовжити термін написання проекту Стратегії до жовтня місяця
2016 року.
2. З метою залучення громадськості до всебічного обговорення проекту
Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгород та Ужгородської громади до
2025 року:
- прес-службі (А. Кохан) на офіційному сайті Ужгородської міської ради
створити окремий розділ, де розмістити відповідні презентаційні матеріали та
висвітлювати хід розробки проекту Стратегії.
3. Управлінню економіки та підприємництва (Травіна О.В.):
- підготувати доручення структурним підрозділам міської ради про визначення
відповідальної особи, яка займатиметься питанням щодо підготовки проекту
Стратегії інтегрованого розвитку міста Ужгород та Ужгородської громади до
2025 року, та надати їх управлінню економіки та підприємництва у паперовому
та електронному вигляді (uep@rada-uzhgorod.gov.ua);
- надіслати членам робочої групи відповідні анкети щодо проведення SWOTаналізу;
- впродовж квітня 2016 року розробити організаційні заходи щодо проведення
засідань робочої групи з розробки проекту Стратегії.
4. Включити до складу Робочої групи депутата міської ради - Сюсько М.М. та
голову Закарпатського громадського центру - Феськова В.Г.

Голова робочої групи,
перший заступник міського голови,
Протокол вела

І.Цап
Н.Пайда
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