ПРОТОКОЛ №3
засідання робочої групи з розробки "Стратегії інтегрованого розвитку
міста Ужгород та Ужгородської громади до 2025 року"
13. 06. 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.
Порядок денний:
1. Привітання та вступне слово.
2. Ознайомлення та обговорення напрацювань галузевих робочих груп щодо
розробки стратегії.
3. Формулювання та визначення візії міста Ужгород.
4.Підведення підсумків.
Виступили:
Міський голова Богдан Андріїв - розповів про масштабні 3 кроки, які у
разі схвалення, дадуть значний поштовх розвитку Ужгорода. Насамперед,
міський КП “Водоканал” виходить на фінішну пряму перемовин із
Європейським інвестиційним банком. Ідеться про залучення на вигідних
європейських умовах під дуже низькі відсотки грошей на реконструкцію мереж
і придбання обладнання для забезпечення якісного водопостачання, скорочення
втрат води через витоки на шляху до споживачів. Також на території
колишнього “Зеленгоспу” (вул. Ів.Франка - Гленца) збудують школу на 1000
місць і садочок на 300. Нагадаємо, в Ужгороді освітні заклади не будувалися
вже кілька десятиліть, гостро не вистачає місць у дитсадках, із багатьох
мікрорайонів дітям дуже далеко до навчальних і виховних установ. Для
будівництва будуть намагатися залучити державні кошти, бо самостійно
Ужгород не має ресурсів для такого масштабного задуму. Крім того,
планується залучити більше 5 мільйонів євро для серйозного переобладнання
міських комунальних будівель з метою енергозбереження, у тому числі шкіл,
садочків.
Перший заступник міського голови Іштван Цап - міська влада для
формування Стратегії розвитку Ужгорода максимально дала карти в руки
громадськості, чекає пропозицій, є партнером, який забезпечує ресурсну
підтримку і зацікавлений у підготовці якісного документу, реального для
втілення у життя.
Лукша О.В. - висловив пропозицію щодо необхідності залучення
зовнішніх незалежних вузьких фахівців, можливо, модератора напрацювання
Стратегії, який би об’єднував і скеровував зусилля та напрацювання всіх
місцевих учасників розробки документу.
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До обговорення долучилися Бутурлакіна Т.О., Качур М.В., Лівак Л.В,
Феськов В.Г., Щербанич С.І., Логвінов П.Г., Куберка, М.Ю.,
представники ГО “Закарпатська асоціація територіальних громад” та
“Клубу молодих реформаторів”, яких зараз об’єднує навчання у “Школі
майбутніх мерів”. Серед членів виникла дискусія, щодо визначення візії міста
та проведення фахового соціологічного дослідження, у тому числі з
використанням формату відкритого інтерв’ю, тобто, коли потрібно не просто
підтримати один із запропонованих варіантів, а дати свої пропозиції. Однак
констатували, що є необхідність залучення зовнішніх незалежних вузьких
фахівців, можливо, модератора напрацювання Стратегії, який би об’єднував і
скеровував зусилля та напрацювання всіх місцевих учасників розробки
документу.
Вирішили:
1. Управлінню економіки та підприємництва (Травіна О.В.):
- розробити проект програми щодо можливості фінансування Стратегії та
надати його для обговорення членам робочої групи з подальшим винесенням
та затвердженням на сесією міської ради;
2. Включити до складу галузевих робочих груп: представників “Клубу
молодих реформаторів Ужгорода” –
Попадюк Н.І., Ключевського І.І.,
Палінчака, О.І. Марушку Р.В., Доктора С.С.; представників “Закарпатської
асоціації територіальних громад” - Кондратюка Б.Б. та Гайдука А.С., директора
Ресурсного центру сталого розвитку ДВНЗ УжНУ, доцента -Мелеганич Г.І.
3. Наступне засідання координаційної робочої групи провести у разі
необхідності.
Голова робочої групи,
перший заступник міського голови
Протокол вів

І.Цап
С.Щербанич
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