
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

25.08.2016     Ужгород      № 324 

 
 

 

Про координаційну раду сприяння 

розвитку громадянського суспільства 

при Ужгородському міському голові 

 

 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Указу Президента України 26.02.2016 року № 68/216 „Про сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні”, з метою формування 

сприятливого середовища для посилення ролі громадянського суспільства, 

залучення потенціалу його організацій до процесів формування та реалізації 

державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення: 

 

 1. Утворити координаційну раду сприяння розвитку громадянського 

суспільства при Ужгородському міському голові у складі згідно з додатком. 

 2. Затвердити Положення про координаційну раду сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Ужгородському міському голові, що 

додається. 

 3. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О. П. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського 

голови 

25.08.2016  № 324 
 

СКЛАД 

координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства 

при Ужгородському міському голові 
 

 

Білак Олександр Павлович                            заступник міського голови, голова 

координаційної ради 

Члени координаційної ради: 

 

Арокгаті Марія Юріївна                               начальник служби у справах дітей 
 

Бабунич Оксана Юріївна начальник управління освіти 
 

Біксей Андрій Борисович начальник управління праці та 

соціального захисту населення 
 

Бобров Євгеній Володимирович начальник управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді 
 

Боршовський Олег Ігорович начальник управління 

містобудування та архітектури 

 

Гах Леся Мирославівна начальник фінансового управління 
 

Головчанський Ростислав 

Васильович 

голова профкому студентів 

Ужгородського національного 

університету (за згодою) 

Жулінська Олена Андріївна начальник управління правового 

забезпечення 
 

Кохан Алла Іванівна начальник прес-служби 

Марцинишин Юрій Ігорович начальник Управління патрульної 

поліції у містах Ужгороді та 

Мукачеві Департаменту патрульної 

поліції, капітан поліції (за згодою) 

 

Мегеш Михайло Михайлович голова Ужгородської міської 

організації профспілки працівників 

освіти (за згодою) 

Пайда Оксана Володимирівна в.о. директора департаменту міського 

господарства 

 

Пуглик Олександр Ігорович начальник відділу організаційної 



роботи  та внутрішньої політики 

Решетар Василь Васильович начальник відділу охорони         

здоров’я  

Травіна Ольга Валеріївна заступник начальника управління 

економіки та підприємництва, 

начальник відділу 

зовнішньоекономічних зв’язків, 

інвестицій та туризму 

Фленько Іван Іванович директор Ужгородського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 

 
 

 
 

Керуючий справами виконкому      О. Макара  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського 
голови 
25.08.2016 № 324 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про координаційну раду сприяння розвитку громадянського 

суспільства при Ужгородському міському голові 

1.  Координаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства 

(далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при 
Ужгородському міському голові, що створюються з метою ефективного 

впровадження державної політики та системних заходів, спрямованих на 
реалізацію Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки (далі - Стратегії), формування 
сприятливого середовища для посилення ролі громадянського 
суспільства,залученні потенціалу його організацій до процесів формування та 
здійснення державної та регіональної політики, вирішення питань місцевого 
значення. 

2.  Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням. 

3.  Основними завданнями Координаційної ради є: 
1)  розроблення напрямів та механізмів державного сприяння розвитку 

громадянського суспільства на основі принципів Стратегії; 
2)  сприяння налагодженню ефективної та конструктивної взаємодії 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів з організаціями 
громадянського суспільства; 

3)  підготовка на основі розроблених напрямів та з урахуванням 
пропозицій державних органів, інститутів громадянського суспільства 
щорічних проектів планів заходів щодо виконання Стратегії; 

4) сприяння проведенню громадських обговорень, наукових 
конференцій, засідань за круглим столом з питань розвитку в Україні 

громадянського суспільства, залученню громадськості до процесів формування 

та реалізації регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, 
конструктивної взаємодії Ужгородської міської ради, її виконавчих органів та 
організацій громадянського суспільства, а також вивчення громадської думки з 
питань, віднесених до завдань Координаційної ради. 

5) здійснення аналізу ефективності реалізації Стратегії, загального 
моніторингу стану виконання плану першочергових заходів і щорічних планів 
щодо реалізації Стратегії та підготовка пропозицій з їх коригування; 

6) налагодження співпраці з міжнародними та іноземними 
організаціями громадянського суспільства з питань, віднесених до відання 
Координаційної ради; 

7) проведення освітніх та інформаційних заходів з метою залучення 

представників організацій громадянського суспільства до роботи в органах 
державної влади та місцевого самоврядування. 



4. Координаційна рада має право: 
1)  запитувати та одержувати в установленому порядку від державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 
об’єднань громадян інформацію, матеріали і документи, необхідні для 
виконання покладених на неї завдань; 

2) запрошувати на свої засідання та залучати для обговорення 
відповідних питань керівників і представників державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань 
громадян, а також експертів; 

3)  утворювати тимчасові експертні та робочі групи для опрацювання 
окремих питань діяльності Координаційної ради; 

4)  залучати в разі потреби в установленому порядку до опрацювання 
окремих питань представників державних органів, керівників структурних 
підрозділів Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету, об’єднань 
громадян, а також експертів, учених, фахівців; 

5)  ініціювати проведення громадського обговорення проектів рішень 
Ужгородської міської ради щодо питань розвитку громадянського суспільства; 

6)  ініціювати проведення конференцій, засідань за круглим столом, 
дискусій, нарад з питань, віднесених до відання Координаційної ради. 

5.  Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, центральними та 
місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, 
науковими та іншими установами, організаціями, а також із відповідними 
органами інших держав і міжнародних організацій. 

6.  Координаційна рада утворюється у складі голови Координаційної 
ради та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах. 

7.  Персональний склад Координаційної ради утворюється 
розпорядженням міського голови та формується із представників державних 
органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також 
представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких має 
становити не менше половини складу Координаційної ради. 

8.  Голова Координаційної ради: 
1) здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційної ради, 

визначає порядок її роботи, скликає і головує на засіданнях Координаційної 
ради; 

2) забезпечує організацію роботи Координаційної ради, підготовку з 
урахуванням пропозицій її членів, державних органів, органів місцевого 
самоврядування, організацій громадянського суспільства планів її роботи, 
питань порядку денного засідань Координаційної ради; 

3) здійснює моніторинг реалізації рішень Координаційної ради та 
регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформує керівника про хід їх 
реалізації; 

4) представляє Координаційну раду у взаємовідносинах з державними 
органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 
підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, а також із 
урядовими та неурядовими організаціями інших держав і міжнародними 
організаціями. 



9. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є 
засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал. 

Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому 
присутні голова та більше половини від складу Координаційної ради. 

10. Засідання Координаційної ради є відкритими і гласними. 
Відкритість засідань Координаційної ради забезпечується шляхом 

створення умов для присутності на них представників засобів масової 
інформаціїї, гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність 
Координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на веб-сайті офіційного 
Інтернет-представництва органу місцевого самоврядування. 

Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою 

діяльність.  ’ 
11. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів Координаційної ради та оформлюється 
протоколом, який підписується головою Координаційної ради. 

У разі необхідності рішення Координаційної ради реалізуються шляхом 
видання розпоряджень міського голови. 

12. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Координаційної 
ради здійснюється створеними нею експертними та робочими групами, 
організаційно-технічне та інше забезпечення - структурним підрозділом міської 
ради, який є відповідальним за взаємодію з громадськістю (Прес-служба). 

13. Координаційна рада може використовувати в роботі бланки зі своїм 
найменуванням. 

 


