
ПРОТОКОЛ №4 
засідання координаційної робочої групи з розробки  

Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030" 
 

 

03. 03. 2017 року                                                                           м. Ужгород 

 
 

У засіданні взяли участь: 

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. Обговорення змісту технічного завдання щодо розробки Стратегії 

розвитку міста "Ужгород 2030". 

2. Підведення підсумків. 
 

Виступили : 
 

Травіна О.В. – начальник управління економіки та підприємництва 

запропонувала розглянути напрацьований узагальнений варіант технічного 

завдання з розробки Стратегії для проведення тендерної процедури. 
 

Химич В.В. – головний спеціаліст з тендерних питань доповіла про умови 

проведення тендеру відповідно до законодавства України. 
 

Качур М.В. – співголова робочої групи з підтримки розвитку 

підприємництва, інноваційної та конкурентноспроможної економіки міста 

висловив пропозицію включити питання щодо проведення контролю 

робочою групою за кожним етапом виконання експертом робіт з розробки 

Стратегії та результати щодо прийняття робіт оформляти протокольно.  

 

В обговорені прийняли участь Приходько В.П., Лукша О.В., Качур М.В., 

Кіндрат О.О., Яцков М.М., Сюсько М.М., Травіна О.В., Попадюк Н.І., 

Лівак Л.В.  

Серед членів виникла дискусія щодо вартості та термінів виконання 

розробки Стратегії та обговорили рекомендовані основні методологічні 

принципи з розробки Стратегії. 

Шляхом голосування вирішили: 

-  збільшити суму вартості тендерної пропозиції з розробки Стратегії до 

415,0 тис. грн.; 



-  термін виконання розробки Стратегії залишити на рівні 180 днів; 

- з рекомендованих методологічних підходів і принципів розробки 

Стратегії виключити вираз "ОТГ (об'єднана територіальна громада)"; 

- моніторинг та погодження виконаних робіт проводиться робочою групою 

зі стратегічного планування, яка визначена розпорядженням міського 

голови від 12.04.2016 №135, що засвідчується протокольно; 

- кінцевий варіант технічного завдання надати 06.03.2017 року членам 

координаційної робочої групи для ознайомлення та з 7 березня 2017 року 

розпочати тендерну процедуру з розробки Стратегії; 

- включити до складу Робочої групи з розробки Стратегії проектного 

менеджера Агентства місцевого розвитку "Європоліс" Рибоконя Павла 

Андрійовича. 

 

 

 

Протокол вів  
 

Начальник відділу економіки та промисловості 

управління економіки та підприємництва                             С. Щербанич 
 

 

 


