
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.05.2017       Ужгород     № 138 

 

Про зміни до Порядку інформування  

громадськості про діяльність  

Ужгородської міської ради,  

її виконавчих органів через  

мережу Інтернет  

 

 

На виконання законів України «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, 

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», Указу Президента 

України від 01.08.2002 року № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо 

забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», Господарського 

кодексу України, керуючись статтею 40, частиною 6  статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення гласності та 

відкритості, вільного доступу громадян до інформації про діяльність 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  
 

1. Внести зміни до Порядку інформування громадськості про діяльність 

Ужгородської міської ради, її виконавчих органів через мережу Інтернет 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради 

08.02.2017 № 44 «Про Порядок інформування громадськості про діяльність 

Ужгородської міської ради, її виконавчих органів через мережу Інтернет», а 

саме: 

1.1. У графі «Інформація для розміщення на веб-сайті» додатку 1 до 

Порядку: 

- у пункті 9 вилучити слово «планових»; 

- пункт 27 викласти у редакції: «Комунальні підприємства»; 

- пункт 28 викласти у редакції: «Лікувальні, оздоровчі заклади»; 

- пункт 29 викласти у редакції: «Дошкільні та загальноосвітні навчальні 

заклади»; 

- пункт 30 викласти у редакції: «Культурно-мистецькі та спортивні 

заклади»; 



- пункт 31 викласти у редакції: «Архівні заклади». 

1.2. Доповнити додаток 1 до Порядку пунктами 33 та 34 такого змісту:  

33. Інформація щодо участі 

громадян у життєдіяльності 

міста 

Структурні 

підрозділи 

міської ради та 

виконкому 

Оновлення 

інформації у разі 

змін 

34. Участь молоді у житті міста Управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та 

молоді 

Оновлення 

інформації у разі 

змін 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому Макару О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Б. Андріїв 

 


