
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

                       19.02.2019                   Ужгород                 № 78  

 

 

Про робочу групу з  розробки 

Плану реалізації Стратегії розвитку 

міста «Ужгород-2030» на етап 2019-2021 рр. 
 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частини 1 статті 10, частини 1 статті 11 та частини 6 статті 23  Закону 

України «Про засади державної регіональної політики»,  постанов Кабінету 

Міністрів України  від 06.08.2014 № 385 “Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” та від 11.11.2015 № 

932 “Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку 

і планів заходів з їх реалізації” з метою належної організації розробки Плану 

реалізації Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030» на етап 2019-2021 рр.: 

 

     1. Утворити робочу групу з розробки Плану реалізації Стратегії 

розвитку міста «Ужгород-2030» на етап 2019-2021 рр. у складі згідно з 

додатком. 

      2. Затвердити Положення про робочу групу, що додається. 

    3. Визначити в якості експертної і консультуючої організації з розробки  

Плану реалізації Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030» на етап 2019-

2021рр. Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів  

«Європоліс». 

   4. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 

міського голови Фартушка І.І. 
 

 

 

Міський голова                    Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 



                                                                          Додаток 

до розпорядження міського голови 
     19.02.2019 № 78 

 

 

 

СКЛАД 
робочу групи з розробки Плану реалізації Стратегії розвитку міста «Ужгород-

2030» на етап 2019-2021 рр.» 

Фартушок Ігорь Іванович - заступник міського голови, голова 
робочої групи 

Цап Василь Васильович - в.о. начальника управління 
економічного розвитку міста, 
заступник голови робочої групи 

Лукша Олег Васильович 
 

- голова правління Агентства 
місцевого розвитку та 
інформаційних ресурсів  
«Європоліс», консультант Асоціації 
міст України, експерт зі 
стратегічного планування 
Всеукраїнської мережі «РЕГІОНЕТ», 
заступник голови робочої групи (за 
згодою) 

Щербанич Сергій Іванович - начальник відділу економічного 
розвитку, аналізу та стратегічного 
планування управління економічного 
розвитку міста, секретар робочої 
групи 

 

Члени робочої групи: 

 

Бабидорич  Володимир Іванович 
 

- директор департаменту міського 
господарства 

Біксей Андрій Борисович - директор департаменту праці та 
соціального захисту населення 

Бедей Олександр Іванович - представник від  громадськості (за 
згодою) 

Бобик Петро Іванович - начальник відділу транспорту, 
державних закупівель та зв’язку 

Боршовський Олег Ігорович 
 

- начальник управління 
містобудування та архітектури 

Верещагін Андрій Вадимович - голова правління “Карпатськіцй 
фонд розвитку”, виконавчий директор 
РВУСПП (за згодою) 

Василиндра Ольга Михайлівна 
 

- начальник управління у справах 
культури, молоді та спорту 



Гах Леся Мирославівна 
 

- директор департаменту фінансів та 
бюджетної політики 

Галас Святослав Ігорович - представник від  громадськості (за 
згодою) 

Гулько Валентина Володимирівна - головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку, аналізу та 
стратегічного планування управління 
економічного розвитку міста 

Гасинець Ярослава Степанівна - декан біологічного факультету, 
кандидат біологічних наук, доцент 
УжНУ (за згодою) 

Куберка Марина Юріївна - начальник відділу експлуатації 
житлового фонду та інженерних 
мереж 

Лойко Леся Андріївна - керівник Агенства сприяння 
сталому розвитку Карпатського 
регіону "ФОРЗА" (за згодою) 

Лукша Євгеній Олегович - заступник  голови правління 
Асоціації розвитку малого і 
середнього бізнесу та інновацій 
"Ужгород - ХХІ вік" 

Мухомедьянова Наталія Богданівна - начальник управління освіти 

Носа-Пилипенко Наталія 
Олександрівна 

- керівник Міжнародної асоціації 
інституцій регіонального розвитку 

Пайда Наталія Василівна - головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку, аналізу та 
стратегічного планування управління 
економічного розвитку міста 

 
Приходько Володимир Панасович 

 

- директор НДІ державного 
управління і регіонального 
розвитку доктор економічних наук, 
професор УжНУ (за згодою) 

Пересоляк Олександр Сергійович - представник від  громадськості (за 
згодою) 

Решетар Василь Васильович - начальник управління охорони 
здоров’я 

Рябоконь Павло Андрійович - радник Закарпатського 
відокремленого підрозділу установи 
Центр розвитку місцевого 
самоврядування, член правління 
Агентства розвитку «Європоліс» (за 
згодою) 

Сачко Ерік Михайлович - представник від  громадськості (за 
згодою) 

Станкевич-Волосянчук Оксана 
Ігорівна 

- кандидат біологічних наук, доцент 
УжНУ, експерт- еколог Громадської 
організації «Екосфера» (за згодою) 

Сташина-Неймет Марина 
Володимирівна 

- представник від  громадськості (за 
згодою) 



Сімонов Анатолій Володимирович - представник від  громадськості (за 
згодою) 

Сюсько Микола Миколайович - депутат міської ради (за згодою) 

Тарахонич Вікторія Юріївна 
 

- начальник управління міжнародних 
ґрантових програм та інновацій 

Українець Світлана Володимирівна - представник від  громадськості (за 
згодою) 

Химинець Володимир Васильович - депутат міської ради 

Шандор Федір Федорович - завідувач кафедри соціології, доктор 
філософських наук, професор УжНУ 
(за згодою) 

Шишканич Оксана Михайлівна - проектний менеджер ГО "Фабрика 
інвестиційних проектів" 

Чепкий Олександр Олексійович - начальник відділу 
землекористування 

Черкай Леся Михайлівна - представник від  громадськості (за 
згодою) 

Юрко Адам Адамович 
 

- начальник управління капітального 
будівництва 

 

 

 

Керуючий справами виконкому      О. МАКАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/aparat/syusko-mykola-mykolajovych/
https://rada-uzhgorod.gov.ua/aparat/hymynets-volodymyr-vasylovych/


 

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 
____________________№ ______ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу групу з розробки Плану реалізації Стратегії розвитку міста 

«Ужгород-2030» на етап 2019-2021рр. 

 

1. Загальні положення 

 

   1.1. Робоча група з розробки Плану реалізації Стратегії розвитку міста 

«Ужгород-2030» на етап 2019-2021рр.» (далі – робоча група) –  консультативно 

– дорадчий орган, створений для забезпечення сприяння у підготовці та 

розробці  пропозицій до Плану реалізації Стратегії розвитку міста «Ужгород-

2030» на етап 2019-2021рр.»  (далі – План). 

     1.2. Робоча група в процесі виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами 

та організаціями міста Ужгород. 

    1.3. Інформаційне та організаційне забезпечення діяльності робочої 

групи здійснює управління економічного розвитку міста  Ужгородської міської 

ради. 
2. Основні завдання робочої групи 

     2.1. Визначення пріоритетів та основних напрямів підготовки  Плану. 

     2.2. Забезпечення якісної підготовки інформації для розробки Плану. 

2.3. Координація співпраці підприємств, установ, організацій, виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, задіяних у розробці Плану. 

2.4. Аналіз ефективності та контроль за виконанням завдань в рамках 

підготовки Плану. 

2.5. Організація роботи по підготовці інформаційних документів щодо 

складання і виконання Плану. 

 

3. Повноваження робочої групи 

 

3.1.Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має 

повноваження залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для 

розгляду питань, що належать до її компетенції. 

3.2. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської 

ради, комунальних підприємств, підприємств, установ, організацій міста 

незалежно від форм власності, залучених інвесторів інформацію, документи 

та інші матеріали, які необхідні для виконання завдань. 



3.3. Вносити на розгляд керівництва міської ради проекти розпоряджень, 

планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до її 

компетенції. 

3.4. Розглядати проект Плану реалізації Стратегії розвитку міста 

«Ужгород-2030» на етап 2019-2021рр. для подальшого внесення його на 

затвердження сесії міської ради. 

 

4. Організація роботи робочої групи 

 

4.1. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, 

секретаря та членів робочої групи. 

4.2. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання, які 

проводяться у міру необхідності. 

4.3. У разі відсутності на засіданні голови робочої групи його 

повноваження виконує його заступник. 

4.4. Голова Робочої групи: 

- визначає необхідність проведення засідань, час і місце їх проведення та 

скликає засідання; 

-визначає перелік питань, що вносяться на засідання та формує порядок 

денний засідання; 

- проводить засідання; 

- організовує обговорення заяв та інших питань щодо роботи групи; 

- вносить на голосування пропозиції, які надійшли від членів робочої 

групи; 

- вносить зміни у разі потреби до її складу; 

- здійснює контроль за виконанням прийнятих робочою групою рішень. 

4.5. Загальну організацію роботи, підготовку матеріалів для розгляду на 

засіданні робочої групи та протоколів забезпечує її секретар. 

4.6. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні більше як половина її членів. 

4.7. Рішення робочої групи ухвалюється простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів робочої групи. Голова робочої групи має 

вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення голоси членів робочої групи 

розділилися порівну. 

4.8. Рішення робочої групи, прийняті на засіданні, оформляються 

протоколом, який підписують голова та секретар робочої групи. 

4.9. Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, 

може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до 

протоколу засідання. 

4.10. Рішення робочої групи, прийняті в межах компетенції, є 

обов’язковими для розгляду та виконання структурними підрозділами міської 

ради, керівниками комунальних, інших підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності на території міста Ужгород. 

 

__________________________________________________________________ 

 


