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повiдомляемо наступне.
Вiдповiдно до Положення про вiддiл iнформацiйноi роботи Ужгородськоi

мiськоi ради пiдроздiл щоденно наповнюе та веде офiцiйний сайт
Ужгородськоi MicbKoi ради, збирас, аналiзуе, обробляе, готуе та оперативно
пода€ iнформацiйнi повiдомленнЯ про дiяльнiсть мiськоi ради та Ti виконавчих
органiв, депутатського корпусу у засоби масовоТ iнформацii, здiЙснюе
монiторинг висвiтлення роботи MicbKoi ради та iT виконавчих пiдроздiлiв у
засобах ,масовоi iнформацii, забезпечус пiдготовку для ЗМI iнформацiйних
повiдомлень про пленарнi засiдання MicbKoT ради та iT виконавчого KoMiTeTy,
про дiяльнiсть управлiнь, вiддiлiв, комун€LIIьних пiдприемств мiськоi ради,
сприяе ik розповсюдженню у ЗМI та розмiщенню на офiцiйному веб-сайтi
мiськоi ради, сторiнцi MicbKoi ради у мережi Фейсбук, органiзовуе прес-
конференцii, брифiнги та iншi медiа-подiТ для iнформування громади MicTa про
дiяльнiсть MicbKoT ради, органiзовуе виступи у ЗМI керiвництва MicbKoi ради та
керiвникiв структурних пiдроздiлiв, пiдтримуе робочi контакти з головними
редакторами та журналiстами ЗМI, iнтернет-видань, телерадiокомпанiй,
iнформацiйних агенцiй, забезпечуе участь журналiстiв у засiданнях, нарадах,
круглих столах, конференцiях, ceMiHapax та iнших заходах, якi проводяться в
органах виконавчоi влади, iнформуе про проведення публiчних консультацiй та
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На Вашi запити на отримання публiчноi iнформацii вiд 19.06.2019 року

ix результати, безпосередньо забезпечуе отримання журна_гriстами iнформацii
про дiяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування тощо.

Щомiсяця вiддiл готуе, оприлюднюе та розсилае у ЗМI l80-200
посадових осiб,iнформацiй, органiзовуе близько 100-120 KoMeHTapiB
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повiдомлення сторiнки MicbKoi ради у Фейсбуцi вiдстежують понад 12 тисяч
користувачiв, cTopiHKa мае понад 10 тисяч уподобань, KpiM того, iнформацiя
поширюеться у рiзнi Фейсбук-групи для ширшого iнформування про дiяльнiсть
мiськоI ради.

Також повiдомляемо, що вiддiл iнформацiйноi роботи Ужгородськоi
MicbKoi ради пiдроздiл не с виконавцем цiльових програм, не був розробником
рiшень виконавчого KoMiTeTy та мiськоi ради у 2018 роцi, не був iнiцiатором
проведених у 2018 роцi громадських слухань. Разом iз тим, вiддiлом
напрацьовуеться план активнiшого з€lлучення цромади до консультацiй з
мiською владою щодо прийняття суспiльно значущих для Ужгорода рiшень.
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