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Шановнй пане Антоне! 

 

На Ваш запит 24.06.2021 року інформуємо наступне. 

В період карантину міська рада здійснювала свою діяльність виключно на 

підставі та у спосіб передбачений чинним законодавством з обов’язковим 

дотримання карантинних заходів визначених МОЗ України, зокрема 

запровадження маскового режиму, дезінфекція приміщень, обов’язкова обробка 

рук антисептичними засобами та носіння захисник рукавичок, а також 

дотримання дистанції. 

Так, відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» сесія міської ради складається з пленарних засідань ради, а також 

засідань постійних комісій ради. 

Згідно із статтею 3 Регламенту Ужгородської міської ради VIII скликання 

міської ради (далі – Регламенту) сесії ради проводяться гласно із забезпеченням 

права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених 

законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно 

до закону. 

Відкритість та гласність роботи ради, постійних комісій забезпечується 

шляхом публікації протоколів та аудіозапису пленарних засідань сесії, 

роздруківки поіменного голосування депутатів за прийняті (відхилені) рішення, 

протоколів засідань постійних комісій, проєктів рішень, рішень  ради на 

офіційному сайті ради. 

Засідання ради транслюються он-лайн в мережі інтернет, а також на сайті 

ради зберігається у вільному доступі архів відео трансляцій. Онлайн трансляції 

постійних комісій в Ужгородській міській раді не ведуться. 

Також відповідно до пункту 6.6 статті 6 Регламенту засоби масової 

інформації, присутні на засіданнях, здійснюють свою діяльність у спосіб, що не 

створює перешкод в роботі президії сесії, депутатів, апарату ради, оператору 
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комп’ютеру, що здійснює обслуговування ПТК "Віче", доповідачам та 

запрошеним. 

Прийом виборців депутатами міської ради в період карантину та станом на 

сьогодні проводяться без змін, згідно оприлюдненого на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради графіку. 

При цьому надсилаємо Вам наступні копії наступних документів: 

- розпорядження міського голови 27.12.2018 року № 611 «Про режим роботи 

працівників міської ради та виконавчих органів міської ради»; 

- розпорядження міського голови 18.03.2020 року № 157 «Про тимчасовий 

режим роботи». 

Додаток: на 4 арк. А-4. 

 

 

 

З повагою 
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