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З В Е Р Н Е Н Н Я – З А Я В А 

учасників першої зустрічі (зібрання) ужгородського Гайд Парку 

 

Ми, учасники першої зустрічі (зібрання) ужгородського Гайд Парку, виходячи: 

 

- з актуальності піднятих на зустрічі (зібранні) питань та проблем міста і краю, 

 

- виходячи з активності присутніх, які представили, майже всі сфери життя міста і краю, 

 

- та з врахуванням нагальної потреби подібного спілкування в майбутньому,  

 

звертаємось до мешканців Ужгорода і земляків Закарпаття та заявляємо про наступне: 

 

1. Закликаємо до роботи Гайд Парку усіх небайдужих та активних громадян нашого 

краю та Ужгороду, які бажають й мають намір відверто спілкуватись та знайти однодумців, 

серед: суспільно-громадських лідерів та керівників партійних осередків, діячів культури та 

мистецтва, підприємців та домогосподарок, студентства та представників молодіжних 

організацій, політиків та чиновників, включаючи організацію подібних форм висловлення 

своєї позиції, з боку громадян  - по всьому Закарпаттю.  

 

2. До порядку денного такого роду зібрань (засідань) доцільно відносити питання, які 

є актуальними та хвилюють усі верстви, соціальні групи, політичні уподобання наших краян. 

При цьому, головним критерієм корисності участі кожного громадянина у роботі такої 

зустрічі/зібранні/засіданні, повинні бути – конкретні ідеї та пропозиції, грамотність, 

компетентність тощо.    

 

3. Вважаємо за доцільне - продовжити подібне спілкування, що має базуватись на 

принципах: відкритості, ввічливості, тактовності, правдивості, фактажу, поваги до опонента, 

а головне - компетентності, грамотності, колегіальності тощо. 

 

4. Пропонуємо, представникам органів влади та управління, політичним та громадським 

лідерам Ужгороду й краю та іншим зацікавленим сторонам, а також засобам масової 

інформації – активно підключитись до участі у роботі такого роду зустрічей/зібрань/засідань 

та до висвітлення позицій, ідей, пропозицій, претензій їх учасників.   

 

5. Вітаємо любого роду розуміння, сприяння, допомогу тощо, яке буде направлено на 

користь втілення нашого починання, з метою - почути думки, висловлені свідомими краянами 

та патріотами Ужгороду, які вважають себе європейцями, а також - сприятиме формуванню 

європейського вибору України з визначенням завдань для краян та городян, у цьому процесі. 

 

Ініціатори-співорганізатори, першої зустрічі (зібрання), ужгородського Гайд Парку: 

 

- громадська організація «Наш Рід» (Ясіня-Ужгород); 

- Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка (Ужгород); 

- депутатський клуб «Позиція» (Ужгород); 

- транскордонний фонд розвитку Ужгорода – Європейський вибір (Ужгород); 

- Інформаційно-аналітична служба «Східно-Європейський діалог» (Прага, Чехія).  
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