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Звіт про роботу управління  

містобудування та архітектури  

за 2020 рік 

 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління 

містобудування та архітектури за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про роботу управління містобудування та архітектури за 2020 

рік взяти до відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

про роботу управління містобудування та архітектури за 2020 рік 

 

Протягом 2020 року управління містобудування та архітектури, як 

замовник містобудівної документації, працювало над містобудівною 

документацією «Внесення змін до генерального плану міста Ужгород» та над 

розробленням детальних планів територій. Наразі затверджено 30 детальних 

планів територій, генплан знаходиться на стадії затвердження.  

Окрім того управлінням було опрацьовано: 

запитів на інформацію – 92; 

звернень громадян – 248; 

звернень юридичних осіб – 281; 

направлено ініціативних листів – 415.  

 Надано адміністративних послуг: 

- містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів 

будівництва/реконструкції – 200 та 153 відмови; 

- будівельних паспортів  забудови земельних ділянок – 243, відмов – 

145; 

- паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності  – 29, відмовлено – 35; 

- надання висновків щодо погодження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок – 661; 

- технічних паспортів вивісок – 412, з яких погоджено – 169, 

повернуто на доопрацювання 138, продовжено термін дії – 92, припинено 

термін дії – 15; 

- довідок про присвоєння (зміну) поштової адреси – 411; 

- надано 42 паспорти відкритих літніх майданчиків, 11 паспортів – 

припинено дію, продовжено 10 паспортів відкритих літніх майданчиків, 

відмовлено по 27 заявам; 

- погоджено паспортів опорядження фасадів – 26, відмовлено – 37; 

- укладено 102 договори про пайову участь замовників у розвитку і 

створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на суму 

23070230,6 грн. 

 Підготовлено нормативних актів: 

проєктів рішень виконкому – 41;  

розпоряджень – 15; 

проєктів рішень сесії – 63. 

Проведено архітектурно-містобудівних рад – 9. 

Проведено громадських обговорень проєктів містобудівної документації 

та перейменувань вулиць – 10. 

 Участь працівників у семінарах, тренінгах, конференціях – 10. 

 

Начальник управління  

містобудування та архітектури                                    Олег БОРШОВСЬКИЙ 


