
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12.02.2020     Ужгород                    № 52 

 

 

Звіт про роботу управління  

містобудування та архітектури  

за 2019 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 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про роботу управління містобудування та архітектури за 2019 

рік взяти до відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗВІТ 

про роботу управління містобудування та архітектури за 2019 рік 

 

 

Протягом 2019 року управління містобудування та архітектури, як 

замовник містобудівної документації, працювало над внесенням змін у генплан 

міста та над розробленням детальних планів територій. Наразі затверджено 11 

детальних планів територій, генплан знаходиться на стадії затвердження.  

Окрім того управлінням було опрацьовано: 

запитів на інформацію – 125; 

звернень громадян – 248; 

звернень юридичних осіб – 607; 

направлено ініціативних листів – 859.  

 Надано адміністративних послуг: 

містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва та 

реконструкції – 189; 

будівельних паспортів  забудови земельних ділянок – 231; 

паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності  – 17; 

надання висновків щодо погодження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок – 455; 

технічних паспортів вивісок – 514; 

адресних довідок – 462; 

паспортів літніх терас – 37; 

укладання договорів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури 

міста – 64, на суму – 18834,14 тис. грн. 

  Підготовлено нормативних актів: 

проектів рішень виконкому – 44;  

проектів рішень сесії – 27. 

Проведено архітектурно-містобудівних рад – 15. 

Проведено громадських обговорень містобудівної документації та 

перейменувань вулиць – 8. 

 Участь у семінарах, тренінгах, конференціях – 13, в тому числі:  

- тренінги:  «Крок до ефективного управління в місті Ужгород» - 4 

етапи м. Ужгород, м. Кошіце; «Просторове планування та 

землекористування в ОТГ» Закарпатський ЦРМС м. Ужгород; 

«Проведення державних закупівель» м. Ужгород; 

- конференції: «Енергоефективність в будівлях» м. Київ; «Збереження 

архітектурних пам’яток» м. Золочів; «Зелені міста України» м. Київ; 

«Місто щасливих людей» м. Київ; «Мистецтво у просторі міста» м. 



 

 

Львів; «Сакральна архітектура» м. Краків; презентація геопорталу 

містобудівного кадастру Закарпатської області м. Ужгород. 

 

Начальник управління  

містобудування та архітектури                                    Олег БОРШОВСЬКИЙ 

 

 


