
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXХIХ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 5 вересня 2019 року                       Ужгород                            № 1706          

                                                              

 

Про звернення депутатів  

до Закарпатської обласної ради                       

 

 

 Керуючись ч. 1. ст. 59, ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.  Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VII 

скликання до голови та депутатів Закарпатської обласної ради щодо 

проекту Перспективного плану територій  громад (ОТГ) Закарпатської  

області (додається). 

 

2.  Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської 

ради. 

 

 

Міський голова                                                                     Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Голові Закарпатської обласної ради  

М. РІВІСУ   

та депутатам обласної ради 
 
 

Звернення 

 

 Ми, депутати Ужгородської міської ради та Ужгородський міський 

голова, звертаємось до вас з приводу вкрай важливого як для міста Ужгорода, 

так і всієї Закарпатської області питання – майбутнього адміністративно-

територіального устрою нашого Закарпаття. Як відомо, саме тепер остаточно 

визначаються історичні рішення щодо базових територіальних утворень органів 

місцевого  самоврядування – об’єднаних територіальних громад (ОТГ) – а на їх 

основі і за їх адміністративними межами формуватимуться території не більше 

4-х укрупнених районів Закарпаття. Отже, саме від рішення по проекту 

Перспективного плану територій  громад (ОТГ) Закарпатської  області, який 

подано облдержадміністрацією на розгляд і схвалення чергової сесії обласної 

ради, залежать нині доля і перспективи розвитку усіх без винятку міст, селищ і 

сіл та ключова основа такого розвитку – їх базові території. 

 Законами і нормативними актами децентралізаційної реформи та всією 

сучасною державною політикою України чітко визначено, що саме міста 

обласного значення є тими найбільш важливими в інфраструктурному, 

економічному, бюджетному, управлінському, транспортному та ін. 

відношеннях поселеннями, які в першу чергу плануються як центри 

спроможних міських ОТГ з приєднуваними суміжними сільськими 

територіальними громадами. 

 Водночас у варіанті проекту Перспективного плану, що подано на сесію 

обласної ради, такий державницький підхід застосовано до всіх міст обласного 

значення – Берегова, Мукачева, Хуста і Чопа – і навіть до всіх міст районного 

значення – Виноградова, Рахова, Тячева, Іршави, Сваляви, Перечина та селищ – 

райцентрів Міжгір’я, Воловця і Великого Березного. І лише міста Ужгород – 

історичний, адміністративний, економічний і культурний центр Закарпатської 

області – у проекті Перспективного плану з незрозумілих причин і підходів 

запропоновано залишити без жодного варіанту створення Ужгородської міської 

ОТГ з приєднаними суміжними сільськими територіальними громадами.  

 Ужгородська міська рада закликає керівництво і депутатів Закарпатської 

обласної ради внести відповідні зміни і корективи у проект Перспективного 

плану територій громад Закарпатської області з тим, щоб забезпечити 

державницький підхід і до перспектив розвитку територіальних громад міста 

Ужгорода та суміжних сільських населених пунктів. Тим більше, що місто 

Ужгород та суміжні сільські території по факту уже давно є єдиним 

просторовим комплексом, в якому надаються адміністративні, освітні, медичні, 

соціальні, транспортні, комунальні, культурні та інші послуги, тісно 

переплетені економічні зв’язки і сфери послуг та малого і середнього бізнесу, 



здійснюється узгоджена із сільськими радами просторово-планувальна 

політика. 

 Більш  детальні обґрунтування і розрахунки по створенню Ужгородської 

міської ОТГ та включенню її у проект Перспективного плану Ужгородська 

міська рада готова надати невідкладно. 

 

 

 

Схвалено рішенням XXXIX  сесії  Ужгородської міської ради 

VII скликання від 5 вересня 2019 року № 1706.  

 

 

 

 

 


