
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІ сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
08 липня 2021 року                    Ужгород                               №   273 

 

 

Про звернення депутатів  

Ужгородської міської ради 

 

Керуючись частиною 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

       міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VIІI 

скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності дотримання прав ветеранів війни та виконання рішення 

Конституційного Суду України від 27 лютого 2020 року № 3-р/2020 

(додається).  

2. Направити звернення до Голови Верховної ради України та до 

Прем’єр-міністра України. 

3. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Голові Верховної Ради України  

Дмитру РАЗУМКОВУ 

вул. Грушевського, 5,  

м. Київ, 01008 

 

Прем’єр-міністру України  

Денису ШМИГАЛЮ  

вул. Грушевського,12/2,  

м. Київ, 01008 

 

 

 

Звернення депутатів Ужгородської міської ради VIII скликання до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо необхідності дотримання прав ветеранів війни 

та виконання рішення Конституційного Суду України 

від 27 лютого 2020 року № 3-р/2020 

 

Депутати Ужгородської міської ради висловлюють своє обурення 

порушенням прав ветеранів війни.  

Держава повинна виплачувати щорічну разову грошову допомогу до 5 

травня в розмірах, встановлених Законом України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», а саме від 5 до 10 мінімальних розмірів пенсії 

за віком, залежно від статусу особи. 

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 27.02.2020 №3-

р/2020, виплати грошової допомоги на рівні, встановленому урядовою 

постановою, не відповідають Конституції України, визнано неконституційним 

окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

БК України, яким Кабінету Міністрів України надано повноваження 

встановлювати порядок та розміри такої допомоги. 

Всупереч вказаному рішенню Конституційного Суду України та рішенню 

Великої Палати Верховного Суду від 29.09.2020 у зразковій справі 

№440/2722/20, уряд Зеленського прийняв 08 квітня 2021р. постанову №325, 

якою знову затвердив значно менші розміри допомоги, ніж встановлено 

Законом.   

2427 – ось число жителів міста Ужгорода, які мають право на вказану 

допомогу, число жителів міста Ужгорода, чиї права порушено! 

Для виплати допомоги у розмірі, передбаченому Законом, орган 

соціального захисту міста Ужгорода потребує 21035,00тис.грн. Натомість, 

органи державної влади (Мінсоцполітики та облдержадміністрація) 



перерахувала місту Ужгород лише 4015,3тис.грн, що у 5 разів менше 

необхідної суми!    

Порушення законодавства, а саме виплата допомоги у меншій сумі, ніж 

визначено Законом, здійснюється у зв’язку з дією та бездіяльністю органів 

державної влади, а не органів місцевого самоврядування. Водночас саме органи 

місцевого самоврядування виступають відповідачами у судах за позовами 

ветеранів війни як органи, уповноважені здійснювати виплату грошової 

допомоги до 5 травня. Судова практика показує, що органи місцевого 

самоврядування програють судові спори. 

Окрім необхідності виплатити недоплачену суму грошової допомоги з 

Державного бюджету України, рішення суду також призводить до виплат за 

рахунок коштів місцевого бюджету за кожну справу, зокрема, виконавчого 

збору в розмірі 24 000 грн.  

Тобто, через непоступлення органу місцевого самоврядування коштів з 

Державного бюджету України, орган місцевого самоврядування зобов’язаний 

сплатити за кожне виконавче провадження 24000,00грн до Державного 

бюджету України. У разі звернення усіх жителів міста Ужгорода до суду та до 

органів виконавчої служби сума виконавчого збору, яку зобов’язане буде 

сплатити місто Ужгород до Державного бюджету України, становитиме 

58248,00тис.грн!    

Вимагаємо терміново  вирішити описану проблему: 

- внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 

2021 рік» та передбачити необхідні кошти для виплати у 2021 році допомоги у 

розмірах, визначених Законом, 

- забезпечити виконання рішень судів за державними програмами за 

рахунок коштів Державного бюджету України, зокрема, сплати виконавчого 

збору, витрат виконавчого проведення та на правничу допомогу, 

- звільнити органи місцевого самоврядування від сплати виконавчого та 

судового зборів у справах, пов’язаних з виплатою щорічної допомоги. 

 

 

З повагою  

Депутати Ужгородської міської ради 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО  

рішення VII сесії Ужгородської  

міської ради VIII скликання  

08.07.2021 року № 273. 


