
ПРОТОКОЛ № 25 

виїзного засідання постійної комісії з питань соціально – гуманітарної 

політики, Регламенту та депутатської етики 

 

19.07.2021          м. Ужгород 

          Стадіон «Авангард» 

ПРИСУТНІ: 

Камінська О.А. – голова комісії; 

Глагола Я.І. – секретар комісії; 

Горват М.В., Матюк І.А., Чернобук А.Л. – члени комісії. 

ВІДСУТНІ:  

Ліврінц А.А. – заст. голови комісії; 

Бокоч Ю.М. 

ЗАПРОШЕНІ: 

Мелкумян А.С. – секретар ради. 

Глагола В.Я., Гомонай В.В., Ккачур В.М.,Смірнов В.В. – депутати міської ради. 

Дуран І.П. – президент ФК «Ужгород». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про фінансово – матеріальний стан КП «Стадіон «Авангард» та перспективи 

розвитку підприємства. 

СЛУХАЛИ: Камінська О.А. повідомила присутніх, що в міській раді 

зареєстрований проєкт рішення «Про створення комунальної установи 

«Стадіон «Авангард» Ужгородської міської ради.» З метою належного розгляду 

питання та ознайомлення із станом справ стадіону «Авангард» депутатам 

запропоновано виїзне засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Качур В.М. ознайомив присутніх із матеріальною базою 

стадіону «Авангард». Наголосив на основних проблемах, а саме:  освітлення, 

табло та облаштування парковки. Зауважив, що починаючи з 2010 року стадіон 

практично виживав, а не функціонував в повному обсязі. Всі найбільші 

надбання стадіон має завдяки інвестиціям (кошти ДФРР, угорські партнери, ФК 

«Ужгород»), до прикладу 18000000 грн. стадіон отримав від ДФРР, 1 млн.400 

тис. євро коштували синтетичне поле та бігові доріжки, 400 тис. євро коштує 

техніка, яка обслуговує поля стадіону.  Підкреслив, що забезпечення розвитку 

стадіону дасть можливість проводити масштабні та якісні спортивні змагання, 

що в свою чергу позитивно відобразиться на іміджу місту. 

 Дуран І.П. доповнив виступ Качура В.М., зауважив, що на стадіоні може 

проводитись юніорський чемпіонат з легкої атлетики, і це буде показником для 
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всього міста. Просив розглянути питання платних послуг для мешканців міста, 

оскільки дороговартісне майно нищиться, потребує постійного догляду та 

утримання. Звернув увагу, що трибуни перебувають в аварійному стані і 

потребують капітального ремонту. 

 Мелкумян А.С. висловив підтримку колективу стадіону «Авангард» та 

зауважив, що міська рада має направити всі зусилля для організації 

функціонування спортивного закладу на найвищому рівні. Нагадав, що в 

рамках державної програми поряд із стадіоном заплановано будівництво 

льодового палацу. Все це не тільки відобразиться на позитивному іміджі міста, 

але й створить належні умови для занять спортом, фізичного розвитку та 

проведення спортивних змагань державного рівня. Спортивний об’єкт такого 

масштабу має бути пріоритетним в стратегії розвитку міста  і буде стимулювати 

молодь Ужгорода до здорового способу життя, що вплине на рівень здоров’я 

мешканців. 

 Гомонай В.В. зауважив, що в Ужгороді має бути професійний футбол і 

місто зобов’язане  зробити все, щоб такі передумови для цього були. Нагадав, 

що ФК «Говерла» в свій час не були виконані деякі умови договору, необхідно 

юридично упорядкувати всі документи та діяти в правовому полі. 

Поінформував присутніх, що в депутатській комісії з питань бюджету 

проблематика стадіону «Авангард» знайшла розуміння, депутатами 

рекомендовано виділити кошти для розробки ПКД. Необхідно прорахувати 

витратну частину до кінця бюджетного року та вишукати можливість для 

фінансування. 

ВИРІШИЛИ: З метою сприяння розвитку професійного спорту, належного 

функціонування стадіону «Авангард», покращення його інфраструктури і 

безпеки під час проведення спортивних змагань, підтримати створення 

комунальної установи «Стадіон «Авангард» та звернутися до міського голови 

Андріїва Б.Є., постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, 

бюджету з клопотанням вишукати можливість виділення з бюджету міста 

коштів в сумі 7 млн. грн. на зазначені цілі. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

Голова комісії       Олена КАМІНСЬКА 

 

Секретар комісії       Ярослав ГЛАГОЛА 


