
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про взяття на баланс об’єктів  

(благоустрою) монументального  

мистецтва 

 

Керуючись підпунктом 5 пункту «б» частини першої статті 31, підпункту 

10 пункту «б» статті 32, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини», на підставі наказу 

Міністерства культури України 11.03.2013 № 158 «Про затвердження Порядку 

обліку об’єктів культурної спадщини», наказу Державного комітету України з 

питань житлово-комунального господарства 23.08.2003 № 154 «Про 

затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою 

населених пунктів», беручи до уваги акт робочої комісії з обстеження об’єктів 

монументального мистецтва 25.06.2020 року, звіт про оцінку об’єктів 

монументального мистецтва (висновок про ринкову вартість) 20.05.2021 року, 

лист Головного управління Національної поліції в Закарпатській області 

20.07.2020 № 738/106/05/3-2020, з метою збереження та утримання  об’єктів 

монументального мистецтва, що розміщені на території м. Ужгород у 

належному технічному та естетичному стані, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти на баланс об’єкти (благоустрою) монументального мистецтва, а 

саме: 

1.1. Департаменту міського господарства: 

− погруддя російському поету Олександру Пушкіну (пл. Олександра 

Пушкіна); 

− пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам «Скорботна мати» 

(Православна набережна); 

− пам’ятник Томашу Масарику (пл. Дружби народів); 

− пам’ятник Закарпатцям – ліквідаторам наслідків Чорнобильської 

катастрофи (пл. Дружби народів); 



− пам’ятник Олександру Духновичу (Київська набережна); 

− пам’ятник загиблим учасникам АТО (пл. Віталія Постолакі); 

− пам’ятник жертвам Першої світової війни (вул. Василя Стефаника); 

− пам’ятник працівникам прокуратури в Закарпатській області (вул. 

Михайла Коцюбинського. 

1.2. Управлінню у справах культури, молоді та спорту: 

− пам’ятник Євгену Фенцику (пл. Євгена Фенцика); 

− пам’ятник жертвам Першої світової війни (пл. Едмунта Егана);  

− пам’ятник Шандору Петефі (пл. Шандора Петефі); 

− пам’ятник Йосипу Бокшаю та Адальберту Ерделі (пл. Жупанатська); 

− пам’ятник Тарасу Шевченку (пл. Народна); 

− пам’ятник жертвам Голокосту (пл. Євгена Фенцика); 

− пам’ятник Мілану Растіславу-Штефаніку (пл. Дружби народів). 

2. Управлінню у справах культури, молоді та спорту вжити заходів щодо 

занесення об’єктів монументального мистецтва до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 


