
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (7-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про зміни до рішення XХ сесії  
міської ради VІ скликання  
від 28.02.2014 року № 1205  
 
 

Відповідно  до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів»,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до пункту 2 додатку до рішення XХ сесії міської ради VІ 

скликання від 28.02.2014 року № 1205 «Про зміни до рішень міської ради від 
28.12.2012 року № 764, від 01.03.2013 року № 815, від 19.12.2013 року № 1141» 
– «Оплата завданих збитків за вилучення земельної ділянки», а саме: 

- зменшити бюджетні призначення на 2014 рік на 5050,0 тис. грн., 
збільшивши їх на відповідну суму у 2015 році. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. та постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, містобудування, архітектури та екології 
(Погорєлов А.В.). 

 
 

Секретар ради         В. Щадей 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Супровідна записка 
до проекту рішення «Про зміни до рішення XХ сесії міської ради VІ 

скликання від 28.02.2014 року № 1205» 
(Програми організації та обслуговування міського кладовища 

на 2013-2016 роки) 
 
 
 Департамент міського господарства просить винести на розгляд 
чергового засідання ХХ сесії VI скликання міської ради питання щодо 
перерозподілу бюджетних призначень «Оплата завданих збитків за вилучення 
земельної ділянки»  а саме: зменшити бюджетні призначення у 2014 році на 
5050,0 тис. грн, збільшивши їх у 2015 році на відповідну суму, оскільки: 

В ході реалізації Програми облаштування та будівництва міського 
кладовища передбачено його облаштування на площі 23,08 га. 

 Першою чергою будівництва кладовища на 2014 рік є освоєння території 
площею 6,58 га, що відноситься до земель комунальної власності міста. 

 Другою чергою на 2015 рік є виконання робіт з освоєння території 
площею 16,5 га, які у відповідності до нотаріальної згоди ДП «Ужгородське 
лісове господарство» буде вилучено із земель лісогосподарського призначення.   

Для виконання робіт першої черги у 2014 році, бюджетом та Програмою 
економічного та соціального розвитку міста передбачено фінансування у 
розмірі 11400,0 тис.грн., з них : 
-  5850,0 тис. грн -  на будівництво міського кладовища (І черга) 3850,0 тис. грн 
та будівництво під’їзних шляхів до кладовища 2000,0 тис. грн.  
- 50,0 тис.грн. на виготовлення проекту відведення земельної ділянки ; 
- 5500,0 тис.грн. на  оплату завданих збитків за вилучення земельної ділянки. 
 

У 2014 році розпочато збір матеріалів щодо вилучення земель лісового 
фонду після закінчення якої їх буде подано на розгляд до Кабінету Міністрів 
України та розраховано розмір шкоди за вилучення земельної ділянки. Після 
отримання рішення КМУ, Ужгородська міська рада може використати  
вищевказані 5500,0 тис.грн. на  оплату завданих збитків за вилучення земельної 
ділянки. 

Враховуючи зазначене, пропонується здійснити перерозподіл вказаних 
коштів. 
 

 
 
В.о. директора департаменту      О. Костенчук
    


	Секретар ради         В. Щадей

