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Олесі ДАЦКО 

foi+request-82071-

310f33f0@dostup.pravda.com.ua  

 

 

У відповідь на Ваш інформаційний запит 15 лютого 2021 року 

повідомляємо, наступне: 

До п. 1: 

Кількість проведених громадських слухань за відповідний рік та кількість 
осіб, що взяли в них участь: 

2014 рік – проведено слухань 2; взяло участь осіб – 137; 

2015 рік – проведено слухань 2; взяло участь осіб – 138; 

2016 рік – проведено слухань 4; взяло участь осіб – 209; 

2017 рік – проведено слухань 6; взяло участь осіб – 254; 

2018 рік – проведено слухань 14; взяло участь осіб – 522; 

2019 рік – проведено слухань 8; взяло участь осіб – 343; 

2020 рік – проведено слухань 13; взяло участь осіб – 365; 

Прийнятих рішень органами місцевого самоврядування за результатами 
громадських слухань за відповідний рік: 

2014 рік – 2; 

2015 рік – 2; 

2016 рік – 4; 

2017 рік – 6; 

2018 рік – 16; 

2019 рік – 8; 

2020 рік – 13. 

Кількість урахованих пропозицій органами місцевого самоврядування, 
поданих на громадських слуханнях за відповідний рік: 

2014 рік – 0; 

2015 рік – 3; 
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2016 рік – 2; 

2017 рік – 3; 

2018 рік – 2; 

2019 рік – 3; 

2020 рік – 5. 

Кількість відмов у проведенні громадських слухань за заявами, у тому 
числі: 

- З технічних причин 

- З інших причин. 

2014-2020 р.р. – 0. 

 

До п. 2: 

Кількість проведених зборів громадян за місцем проживання за 
відповідний рік та кількість осіб, що взяли в них участь 

2014 рік – проведено зборів – 38; громадян взяло участь – 1900; 

2015 рік – проведено зборів – 112; громадян взяло участь – 5600; 

2016 рік – проведено зборів – 274; громадян взяло участь – 13700; 

2017 рік – проведено зборів – 135; громадян взяло участь – 6750; 

2018 рік – проведено зборів – 89; громадян взяло участь – 4450; 

2019 рік – проведено зборів – 121; громадян взяло участь – 5993; 

2020 рік – проведено зборів – 109; громадян взяло участь – 5420. 

Кількість прийнятих рішень органами місцевого самоврядування за 
результатами проведених зборів громадян за місцем проживання 

2014 рік – 38; 

2015 рік – 112; 

2016 рік – 274; 

2017 рік – 135; 

2018 рік – 89; 

2019 рік – 118; 

2020 рік – 107. 

Кількість урахованих пропозицій органами місцевого самоврядування, 
поданих на зборах громадян за місцем проживання за відповідний рік 

2014 рік – 38; 

2015 рік – 112; 

2016 рік – 274; 

2017 рік – 135; 

2018 рік – 89; 

2019 рік – 118; 

2020 рік – 106. 

 

До п. 3: 



Кількість проведених зареєстрованих місцевих ініціатив за відповідний 
рік та кількість осіб, що взяли в них участь 

2014 рік – проведено 1; взяло участь – 86 осіб; 

2015 рік – не проводились; 
2016 рік – проведено 2; взяло участь – 137 осіб; 

2017 рік – проведено 2; взяло участь – 159 осіб; 

2018 рік – проведено 1; взяло участь – 13 осіб; 

2019 рік – проведено 1; взяло участь – 11 осіб; 

2020 рік – проведено 1; взяло участь – 32 осіб. 

Кількість прийнятих рішень та реалізованих проектів органами місцевого 
самоврядування за результатами місцевих ініціатив за відповідний рік. 

2014 рік – 1; 

2016 рік – 0; 

2017 рік – 0. 

Кількість урахованих пропозицій органами місцевого самоврядування, за 
результатами місцевих ініціатив за відповідний рік. 

2014 рік – 1; 

2016 рік – 1; 

2017 рік – 1. 

Також протягом проведення Бюджету громадської ініціативи м. Ужгород 

(2016-2020 р.р.) було реалізовано 33 проєкта. 

Кількість відмов у реалізації місцевих ініціатив, у тому числі: 
- з технічних причин; 

- з інших причин; 

2016 рік – 1; 

2017 рік – 1. 

 

До п. 4: 

З метою визначення видового складу та визначення доцільності 
проведення заміни зелених насаджень до складу комісії із обстеження зелених 
насаджень в період з 2016 по 2020 роки на добровільних засадах залучено двоє 
викладачів/біологів біологічного факультету. 

 

До п.п. 5, 6: 
 

№ 

п.п 

Назва органу 
самоорганізації 

населення 

Чисельність 
населення 

Адреса 
житлового 

будинку, в якому 
були створені БК 

Виділені кошти 
на проведення 
капітального 

ремонту 

житлового 
будинку 

Створені на 01.01.2014 року 



1. Будинковий 
комітет (БК) 
«Едельвейс»  
 

353 вул. 
Коритнянська, 8 

2019 рік – 480 

тис.грн 
капремонт 
покрівлі 

2. БК 
«Можайського 
9»  
 

340 вул. Олександра 
Можайського 9 

2015 рік – 66 

тис.грн на 
капремонт 

водопровідно-

каналізаційної 
мережі 

3. БК «Престиж»  
 

230 вул. Олександра 
Богомольця, 20 

2015 рік -
193 тис.грн на 

капремонт 
покрівлі 

4. БК «Тиса – 

Уж»  
 

416 вул. Олександра 
Можайського, 5 

2016 рік – 150 

тис.грн вод.-

канал. мережі,  
2020 – 99 тис.грн 

електрощитові 
5. БК «Беркут»  

 

102 вул. Українська, 

18 

2020 рік – 162 

тис.грн на 
капремонт 
покрівлі 

6. БК "Говерла"  313 вул. Миколи 
Лобачевського, 

41 

2018 рік  - 116 

тис.грн на 
капремонт 
покрівлі 

7.  

БК "Швачка"  
211 вул. Олександра 

Богомольця, 
18/22 

 

8. БК "Легенда"  98 вул.Лавріщева, 
16/б (Романа 
Шухевича) 

 

 

9. БК "Мрія Уж"  
 

359 вул.Джамбула, 50 

(Василя 
Комендаря, 50) 

2015 рік – 124 

тис.грн 
капремонт 

покрівлі, 110 

тис.грн – 

водопровід, 117 

електрощитові;  
2016 рік - 279 



тис.грн -заміна 
міжбалконних 

дверей,  49 тис. – 

електромережі; 
2017 рік – 54 

тис.грн – ліфти; 
2018 рік – 280 

тис.грн – 

електромережі; 56 

тис.грн - ліфти 

10.БК "Сакура"  67 вул.Собранецькій
, 147 "з" 

 

 

11.БК "Каштан"  21 вул.Лавріщева, 2 

(Романа 
Шухевича) 

 

 

12.БК 
"Гвардійська 
15" 

23 вул. Гвардійська, 
15 

2020 рік – 240 

тис.грн на 
капремонт 
покрівлі 

 

13.БК "Л.Толстого 
31» 

 

234 вул. Льва 
Толстого, 31 

2017 рік –272 

тис.грн 

капремонт 
водопроводу та 

каналізації 
14.БК "Оберіг»  

 

146 вул.Олександра 
Можайського, 9а 

2019 рік – 240 

тис.грн на 
капремонт 
покрівлі 

15.БК "Проспект 

Свободи 42» 

81 пр. Свободи, 42  

16.БК 
«Енергетик» 

 

17 вул.Модеста 
Мусоргського, 3 

2019 рік – 240 

тис.грн – 

капремонт 
покрівлі; 

2020 рік – 54 

тис.грн – 

покрівля 

17.БК «Бородіна 
14» 

284 вул.Бородіна, 14 

 

2019 рік – 384 

тис.грн 



 капремонт 
покрівлі 

18.БК 
«Залізничник»  

174 вул.Коритнянська
, 4 

 

19.БК «Загорська 
170» 

 

30 вул. Загорська, 
170 

 

20.БК 
«Володимирськ
а 82» 

204 вул.Володимир-

ська, 82 

2019 рік – 240 

тис.грн 
капремонт 
покрівлі 

21. Комітет 
місцевого 
самоврядуванн
я «Доманинці» 

 

1800 вул. 
Доманинська, 263 

 

Створені у 2014 році 
22. БК 

«Комунальник»  
  

86 вул. Івана 
Франка, 58«А» 

2020 рік–28 тис. 
грн ремонт 
дашків 

Створені у 2015 році 
23 БК «Злагода» 

 

26 вул.Загорська, 12 

 

 

24 БК «Наш дім» 

 

270 вул.Декабристів, 
39 

 

 

Створені у 2016 році 
25 БК «Світанок-

Ужгород» 

21 вул.Загорська 
174/290 

 

26 

БК «Одеська 
12» 

122 

вул.Одеська 12/54 

2019 рік – 575 

тис.грн 
капремонт 
покрівлі 

 

27 БК «Добробут - 
2016» 

 

 

 

298 

вул.Гвардійська 
15/1 

 

 

2020 рік – 240 

тис.грн на 
капремонт 

покрівлі 

 

28 

БК «Дворжака, 
38а» 

38 вул.Антоніна 
Дворжака 38 А 

 



 

До п. 7: 

Кількість отриманих звернень громадян та інших осіб міською радою та її 
виконавчими органами, результати розгляду таких звернень (розглянуто по 
суті, повернуто заявникам) за 2014-2020 р.р.: 

2014 рік – надійшло звернень 7979; розглянуто – 7975; повернуто – 4; 

2015 рік – надійшло звернень 10688; розглянуто – 10685; повернуто – 3; 

2016 рік – надійшло звернень 13008; розглянуто – 12986; повернуто – 22; 

2017 рік – надійшло звернень 11941; розглянуто – 11936; повернуто – 5; 

2018 рік – надійшло звернень 8909; розглянуто – 8905; повернуто – 4; 

2019 рік – надійшло звернень 9121; розглянуто – 9120; повернуто – 1; 

2020 рік – надійшло звернень 8499; розглянуто – 8498; повернуто – 1. 

 

До п. 8: 

Згідно рішення V сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 
14.07.2016 «Про затвердження Положення про громадський бюджет м. 
Ужгорода» встановлено обсяг коштів для цілей громадського бюджету в сумі 
3,5 млн.грн. 

Згідно рішення XVII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 
14.07.2016 «Про затвердження Положення про бюджет громадської ініціативи 
м. Ужгород» встановлено обсяг коштів для цілей громадського бюджету в сумі 
3,5 млн.грн. 

Згідно рішення XXVI сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 
14.07.2016 «Про затвердження Положення про бюджет громадської ініціативи 
м. Ужгород» встановлено обсяг коштів для цілей громадського бюджету в сумі 
5 млн.грн. млн.грн 

 

До п.п. 9, 10: 

На виконання Закону України «Про звернення громадян», з метою 
сприяння реалізації права членів територіальної громади на звернення до 
органу місцевого самоврядування з електронними петиціями, прийнято 
рішенням ІІ сесії міської ради VІІ скликання №163 14.04.16 «Про електронні 
петиції в місті Ужгород». 

В зв’язку з необхідністю впорядкування запроваджених інноваційних 
механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження 
результативної співпраці громадян і органів місцевого самоврядування, які 
становлять суспільний інтерес, укладений меморандум про взаєморозуміння 
між Ужгородською міською радою та Міжнародною благодійною організацією 
«Фонд Східна Європа» Про співпрацю, передбачено спільні заходи щодо 
запровадження електронних петицій в органах місцевого самоврядування в 
місті Ужгороді. 



З метою запровадження електронних петицій до Ужгородської міської 
ради через «Єдину систему місцевих електронних петицій» рішенням  ХХ сесії 
VІІ скликання міської ради №1015 від 22.02.2018 року затверджено 
«Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, 
адресованих Ужгородській міській раді» далі – Положення) з Положенням 
можна ознайомитись на сайті ради за посиланням http://rada-

uzhgorod.gov.ua/add_petition. 

Згідно пункту 2.7. Положення, електронна петиція, яка відповідає 
встановленим вимогам, оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради 
упродовж двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після 
перевірки управлінням правового забезпечення Ужгородської міської ради на 
відповідність вимогам, встановленим законодавством та цим Положенням. 

 

Рік Оприлюднені на офіційному веб-сайті міської ради  
2016 16 

2017 11 

2018 19 

2019 38 

2020 89 

 

Відповідно до пункту 2.8 «Положення про порядок подання та розгляду 
електронних петицій, адресованих Ужгородській міській раді», у разі 
невідповідності електронної петиції вимогам чинного законодавства України та 
цього Положення оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що 
повідомляється авторові (ініціаторові) не пізніше строку, встановленого для 
оприлюднення, облік відхилених петицій Положенням не передбачений. 
 

 

 

Керуючий справами виконкому                                             Ігор ФАРТУШОК 
 

 

Сергій Романюк 616097 

Тетяна Махобей 428029 

Віталій Пекар 617141 
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