
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

18.11.2016 Ужгород № 446

Про скликання третього 
пленарного засідання чергової VІІІ сесії 
міської ради VІІ скликання

Відповідно  до  статей  42,  46  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні" скликати 29 листопада 2016 року о 10.00 год. у
великій  залі  міськвиконкому  третє  пленарне  засідання  чергової  VІІІ  сесії
Ужгородської міської ради VІІ скликання з наступним переліком питань:

1. ( проект № 433) Про здійснення запозичення Ужгородською міською
радою в рамках реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України».

2. ( проект № 434 ) Про створення комунального підприємства.
3. ( проект № 435) Про доповнення до рішення І сесії міської ради    V  ІІ

скликання 23.12.2015 року № 38. 
4. (  проект  №  436) Про  проекти  регуляторних  актів  міської  ради  та

виконавчого комітету на 2017 рік.
5. ( проект № 437) Про доповнення до Програми зайнятості населення м.

Ужгорода на період до 2017 року».
6.  ( проект № 438) Про Програму зміцнення матеріально – технічної бази

міського  центру  первинної  медико  –  санітарної  допомоги  на  2016  –
2020 роки.

7. (  проект  №  439) Про  Програму  додаткових  гарантій  соціального
захисту громадян на 2017 рік.

8.  ( проект № 440) Про Програму фінансування видатків на житлово –
комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам І
з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2017 рік.

9.  (  проект  №  441) Про  Програму  діяльності  медико  –  соціального
реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2017 рік.

10. (  проект  №  442) Про  Програму  фінансування  видатків  на
компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом
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на  міських  автобусних  маршрутах  загального  користування  у  м.
Ужгород на 2017 рік.

11.  ( проект № 443) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим
мешканцям міста.

12. ( проект № 444) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим
мешканцям міста.

13. ( проект № 445) Про внесення змін до Положення про Ужгородський
міський  територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання
соціальних послуг) та закриття відділення денного перебування.

14. (  проект  №  446) Про  зміни  до  Програми  додаткових  гарантій
соціального захисту громадян у 2016 році.

15. ( проект № 447) Про зміни до рішення ХХ  V  ІІ сесії міської ради    V  І
скликання 19 лютого 2015 року № 1626. 

16. ( проект № 448) Про зміни до рішення І сесії   V  ІІ скликання 23.12.2015
р. № 47. 

17. ( проект № 449) Про зміни до рішення ХХ  V  І сесії  міської ради    V  І
скликання 07.11.14 р. № 1496.

18. ( проект № 450) Про зміни до міської Програми розвитку бібліотек та
бібліотечної справи на 2016 – 2018 роки.

19. (  проект  №  451) Про  зміни  до  рішення  І  сесії  міської  ради    V  ІІ
скликання 23.12.15 № 58. 

20. (  проект № 452) Про  зміни  до  комплексної  Програми  розвитку  та
удосконалення цивільного захисту в м. Ужгород на 2016 – 2018 роки.

21.(  проект № 453 з  доповненням) Про доповнення  до  рішення І  сесії
міської ради   V  ІІ скликання 04.02.16 р. № 89. 

22. (  проект № 454 ) Про  зміни до  рішення ІІІ  сесії  міської  ради    V  ІІ
скликання 07 червня 2016 року № 247.

23. (  проект  №  455) Про  зміни  до  рішення  ХІ  сесії  міської  ради    V  І
скликання 30.12.2011 року № 396. 

24. (  проект № 456  з  доповненням 1,2) Про зміни до рішення І  сесії
міської ради   V  ІІ скликання 10.03.2016 р. № 135.  

25. ( проект № 457 з доповненням) Про зміни до Програми благоустрою
міста Ужгород на 2015 – 2017 роки.

26. ( проект № 458 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової
підтримки  комунальних  підприємств  міста  Ужгород  на  2016  –  2017
роки.

27. ( проект № 459) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради   V  ІІ
скликання 21 квітня 2016 року № 178 

28. ( проект № 460 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і
соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік.

29. ( проект № 461) Про зміни до бюджету міста на 2016 рік.
30. (  проект  №  462) Звіт  про  виконання  бюджету  міста  за  січень  –

вересень 2016 року.
31. ( проект № 463) Про надання дозволу на списання основних засобів. 
32. ( проект № 464 ) Про передачу будівлі котельні. 
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33. ( проект № 465) Про передачу приміщень у користування. 
34. ( проект № 466) Про передачу приміщень у користування.  
35. ( проект № 467) Про передачу приміщень в оренду. 
36. ( проект № 468) Про передачу приміщення у користування. 
37. ( проект № 469) Про зміни до рішення ХХ  V  ІІ сесії міської ради    V  І

скликання 16 жовтня 2015 року. 
38. (  проект № 470) Про  зміни  до  рішення ХХІ  сесії  міської  ради    V  І

скликання 11 квітня 2014 року № 1243. 
39. (  проект  №  471) Про  зміни  до  рішення    V  І  сесії  міської  ради    V  ІІ

скликання 30 серпня 2016 року № 353. 
40. (  проект  №  472) Про  надання  дозволів  на  розробку  проектів

землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
41. (  проект  №  473) Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо

відведення земельних ділянок.
42. (  проект № 474 з  доповненням) Про надання  дозволів  на  розробку

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
43. (  проект  №  475) Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо

відведення земельних ділянок.
44. (  проект  №  476  ) Про  надання  дозволів  на  складання  технічної

документації  щодо встановлення меж земельної  ділянки в натурі  (на
місцевості).

45. (  проект  №  477  з  доповненням) Про  затвердження  технічної
документації  щодо встановлення меж земельної  ділянки в натурі  (на
місцевості).

46. (  проект № 478  з  доповненням) Про  поновлення  договорів  оренди
земельних ділянок.

47. (  проект  №  479) Про  надання  дозволів  на  проведення  експертної
грошової оцінки земельних ділянок.

48. (  проект  №  480) Про  приватизацію  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

49. (  проект  №  481) Про  приватизацію  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

50. (  проект  №  482) Про  приватизацію  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

51. (  проект  №  483) Про  приватизацію  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

52. (  проект  №  484) Про  приватизацію  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

53. (  проект  №  485) Про  приватизацію  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

54. (  проект  №  486) Про  приватизацію  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

55. (  проект  №  487) Про  зміни  до  рішення  І  сесії  міської  ради    V  ІІ
скликання  10.03.2016  року  №  119  «Про  затвердження  містобудівної
документації».
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http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/11/zatverdzhennya-PV_01.11.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/09/Dozvil-na-PV_13.09.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/09/Dozvil-na-PV_13.09.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/09/zatverdzhennya-PV_13.09.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/09/zatverdzhennya-PV_13.09.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/08/Dozvil-na-PV_01.08.2016.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/08/Dozvil-na-PV_01.08.2016.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/10/Zminy-do-353_28.10.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/10/Zminy-do-353_28.10.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/09/Pro-zminy-do-rishennya-pro-peredachu-prymishhenyi.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/09/Pro-zminy-do-rishennya-pro-peredachu-prymishhenyi.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/old_docs/rada/PR_pro_zminu_do_rish_1836_vid_11.11.15.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/old_docs/rada/PR_pro_zminu_do_rish_1836_vid_11.11.15.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/10/Pro-peredachu-prymishhennya_25.10.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/10/Pro-peredachu_26.10.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/10/Pro-peredachu-prymishhen-u-korystuvannya_25.10.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/09/Pro-peredachu-prymishhen-Vybir.pdf


56. ( проект № 488 ) Про зміни та скасування рішень міської ради.
57. (  проект № 489 ) Про затвердження положень та  Статутів  установ

підвідомчих управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді у
новій редакції.

58. (  проект  №  490) Про  ліквідацію  Ужгородського  міського  центру
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

59. ( проект № 491 ) Про проведення перед виборцями звітів депутатів
міської ради   V  ІІ скликання за 2016 рік.

60. (  проект  №  492) Про  зміни  до  рішення  І  сесії  міської  ради    V  ІІ
скликання  03  грудня  2015  року  №  9  «Про  персональний  склад
постійних комісій Ужгородської міської ради   V  ІІ скликання».

61. Різне:
-  Звіт  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  соціально  –
економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів  та  оподаткування  за
2016 рік. (голова комісії – Гомонай В.В.)

Міський голова Б.Андріїв
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http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/11/Pro-zminy-do-9_01.11.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/11/Pro-zminy-do-9_01.11.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/11/Pro-zminy-do-9_01.11.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/10/Pro-zvituvannya_24.10.2016.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/10/Pro-zvituvannya_24.10.2016.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/11/Proekt-pro-likvidatsiyu_01.11.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/11/Proekt-pro-likvidatsiyu_01.11.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/11/Pro-zatverdzhennya-STATUTIV_01.11.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/11/Pro-zatverdzhennya-STATUTIV_01.11.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/11/Pro-zatverdzhennya-STATUTIV_01.11.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2016/09/zminy_13.09.pdf

