
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

16.02.2017     Ужгород     № 51 

 

 

Про скликання чергової ХІ сесії  

міської ради VІІ скликання 

 

 

 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні" скликати 28 лютого 2017 року о 10.00 год. у 

великій залі міськвиконкому чергову ХІ сесію Ужгородської міської ради VІІ 

скликання з наступним переліком питань: 

 

1. (проект № 591) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста та зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ 

скликання 26.01.2017 № 548. 

2. (проект №592) Про Програму підтримки та партнерства між 

Ужгородською міською радою та суб’єктами малого і середнього 

бізнесу на 2017 – 2018 роки. 

3. (проект № 593) Про комплексну Програму матеріально – технічного 

забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного 

захисту населення на 2017 – 2018 роки. 

4.  (проект № 594) Про доповнення до Програми зайнятості населення м. 

Ужгорода на період до 2017 року. 

5.  (проект № 595) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 04.02.16 р. № 89.  

6.   (проект № 596) Про зміни до рішення VІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 серпня 2016 року № 333.  

7.  (проект № 597) Про Програму встановлення автономного 

електричного опалення у м. Ужгород на 2017 рік. 

8.  (проект № 598) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

9. (проект № 599) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 
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10.  (проект № 600) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

11.  (проект № 601) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 10.03.2016 р. № 135.  

12. (проект № 602) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2015 – 2017 роки. 

13.  (проект № 603 з доповненням) Про зміни до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 

роки. 

14. (проект № 604) Про доповнення до рішень ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178.  

15.  (проект № 605) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 

16.  (проект № 606) Про зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

17. (проект № 607) Звіт про виконання бюджету міста за 2016 рік. 

18. (проект № 608) Про передачу приміщення у користування.  

19. (проект № 609) Про передачу об’єкта.  

20.  (проект № 610) Про передачу об’єктів.  

21. (проект № 611) Про зміни до Положення про залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно – транспортної та 

соціальної інфраструктури міста. 

22. (проект № 612) Про внесення доповнень до рішень ІV сесії міської 

ради V скликання від 21 березня 2008 р. № 654.  

23.  (проект № 613) Про затвердження структури апарату ради та 

виконавчих органів міської ради, їх загальної штатної чисельності. 

24. (проект № 614) Про зміни до рішення ХLІV сесії міської ради ІV 

скликання від 16.09.2005 № 646.  

25. (проект № 615) Про звернення депутатів. 

26.  (проект № 577) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

27. Різне. 

 

 

 

Міський голова        Б.Андріїв 
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