
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

19.05.2017 Ужгород № 175 

 

Про скликання чергової ХІІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 

 

 

Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні" скликати 30 травня 2017 року о 10.00 год. у 

великій залі міськвиконкому чергову ХІІІ сесію Ужгородської міської ради 

VІІ скликання з наступним переліком питань: 

 

1. (проект  №  663  з  доповненням)  Про  надання  грошової  допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

2. (проект № 664 з доповненням) Про зміни та доповнення до Програми 

додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2017 рік. 

3. (проект  №  665)  Про  затвердження  Порядку  розроблення  міських 

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання. 

4. (проект  №  666)  Про  зміни  до  рішення  ХІ  сесії  міської  ради  VІІ 

скликання від 28.02.17 № 589. 

5. (проект  №  667)  Про  зміни  до  рішення  Х  сесії  міської  ради  VІІ 

скликання від 26.01.17 № 551 

6. (проект  №  668)  Про  зміни  до  рішення  ІХ  сесії  міської  ради  VІІ 

скликання від 22.12.16 № 497. 

7. (проект  №  669)  Про  зміни  до  рішення  І  сесії  міської  ради  VІІ 

скликання 23 грудня 2015 року № 50. 

8. (проект № 670) Про збільшення штатів дитячо – юнацької спортивної 

школи № 1 м. Ужгород. 

9. (проект № 671) Про зміни та доповнення до рішення ІХ сесії міської 

ради VІІ скликання 22 грудня 2016 року № 503. 

10.(проект № 672) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 04.02.16 р. № 89. 

11.(проект № 673) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Dopomoga-dopovnennya_16.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Dopomoga-dopovnennya_16.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zvit-byudzhetu_10.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zvit-byudzhetu_10.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozroblennya-miskyh-tsilovyh-program-monitoryngu-ta-zvitnosti-pro-yih-vykonannya/
http://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/pro-zatverdzhennya-poryadku-rozroblennya-miskyh-tsilovyh-program-monitoryngu-ta-zvitnosti-pro-yih-vykonannya/
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Pro-zminy-do-589_30.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Pro-zminy-do-589_30.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Pro-zminy-do-551_30.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Pro-zminy-do-551_30.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Zminy-do-497_18.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Zminy-do-497_18.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zminy-do-50_30.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zminy-do-50_30.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zbilshennya-shtatu_31.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zbilshennya-shtatu_31.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Dopovnennya-do-503_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Dopovnennya-do-503_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Dopovnennyado-89_29.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Dopovnennyado-89_29.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Zminy-finpidtrymka_06.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Zminy-finpidtrymka_06.04.2017.pdf
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12. (проект № 674) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 

13. (проект № 675) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 10.03.2016 р. № 135. 

14. (проект № 676 з доповненнями 1,2) Про зміни до рішення ХІ сесії 

міської ради VІІ скликання 28 лютого 2017 року № 598. 

15. (проект № 677) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 
16. (проект № 678) Про зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

17. (проект № 679 ) Про надання пільг. 

18. (проект № 680 ) Про створення комунальної установи «Агенція 

розвитку Ужгорода». 

19.(проект № 681) Про ліквідацію комунальних підприємств. 

20. (проект № 682) Про відновлення діяльності комунального 

підприємства «Парк культури та відпочинку «Під замком». 

21. (проект № 683) Про затвердження Порядку інформування про 

діяльність комунальних підприємств Ужгородської міської ради. 
22. (проект № 684) Про передачу будівлі у користування. 

23.(проект № 685) Про передачу приміщень у користування. 

24. (проект № 686) Про зміни до рішення V сесії міської ради VІІ 

скликання 14 липня 2016 року № 273. 

25. (проект № 687) Про зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ 

скликання 26 січня 2017 року № 566. 

26. (проект № 688) Про надання згоди на прийняття квартир у 

комунальну власність. 

27. (проект № 689) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

28. (проект № 690) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

29. (проект № 691) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

30. (проект № 692) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

31. (проект № 693) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

32. (проект № 694) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

33.(проект № 695) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

34. (проект № 696) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(гр. Бейгулов А.Є.) 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Zminy-osvitlennya_06.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Zminy-osvitlennya_06.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Zminy-osvitlennya_06.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Zminy-do-135_06.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Zminy-do-135_06.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Dopovnennya-do-598_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Dopovnennya-do-598_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zminy-SotsEkonom_30.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zminy-SotsEkonom_30.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zminy-dobyudzhetu_28.03.207.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Pro-pilgy_15.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Agentsiya-rozvytku-Uzhgoroda_06.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Agentsiya-rozvytku-Uzhgoroda_06.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Pro-likvidatsiyu-KP_06.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Pro-vidnovlennya_29.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Pro-vidnovlennya_29.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Poryadok-informuvannyaKP_22.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Poryadok-informuvannyaKP_22.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Pro-peredachu-budivli_25.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Pro-peredachu-prymishhen_29.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zminy-do-276_15.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zminy-do-276_15.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zminy-do-566_15.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Zminy-do-566_15.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Nadannya-zgody_15.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/03/Nadannya-zgody_15.03.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/ATO_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/ATO_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Dozvil-na-PV10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Dozvil-na-PV10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/zatverdzhennya-PV_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/zatverdzhennya-PV_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/dozvil-na-TD_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/dozvil-na-TD_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/dozvil-na-TD_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/zatverdzhennya-TD_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/zatverdzhennya-TD_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/prod.ta-pryp-DO_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/prod.ta-pryp-DO_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/dozvil-na-EGO_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/dozvil-na-EGO_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Bejgulovu_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Bejgulovu_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Bejgulovu_10.04.2017.pdf
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35.(проект № 697) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(гр. Зелінська М.М.) 

36. (проект № 698) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(гр. Клим С.В.) 

37. (проект № 699) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(гр. Курах Н.М.) 

38. (проект № 700) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(гр. Мелкумян А.С.) 

39. (проект № 701) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(гр. Полак Х.О.). 

40. (проект № 702) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(гр. Сабадош Н.М.) 

41. (проект № 703) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(ТОВ «Євро – Парк») 

42. (проект № 704) Про надання земельних ділянок в постійне 

користування. 
43. (проект № 705) Про заяву гр. Гнида М.П. 

44. (проект № 706) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

45. (проект № 707) Про Кодекс етики міського голови та депутатів міської 

ради. 

46. Різне. 

 

 

Міський голова Б.Андріїв 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Zelinska_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Zelinska_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Zelinska_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Klym_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Klym_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Klym_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Kurah_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Kurah_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Kurah_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Melkumyan_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Melkumyan_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Melkumyan_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Polak_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Polak_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Polak_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Sabadosh_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Sabadosh_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-Sabadosh_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-YEvro-park_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-YEvro-park_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Vykup-YEvro-park_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Politsiya_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Politsiya_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Dozvil-na-PV-Gnyda_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/zminy_10.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Pro-kodeks-etyky_07.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Pro-kodeks-etyky_07.04.2017.pdf

