
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

03.07.2017      Ужгород     № 250 

 

Про скликання чергової ХІV сесії  

міської ради VІІ скликання 

 

 

 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні" скликати 13 липня 2017 року о 10.00 год. у великій залі 

міськвиконкому чергову ХІV сесію Ужгородської міської ради VІІ скликання з 

наступним переліком питань: 

 

1. (проект № 709) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень-

березень 2017 року.  

2. (проект № 710 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

3.  (проект № 711) Про запровадження проекту «Муніципальна картка 

ужгородця».   

4. проект № 712) Про зміни до Програми діяльності медико-соціального 

реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2017 рік.  

5.  (проект № 713 з доповненням) Про зміни до рішення XXVI сесії міської 

ради VI скликання 7 листопада 2014 року №1496.  

6.  (проект № 714) Про зміни до рішення IX сесії міської ради VII 

скликання 22 грудня 2016 року №501. 

7. (проект № 715) Про зміни до рішення XIII сесії міської ради VII 

скликання 30 травня 2017 року №661.  

8.  (проект № 716) Про склад конкурсної комісії з присвоєння міської премії 

імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства. 

9.  (проект № 717) Про зміни до рішення Х сесії міської ради VІI скликання 

від 26.01.17 №551.  

10.  (проект № 718) Про зміни до рішення I сесії міської ради VII скликання 

10.03.2016 р. №135.  

11.  (проект № 719) Про зміни до рішення XI сесії міської ради VII 

скликання 28 лютого 2017 року №598.  

12.  (проект № 720 з доповненнями 1,2) Про зміни до комплексної Програми 

відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки.  

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/web/uploads/sites/2/2017/06/Dopomoga_07.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Dopomoga_07.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-zaprovadzhennya-proektu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-zaprovadzhennya-proektu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-zminy-do-Programy-diyalnosti-medyko.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-zminy-do-Programy-diyalnosti-medyko.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zminy-do-1496_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zminy-do-1496_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zminy-do-501_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zminy-do-501_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-661_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-661_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Pro_zminy_do_Progr_na_2017-premiya-Skuntsya_30.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Pro_zminy_do_Progr_na_2017-premiya-Skuntsya_30.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Transkordonne_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Transkordonne_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-135_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-135_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-598_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-598_09.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zminy-istorychnyj-tsentr_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zminy-istorychnyj-tsentr_17.05.2017.pdf
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13.  (проект № 721) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств  міста Ужгород на 2016 – 2017 роки.  

14.  (проект № 722) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. 

15. (проект № 723) Про надання згоди комунальному підприємству 

«Ужгородський муніципальний транспорт» на придбання автобусів на 

умовах фінансового лізингу.  

16.  (проект № 724) Про Програму створення та накопичення міського 

матеріального резерву та промислових засобів індивідуального захисту 

органів дихання для непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017 -2021 

роки.  

17.  (проект № 725) Про зміни до Програми висвітлення діяльності 

Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті 

«Ужгород» на 2015-2017 роки.  

18.  (проект № 726) Про зміни до рішення міської ради 28.02.207 №591.  

19. (проект № 727) Про зміни до Програми підтримки та партнерства між 

Ужгородської міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу 

на 2017 -2018 роки.  

20.  (проект № 728 з доповненнями 1,2) Про зміни до Програми економічного 

і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 

21. (проект № 729  з доповненнями 1,2) Про зміни до бюджету міста на 2017 

рік. 

22. (проект № 730) Про надання пільги.   

23. (проект № 731) Про ліквідацію КП «Парк культури та відпочинку 

«Боздоський».  

24.  (проект № 732) Про розмір орендної плати.  

25.  (проект № 733) Про припинення права господарського відання.  

26.  (проект № 734) Про передачу приміщення у користування.  

27. (проект № 735) Про зміни до рішень міської ради 28.02.2017 №608, 

30.03.2017 №624.   

28. (проект № 736) Про оплату праці міського голови.  

29. (проект № 737) Про зміни до рішення I сесії міської ради VII скликання 

03.12.15 №9 «Про персональний склад постійних комісій Ужгородської 

міської ради VII скликання».  

30.  (проект № 738) Про зміни до рішення I сесії міської ради VII скликання 

03.12.15 №9 «Про персональний склад постійних комісій Ужгородської 

міської ради VII скликання». 

31. (проект № 739) Про дострокове припинення повноважень секретаря 

Ужгородської міської ради.  

32. (проект № 740) Про розпуск виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради.  

33. (проект № 741) Про зміни до персонального складу постійних комісій 

Ужгородської міської ради VII скликання.   

34. (проект № 742) Про розгляд місцевої ініціативи щодо дострокового 

припинення повноважень міського голови. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-62-Finpidtrymka_12.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-62-Finpidtrymka_12.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Dopovnennya-do-178_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Dopovnennya-do-178_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-nadannya-zgody_12.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-nadannya-zgody_12.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-nadannya-zgody_12.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Programa-mat-rezerv_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Programa-mat-rezerv_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Programa-mat-rezerv_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Programa-mat-rezerv_17.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/zminy-do-programy-Uzhgorod_31.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/zminy-do-programy-Uzhgorod_31.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/zminy-do-programy-Uzhgorod_31.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-591_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-kompensatsiya_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-kompensatsiya_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-kompensatsiya_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-zminy-do-Programy-ekonomichnogo.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-zminy-do-Programy-ekonomichnogo.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/zminy-do-budj-rish_30.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/zminy-do-budj-rish_30.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Nadannya-pilgy_07.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-likvidatsiyu-KP-Park-kultury.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-likvidatsiyu-KP-Park-kultury.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-orendnu-platu-Molodyj-patriot_01.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Pro-prypynennya-prava_26.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Pro-peredachu-prymishhen_18.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zminy-do-rishen_04.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Zminy-do-rishen_04.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Oplata-pratsi-Andriyivu_08.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-92_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-92_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-92_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-9_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-9_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/06/Zminy-do-9_13.06.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Sekretar_12.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Sekretar_12.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Vykonkom_12.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Vykonkom_12.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Komisiyi_12.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Komisiyi_12.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Dostrokove-prypynennya_11.05.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/05/Dostrokove-prypynennya_11.05.2017.pdf
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35. Про розгляд електронної петиції Казьмірової В.В. щодо підтримки 

діяльності міського голови.  

36.  Про депутатський запит. 

37.  Різне. 

 

 

Міський голова        Б.Андріїв 


