
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

01.12.2017       Ужгород     № 516 

 

Про скликання чергової ХVІІІ сесії  

міської ради VІІ скликання 

 

 

 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні" скликати 14 грудня о 10.00 год. у великій залі 

міськвиконкому перше пленарне засідання, 21 грудня 2017 року о 10.00 год. 

у великій залі міськвиконкому друге пленарне засідання чергової ХVІІІ сесії 

Ужгородської міської ради VІІ скликання з наступним переліком питань: 

 

1. Про результати роботи Ужгородського відділу поліції ГУНП в 

Закарпатській області за 2017 рік. 

2. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 

органами Ужгородської міської ради за 2017 рік. 

3. (проект № 901) Про проекти регуляторних актів міської ради та 

виконавчого комітету на 2018 рік. 

4. (проект № 902) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода за січень – вересень 2017 року. 

5. (проект № 903) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень – 

вересень 2017 року. 

6. (проект № 904) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2017 рік. 

7. (проект № 905) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2018 рік. 

8. (проект № 906) Про Програму додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2018 рік. 

9. (проект № 907) Про Програму фінансування видатків на житлово – 

комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород та делегату І 

з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2018 рік. 

10. (проект № 908) Про Програму підтримки діяльності громадських 

організацій міста соціального спрямування на 2018 рік. 

11.  (проект № 909) Про Програму діяльності медико – соціального 

реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2018 рік. 

12.  (проект № 910) Про Програму фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Regulyatorni_14.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Regulyatorni_14.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zvit_03.11.2017-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zvit_03.11.2017-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Zvit-byudzhetu_25.10.2017-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Zvit-byudzhetu_25.10.2017-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Subvensiya_26.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Subventsiya_10.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Dodatkovi-garantiyi_13.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Dodatkovi-garantiyi_13.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Finansuvannya-pochesnym_24.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Finansuvannya-pochesnym_24.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Finansuvannya-pochesnym_24.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Pidtrymka-GO_24.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Pidtrymka-GO_24.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Doroga-zhyttya_24.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Doroga-zhyttya_24.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pilgovyj-proyizd_13.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pilgovyj-proyizd_13.11.2017.pdf
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на міських автобусних маршрутах загального користування у м. 

Ужгород на 2018 рік. 

13. (проект № 911) Про зміни до рішення ІХ сесії міської ради VІІ 

скликання 22 грудня 2016 року № 497.  

14.  (проект № 912) Про зміни до рішення міської ради 09.12.2011 № 332.  

15. (проект № 913) Про зміни та доповнення до рішення І сесії міської 

ради VІІ скликання 04.02.16 р. № 89.  

16. (проект № 914) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 

скликання 09.12.2011 р. № 323.  

17. (проект № 915) Про зміни до рішення Х сесії міської ради VІІ 

скликання 26.01.2017 р. № 559.  

18.  (проект № 916) Про Програму капітального ремонту житлового фонду 

у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

19.  (проект № 917) Про зміни до рішення ХV сесії міської ради VІІ 

скликання 12.09.17 № 760.  

20.  (проект № 918) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

21.  (проект № 919) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 

22.  (проект № 920) Про передачу приміщень у користування.  

23.  (проект № 921) Про передачу приміщення у користування.  

24.  (проект № 922) Про передачу приміщень у безоплатне користування.  

25. (проект № 923) Про зміни до рішення ХХ сесії міської ради VІ 

скликання 19 грудня 2013 року № 1150.  

26.  (проект № 924) Про зміни до рішення ХІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 березня 2017 року № 624.  

27. (проект № 925) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

28. (проект № 926) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2017 рік. 

29. (проект № 927) Про зміни до Програми діяльності медико – 

соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2017 рік. 

30. (проект № 928) Про зміни до рішення VІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання від 29.11.2016 року № 447.  

31. (проект № 929) Про зміни до рішення ІІ сесії міської ради VІІ 

скликання від 14.04.2016 № 172.  

32. (проект № 930) Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09.11.2017 № 794.  

33. (проект № 931) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

34. (проект № 932) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2017 року № 598. 

35. (проект № 933) Про дозвіл на придбання службового автомобіля. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pilgovyj-proyizd_13.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pilgovyj-proyizd_13.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-do-497_08.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-do-497_08.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Zminy-do-332_17.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykonannya-sudovyh_15.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykonannya-sudovyh_15.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Zminy-do-323_04.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Zminy-do-323_04.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Dolova-uchast_25.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Dolova-uchast_25.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Programa-kapitalnogo_25.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Programa-kapitalnogo_25.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-do-760_08.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-do-760_08.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Istorychnyj-tsentr_23.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Istorychnyj-tsentr_23.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Rekonstruktsiya_23.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Rekonstruktsiya_23.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/10/Rekonstruktsiya_23.10.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pro-peredachu-prymishhen-u-korystuvannya_14.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pro-peredachu-prymishhen_14.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pro-peredachu-prymishhen_16.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Nadannya-zgody-na-peredachu_15.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Nadannya-zgody-na-peredachu_15.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Polozhennya-ekonomika_14.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/04/Polozhennya-ekonomika_14.04.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Dopomoga_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Dopomoga_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Dodatkovi-garantij_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Dodatkovi-garantij_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Doroga-zhyttya_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Doroga-zhyttya_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pilgovi-perevezennya_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pilgovi-perevezennya_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zmina-do-172_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zmina-do-172_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zmina-tsukrovyj-diabet_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zmina-tsukrovyj-diabet_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-finpidtrymka_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-finpidtrymka_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-do-Programy-blagoustroyu_28.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-do-Programy-blagoustroyu_28.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Prydbannya_21.11.2017.pdf
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36. (проект № 934) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2017 рік. 

37. (проект №935 з доповненням) Про зміни до бюджету міста на 2017 рік. 

38.  (проект № 936) Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 16 листопада 2017 року № 874. 

39.  (проект № 937) Про передачу приміщень в оперативне користування.  

40.  (проект № 938) Про передачу об’єктів.  

41.  (проект № 939) Про впорядкування рішення з приводу надання 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в районі вулиці Загорської. 

42.  (проект № 940) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

43.  (проект № 941) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

44.  (проект № 942) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

45.  (проект № 943) Про надання дозволів на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

46.  (проект № 944) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 

47.  (проект № 945) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

48.  (проект № 946) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Гісем Н.В.) 

49.  (проект № 947) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Жук В.В.) 

50.  (проект № 948) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Левчак О.М.) 

51.  (проект № 949) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Мельник В.Ф.) 

52.  (проект № 950) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Проц Л.А.) 

53.  (проект № 951) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Тереняк Б.І.) 

54.  (проект № 952) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

 (гр. Фролов М.М.) 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-SotsEkonom_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-SotsEkonom_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zminy-do-byudzhetu_21.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zmina-do-874_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Zmina-do-874_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Pro-perdachu-prymishhen_23.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Peredacha-obyektiv_17.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Afgantsi_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Afgantsi_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Afgantsi_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/ATO_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/ATO_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Dozvil-na-PV_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Dozvil-na-PV_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/zatverdzhennya-PV_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/zatverdzhennya-PV_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/dozvil-na-TD_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/dozvil-na-TD_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/dozvil-na-TD_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/prod.prypyn-DO_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/prod.prypyn-DO_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/dozvil-na-EGO_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/dozvil-na-EGO_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykup-Gisem_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykup-Gisem_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykup-ZHuk_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykup-ZHuk_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykup-Levchak_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykup-Levchak_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykup-Melnyk_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykup-Melnyk_24.11.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/11/Vykup-Prots_24.11.2017.pdf
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55.  (проект № 953) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Химишинець Ю.І.) 

56.  (проект № 954) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Щербей А.Й.) 

57.  (проект № 955) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Агрокомплекс – Уж») 

58.  (проект № 956) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Плодоовоч – Уж»). 

59.  (проект № 957) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

60.  (проект № 958) Про приведення у відповідність до чинного 

законодавства пунктів 1.15 та 1.16  рішення Х сесії міської ради VІІ 

скликання від 26 січня 2017 року № 572. 

61.  (проект № 959 ) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2017 року № 608.  

62.  (проект № 960) Про затвердження Положення про відділ охорони 

здоров’я Ужгородської міської ради. 

63.  (проект № 961) Про Програму фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

64.  (проект № 962) Про Програму правової освіти населення міста 

Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

65.  (проект № 963) Про Програму економічного і соціального розвитку м. 

Ужгорода на 2018 рік. 

66.  (проект № 964) Про бюджет міста на 2018 рік. 

67.  (проект № 965) Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2019 – 2020 

роки. 

68.  (проект № 966) Про звітування депутатів. 

69.  Різне. 

 

 

Міський голова       Б.Андріїв 
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