
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

12.02.2018    Ужгород     № 55 
 

Про скликання чергової ХX сесії  

міської ради VІІ скликання 

 

 

 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні", скликати 22 лютого 2018 р. о 10.00 год. у великій 

залі міськвиконкому пленарне засідання чергової ХX сесії Ужгородської 

міської ради VІІ скликання з наступним переліком питань: 

 

 

1. Звіт керівника Ужгородської місцевої прокуратури.   

2. (проект №1012) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2018 рік.  

3. (проект №1013) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки.  

4.  (проект №1014) Про зміни до Програми капітального ремонту 

житлового фонду  у м. Ужгороді на 2018-2022 роки.  

5.  (проект №1015) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки.  

6.  (проект №1016) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород 

на 2018-2022 роки.  

7.  (проект №1017) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 

роки.  

8.  (проект № 1018) Про зміни та доповнення до рішення І сесії міської 

ради VII скликання 23.12.15 №59.   

9.  (проект №1019) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунальних підприємств.  

10.  (проект №1020) Про місця для платного паркування.  

11.  (проект №1021) Про розмір орендної плати.  

12. (проект №1022) Про припинення права користування земельною 

ділянкою. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-programy-dod-garantij-na-2018-rik-na-gruden-proekt.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-programy-dod-garantij-na-2018-rik-na-gruden-proekt.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-OPNS_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-OPNS_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Dopovnennya-do-programy-kapremontiv_24.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Dopovnennya-do-programy-kapremontiv_24.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Istorychnyj-tsentr_23.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Istorychnyj-tsentr_23.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-Programy-blagoustroyu_23.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-Programy-blagoustroyu_23.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Osvitlennya_23.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Osvitlennya_23.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Osvitlennya_23.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-informatyzatsiyi_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-informatyzatsiyi_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zatverdzhennya-statutiv-KP.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zatverdzhennya-statutiv-KP.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Parkuvalni-majdanchyky_19.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Orendnu-plata_19.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Prypynennya-korystuvannya_31.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Prypynennya-korystuvannya_31.01.2018.pdf
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13. (проект № 1023) Про внесення змін до рішення XVІII сесії міської 

ради VII скликання  від 21.12.2017 року №949.   

14.  (проект №1024) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку  м. Ужгорода на 2018 рік. 

15.  ( проект №1025) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 

16.  ( проект №1026) Звіт про виконання бюджету міста за 2017 рік. 

17.  (проект №1027) Про дозвіл на придбання службового автомобіля. 

18.  (проект №1028) Про зміни до рішення XІV сесії міської ради VII 

скликання 13 липня 2017 року № 707.  

19.  (проект № 1029) Про зміни до рішення ІX сесії міської ради VII 

скликання  22 грудня 2016 року № 500.  

20.  (проект № 1030) Про зміни до рішення XІ сесії міської ради VII 

скликання  28 лютого 2017 року № 608.   

21. (проект №1031) Про зміни до Положення про відділ ведення 

Державного реєстру виборців. 

22.  (проект №1032) Про затвердження граничної чисельності працівників 

Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей  та 

молоді.  

23. (проект №1033) Про доповнення до рішення ХVІII сесії міської ради 

VII скликання 14.12.2017 року №889.   

24.  (проект №1034) Про електронні петиції у місті Ужгород.  

25. (проект №1035) Про внесення змін до генерального плану.  

26.  (проект №1036) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

27. (проект №1037) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

28.  (проект №1038) Про затвердження та надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

29. (проект №1039) Про поновлення дії договорів оренди земельних 

ділянок. 

30.  (проект № 1040) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

31.  (проект №1041) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( гр. Данч Т.А.) 

32.  (проект №1042) Про приватизацію земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Спех М.М.).  

33.  (проект №1043) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП 

Губкович  В.М.).  

34.  (проект №1044) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. ( гр. Феєр В.І.) 

35.  (проект №1045) Про приватизацію земельної ділянки  

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-949_23.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-949_23.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-SotsEkonom_22.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-SotsEkonom_22.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-byudzhetu_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Zvit-byudzhetu_02.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Pro-dozvil-na-prydbannya_30.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-skladu-komisiyi_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-skladu-komisiyi_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-Polozhennya-kultura_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-Polozhennya-kultura_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-608_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-608_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Polozhennya-DRV_15.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Polozhennya-DRV_15.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Granychna-chyselnist_24.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Granychna-chyselnist_24.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Granychna-chyselnist_24.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Dopovnennya-do-889_24.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Dopovnennya-do-889_24.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Polozhennya-petytsiyi_15.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-genplanu_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/dozv.-ta-zatv.-PV_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/dozv.-ta-zatv.-PV_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/dozv.-ta-zatv.-PV_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/dozv.-ta-zatv.-PV_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/dozv.-T.D_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/dozv.-T.D_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/dozv.-T.D_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/ponovl.-D.O_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/ponovl.-D.O_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/dozv.-na-EGO_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/dozv.-na-EGO_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/VYKUP-DANCH_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/VYKUP-DANCH_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/VYKUP-SPEH_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/VYKUP-SPEH_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/vykup-Gubkovych_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/vykup-Gubkovych_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/vykup-Feyer_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/vykup-Feyer_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/vykup-Kasleks_26.01.2018.pdf
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несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

"Каслекс").  

36.  (проект №1046) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

37.  (проект №1047) Про прийняття земельної ділянки у комунальну 

власність. 

38. (проект №973) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178.  

39. (проект №979 ) Про надання пільги.   

40.  (проект №988) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

41. (проект №991) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

42. (проект №1002) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Новопарт» ).  

43. (проект № 1005) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

44. Про запит депутата. 

45. Різне.  

 

 

 

Міський голова       Б.Андріїв 

 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/vykup-Kasleks_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/zminy_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Pryjnyattya-v-komun-vlasnist_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Pryjnyattya-v-komun-vlasnist_26.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-178-26.12.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Zminy-do-178-26.12.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2017/12/Nadannya-pilgy_08.12.2017.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Dozvil-na-PV_10.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Dozvil-na-PV_10.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/zatverdzhennya-TD_10.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/zatverdzhennya-TD_10.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Vykup-Novopart_10.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/Vykup-Novopart_10.01.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/01/zminy_26.01.2018.pdf

