
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 26.03.2018 Ужгород   № 128 

 

Про скликання чергової ХХІІ сесії  

міської ради VІІ скликання 

 

 

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

в Україні" скликати 05 квітня 2018 року о 10.00 год. у великій залі 

міськвиконкому чергову ХХІІ сесію Ужгородської міської ради VІІ скликання з 

наступним переліком питань: 

 

1. ( проект № 1033) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за 2017 рік. 

2. ( проект № 1034) Про Програму підтримки та партнерства між 

Ужгородською міською радою та суб’єктами малого і середнього бізнесу 

на 2018 – 2019 роки. 

3. ( проект № 1035 ) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

4. ( проект № 1036) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2018 рік. 

5. ( проект № 1037) Про зміни до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 грудня 2017 року № 896. 

6. ( проект № 1038) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

7. ( проект № 1039) Про зміни та доповнення до рішення ІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 21 квітня 2016 року № 178. 

8. ( проект № 1040) Про прийняття коштів субвенції на 2018 рік. 

9. ( проект № 1041) Про надання дозволу на списання основних засобів в 

міській поліклініці. 

10.  ( проект № 1042) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 

11.  ( проект № 1043) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 

12.  ( проект № 1044) Про зміни до рішення ХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.12.2017 р. № 903. 
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13.  ( проект № 1045) Про передачу об’єктів. 

14.  ( проект № 1046) Про передачу об’єктів. 

15.  ( проект № 1047) Про передачу приміщення у користування. 

16. ( проект № 1048) Про передачу приміщень у користування. 

17.  ( проект № 1049) Про розмір орендної плати. 

18.  ( проект № 1050) Про зміни до рішення ХІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 березня 2017 року № 621. 

19.  ( проект № 1051) Про Порядок надання відеоматеріалу, отримання з 

системи відео спостереження в м. Ужгород. 

20.  ( проект № 1052) Про затвердження містобудівної документації. 

21. ( проект № 1053) Про затвердження містобудівної документації. 

22. ( проект № 1054) Про затвердження містобудівної документації. 

23.  ( проект № 1055) Про затвердження містобудівної документації. 

24.  ( проект № 1056) Про зміни до рішення Х сесії VІІ скликання 26.01.2017 

року № 587 

25. ( проект № 1057). Про персональний склад постійних комісій 

Ужгородської міської ради VІІ скликання. 

26.  Різне. 

 

 

Міський голова        Б.Андріїв 
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