
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 17.08.2018 Ужгород   №  370

   

   

 

Про скликання чергової ХXVI сесії  

міської ради VІІ скликання 

 

 

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

в Україні" скликати 28 серпня 2018 року о 10.00 год. у великій залі 

міськвиконкому пленарне засідання чергової ХXVI сесії Ужгородської міської 

ради VІІ скликання з наступним переліком питань: 

 

1. (проект №1187) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за перше 

півріччя 2018 року.  

2. (проект №1188 з доповненням 1,2) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

3. (проект №1189) Про зміни та доповнення до рішення XVIII сесії міської 

ради VII скликання 14.12.2017 року №898.  

4. (проект №1190) Про затвердження Положення про Ужгородський 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) в новій редакції.  

5. (проект №1191) Про зміни до рішення XXIII сесії міської ради VII 

скликання від 15.05.18 №1060.  

6. (проект № 1192) Про затвердження Положення про бюджет громадської 

ініціативи м. Ужгород.  

7. (проект №1193) Про Програму забезпечення мешканців м. Ужгорода 

імплантами  для надання медичної допомоги хворим із ураженням 

органів опори та руху на 2018 – 2022 роки. 

8. (проект №1194) Про Програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

9. (проект №1195) Про Програму розвитку фізичної культури та спорту, 

фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення 

матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019 – 2021 роки. 



10. (проект №1196) Про Програму навчання плаванню дітей і розвитку 

водних  видів спорту в м. Ужгород на 2019 – 2021 роки. 

11. (проект №1197) Про зміни до комплексної Програми профілактики та 

протидії злочинності в місті Ужгород на 2017-2020 роки. 

12.  (проект №1198) Про Програму забезпечення військових формувань, 

цивільного захисту та мобілізаційної підготовки в місті Ужгород на 2019 

-2020 роки.  

13. (проект №1199) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород  на 

2018 – 2022 роки. 

14. (проект №1200) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на  2017 – 2020 роки. 

15. (проект №1201) Про зміни до  Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на  2018 – 2022 роки. 

16.  (проект №1202) Про зміни до  Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на  2018 – 2020 роки. 

17. (проект №1203 з доповненням) Про зміни до  Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік.  

18.  (проект № 1204 з доповненням) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 

19. (проект №1205) Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 №1505 

«Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. 

Ужгороді». 

20. (проект №1206) Про зміни до рішення VIII сесії міської ради VII 

скликання 08.02.2018 р. №968.  

21. (проект №1207) Про списання основних засобів.   

22. (проект №1208) Про надання дозволу на списання основних засобів.   

23. (проект №1209) Про демонтаж димових труб.  

24. (проект №1210) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунальних підприємств.   

25. (проект №1211) Про внесення змін до рішення XVIII сесії VII скликання 

14 грудня 2017 року №911 «Про зміни до рішення XX сесії міської ради 

VI скликання 19 грудня 2013 року №1150».   

26. (проект №1212) Про зміни до рішення V сесії міської ради VII скликання 

14 липня 2016 року №272 «Про передачу будівлі у користування». 

27. (проект №1213) Про зміни та доповнення до рішення XXII сесії міської 

ради VII скликання 06 квітня 2018 року №1046 «Про передачу приміщень 

у користування». 

28. (проект №1214) Про зміни до рішення XXVII сесії міської ради VI 

скликання 16 жовтня 2015 року №1850 «Про передачу об’єктів 

комунальної власності у користування».   

29. (проект №1215) Про передачу будівлі у користування.  

30. (проект №1216) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178.  

31. (проект №1217) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178.   



32. (проект №1218) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178.  

33. (проект №1219) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178.   

34. (проект №1220) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178.  

35. (проект №1221) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178.   

36. (проект №1222) Про конкурс на право утримання та експлуатації парку 

«Підзамковий» .  

37. (проект №1223) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої проспектом Свободи та вулицями Марії Заньковецької, 

Вілмоша Ковача, Перемоги. 

38. (проект №1224) Про затвердження містобудівної документації. 

39. (проект №1225) Про затвердження містобудівної документації. 

40. (проект №1226 ) Про затвердження містобудівної документації. 

41. (проект №1227) Про затвердження містобудівної документації. 

42. (проект №1228) Про затвердження містобудівної документації.  

43. (проект №1229) Про затвердження містобудівної документації. 

44. (проект №1230) Про затвердження містобудівної документації. 

45. (проект №1231) Про затвердження містобудівної документації.  

46. (проект №1232) Про затвердження містобудівної документації. 

47. (проект №1233) Про затвердження містобудівної документації. 

48. (проект №1234) Про перейменування вулиць. 

49. (проект №1235) Про найменування вулиць та  площі міста.  

50. (проект №1236) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок.   

51. (проект №1237) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок.   

52. (проект №1238) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.   

53. (проект №1239) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок.   

54. (проект №1240) Про надання згоди на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).  

55. (проект №1241) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).   

56. (проект №1242) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок.   

57. (проект №1243) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок.   

58. (проект №1244) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення.   



59. (проект №1245) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

60. (проект №1246) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.    

61. (проект №1247) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

62. (проект №1248) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

63. (проект №1249) Про припинення права користування земельною 

ділянкою.   

64. (проект №1250) Про зміни та скасування рішень міської ради.   

65. Пункт 1.10 рішення 2-го пленарного засідання ХXIV сесії міської ради 

VII скликання від 10.07.18 №1152 "Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок".  

66. Пункт 1.11 рішення 2-го пленарного засідання ХXIV сесії міської ради 

VII скликання від 10.07.18 №1152 "Про надання та відмову у наданні 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок".  

67. Пункт 3.1 рішення 2-го пленарного засідання ХXIV сесії міської ради VII 

скликання від 10.07.18 №1158 "Про поновлення, припинення та відмову у 

поновленні договорів оренди земельних ділянок.  

68. Пункт 1.9 рішення 2-го пленарного засідання ХXIV сесії міської ради VII 

скликання від 10.07.18 №1159 "Про надання та відмову у наданні 

дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок".

   

69. (проект №1251) Про виконання судового рішення.   

70. (проект №1252) Про внесення змін до договору про спільну діяльність 

від 30.04.2015 року.   

71. (проект № 1253 з доповненням) Про зміни та доповнення до рішення 

XVII сесії міської ради VII скликання 09.11.2017 року №797.  

72. (проект №1254) Про підтримку пропозиції підприємців м. Прилуки.    

73. (проект №1255) Про зміни до рішення ХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 липня 2017 року № 726. 

74. (проект №1256) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2017 року № 608. 

75. (проект №1257) Про присвоєння звання «Лауреат міської премії ім. 

Петра Скунця».  

76. (проект № 1258 з доповненням) Про присвоєння нагороди «Почесна 

відзнака Ужгородської міської ради». 

77. (проект №1259) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». 

78. (проект №1260) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  



79. (проект №1261) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

80. (проект №1262) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

81. (проект №1263) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

82. (проект №1264) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

83. (проект №1265) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

84. (проект №1266) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

85. (проект №1267) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

86. (проект №1268) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». 

87. (проект №1269) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

88. (проект №1270) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». 

89. (проект №1271) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

90. (проект №1272) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода».  

91. (проект №1273) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». 

92. (проект №1274) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода». 

93. Різне. 

 

 

Міський голова       Б.Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


