
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

01.10.2018 Ужгород № 438 

 

 

 

Про скликання чергової ХXVIII сесії 

міської ради VІІ скликання 

 

 

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

в Україні" скликати у великій залі міськвиконкому 11 жовтня 2018 року о 10.00 

год. перше пленарне, 30 жовтня о 10.00 год. друге пленарне засідання чергової 

ХXVIII сесії Ужгородської міської ради VІІ скликання з наступним переліком 

питань: 

 

Перше пленарне засідання 11 жовтня 2018 року 

 

1. (проект № 1278 з доповненнями 1,2) Про надання гро шової допо моги  

 малозабезпеченим мешканцям міста.  

2. (проект № 1279) Пр о Програму дод аткових гар антій соціально го захисту  

 громадян на 2019 рік.  

3. (проект № 1280) Про   Пр о граму   підтримки   діяльності   інститутів  

 громадянського суспільства міста соці ально го спрямування на 2019 рік.  

4. (проект  №  1281)  Про  Програму  фінан сування  видатків  на  житло во - 

 комунальн і послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2019 рі к.  

5. (проект № 1282) Про Програму діяльності медико -соціального  

 р еабілі таційно го центру «До рога життя» на 2019 рік.  

6. (проект № 1283) Пр о Програму фінансування видатків на ко мпенсаційні  

 вип лати  за  пільгови й  прої зд  автомобільним  транспор том  на  мі ських  

 автобусних мар шр утах загальн о го користування у м. Ужго род на 2019   
 р ік.  

7. (проект № 1284) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2018 рік.  

8. (проект № 1285) Пр о внесенн я змін до рішення XXIV сесії міської ради   

VII скликання 26.06.2018 ро ку № 1130. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Pro-nadannya-groshovoyi-dopomogy-4.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Pro-nadannya-groshovoyi-dopomogy-4.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Dodatkovi-garantiyi_12.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Dodatkovi-garantiyi_12.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pidtrymka-GO_12.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pidtrymka-GO_12.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Programa-ZHKH_12.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Programa-ZHKH_12.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Doroga-zhyttya_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Doroga-zhyttya_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pilgovyj-proyizd_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pilgovyj-proyizd_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pilgovyj-proyizd_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pilgovyj-proyizd_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-pryjnyattya-koshtiv-medychnoyi-subventsiyi-na-2018-rik.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-1130_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-1130_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-1130_10.09.2018.pdf


9. (проект № 1286) Пр о Програму «Безпечн е місто Ужгород на 2019-2022 

 р оки ».  

10. (проект № 1287) Про   зміни   до   Пр о грами   капітального   р емонту  

 житло вого фонд у у м. Ужгород на 2018-2022 роки.   

11. (проект  №  1288)  Про  зміни  до  Пр огр ами  охорони  навколи шн ьо го  

 при родно го сер едо ви ща мі ста Ужгород на 2018 – 2022 роки.  

12. (проект № 1289) Пр о зміни до Пр о гр ами  р еконструкції та капітально го  

 р емонту мережі зо вн ішньо го о світлення м. Ужгород на 2018- 2010 роки. 

13.(проект № 1290) Пр о зміни до Про гр ами б лагоустрою міста Ужгород на   

2018-2022 ро ки.  
14. (проект  №  1291)  Пр о  зміни  до  рішення  XI  сесії  міської  р ади  VI 

 скликанн я 09.12.2011 р. № 323. 

15.(проект  №  1292)  Про  зміни  до  рішення  І X  сесії  мі ської  р ади  VIІ 

 скликанн я 22 грудня 2016 року № 497. 

16. (проект № 1293) Пр о зміни до   Програми економі чн о го і соціально го  

 розви тку м. Ужгород а на 2018 рік.  

17.(проект № 1294 з доповненнями 1,2) Про зміни до бюджету міста на 2018   

 р ік.  

18. (проект  №  1295)  Пр о  зміни  до  рішення  XIX  сесі ї  мі ської  ради  VII 

 скликанн я 08 люто го 2018 року № 969 «Пр о зменшення статутно го фонду  

 комунального під приємства «Водо канал м. Ужгорода».  

19.(проект  №  1296)  Пр о  зміни  до  рішення  XIV  сесії  міської  р ади  VII 

 скликанн я від 26 червня 2018 року № 1148. 

20. (проект № 1297) Пр о пер едачу автономної котельні . 

21. (проект № 1298) Пр о демо нтаж.  

22. (проект № 1299) Про   надання   згоди   на   прийнят тя   квартири   у  

 комунальн у власність.  

23. (проект  №  1300)  Про  передачу  комунального  майна  в  оперативне  

 уп р авлі ння.  

24.(проект № 1301) Пр о зміни до рішення XXVII сесії міської ради   VI 

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

 комунальної власності у користуванн я».  

25.(проект № 1302) Пр о допо внення до рішення II сесії міської р ад и VII 

 скликанн я 21 квітня 2016 року №178. 

26.(проект № 1303) Пр о допо внення до рішення II сесії міської р ад и VII 

 скликанн я 21 квітня 2016 року №178. 

27. (проект № 1304) Пр о до по внення до рі шення II сесії міської р ади VII 

 скликанн я 21 квітня 2016 року №178. 

28. (проект № 1305) Пр о допо внення до рі шення II сесії міської р ади VII 

 скликанн я 21 квітня 2016 року №178. 

29. (проект № 1306) Пр о допо внення до рі шення II сесії міської р ади VII 

 скликанн я 21 квітня 2016 року №178. 

30. (проект № 1307 з доповненням) Про   розроблення   мі стобуд івн ої  

 документаці ї.  

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Programa-BM-Uzhgorod-2019-2022.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Programa-BM-Uzhgorod-2019-2022.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Programa-kapremontu_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Programa-kapremontu_10.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Ohorona-NS_13.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Ohorona-NS_13.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Ospitlennya_13.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Ospitlennya_13.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Blagoustrij_13.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Blagoustrij_13.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Blagoustrij_13.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Rishennya-pro-zminu-Dodatku-do-Programy-323-na-2018rik.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Rishennya-pro-zminu-Dodatku-do-Programy-323-na-2018rik.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-Strategiyi_06.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-Strategiyi_06.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/sots-ekon-rozv.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/sots-ekon-rozv.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-byudzhetu_06.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-byudzhetu_06.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/vodokanal.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/vodokanal.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/vodokanal.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Zminy-do-1148_16.08.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Zminy-do-1148_16.08.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Avtonomna-kotelnya.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Demontazh_14.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pryjnyattya-v-komunalnu-vlasnist_11.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pryjnyattya-v-komunalnu-vlasnist_11.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Peredacha-komunalnogo_05.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Peredacha-komunalnogo_05.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-1850_05.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-1850_05.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-1850_05.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pryvatyzatsiya_11.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pryvatyzatsiya_11.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-178_13.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-178_13.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-dopovnennya-do-rishennya-II-sesiyi-miskoyi-rady-VII-sklykannya-21-kvitnya-2016-roku-178.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-dopovnennya-do-rishennya-II-sesiyi-miskoyi-rady-VII-sklykannya-21-kvitnya-2016-roku-178.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/dopovn-do-178.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/dopovn-do-178.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/sesi-178.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/sesi-178.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Hozroblennya-MD_10.08.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Hozroblennya-MD_10.08.2018.pdf


31.(проект № 1308) Про  внесення  змін  у  детальний  план  території,  

 обмеженої  вулицями  Перемоги ,  Миколи  Бо бяка,  Володимирсько ю  та  

 Михайла Драго манова.  

32.(проект № 1309) Про затвердження мі стобуд івної документації . 

33. (проект № 1310) Про затвердження місто б уд івної документації.  

34.(проект № 1311) Про затвердження мі стобуд івної документації . 

35. (проект № 1312) Пр о затвердження містоб уд івн ої документації.  

36. (проект № 1313) Пр о затвердження містоб уд івн ої документації.  

37. (проект № 1314) Пр о затвердження містоб уд івн ої документації.  

38. (проект № 1315) Пр о затвердження містоб уд івн ої документації.  

39.(проект  №  1316)  Пр о  зміну  назв  та  затверджен ня  Статутів  о світніх  

 закладі в міста.  

40.(проект № 1317) Пр о затвердження По ложенн я про уп р авління освіти , 

 Положен ь  про  ко нкурс  на  посаду  кер івників  закладів  освіти  мі ста  та  

 ліквідац ію централізованої бухгалтерії № 2.  

41. (проект № 1318) Про   надання   права   використання   тр адиційної  

 символіки міста Ужгород. 

42.(проект № 1319) Пр о взаємовідносини з об’єднаними територіальними  

 громадами / іншими адміністративно -територіальними од ини цями у сфері  

 наданн я послуг.  

43.(проект № 1320) Про скасуванн я пун ктів рі шення виконавчо го комі тету  

 від 30.07.2018 р. № 206. 
44.Про запит депутата. 

45. Різне. 

 

Друге пленарне засідання 30 жовтня 2018 року 

 

1. (проект № 1321) Пр о доповнення до рішення XVIII сесії місько ї ради VII 

 скликанн я 14.12.2017 року № 889. 

2. (проект № 1322) Про затвердження мі стобуд івн ої документації . 

3. (проект № 1323) Пр о затвердження містоб уд івн ої документації.  

4. (проект № 1324 з доповненнями 1,2,3) Про надання дозво лі в на ро зробку  

 проекті в землеустрою щодо відведення земельних ділянок.  

5. (проект  №  1325  з  доповненнями  1,2,3,4)  Про  надання  дозво лі в  на  

 розробку проекті в землеустрою щодо відведенн я земельних ділянок.  

6. (проект № 1326 з доповненнями 1,2) Про  затвердження  проектів  

 землеустр ою щодо відвед ення земельних ді лянок.  

7. (проект № 1327 з доповненнями 1,2) Про  затвердження  проектів  

 землеустр ою щодо відвед ення земельних ді лянок.  

8. (проект № 1328 з доповненнями 1,2,3) Про надання згоди на складання  

 техні чної  документації  щодо  встано влен ня  меж  земельної  ді лянки  в  

 натур і (на місцевості ). 

9. (проект  №  1329  з  доповненнями  1,2,3)  Про  затвердження  технічної  

 документаці ї  щодо  встано влення  меж  земельної  ді лянки  в  натурі  (на  

 мі сцевості ). 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-v-DPT-87_12.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-v-DPT-87_12.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-v-DPT-87_12.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zatverdzhennya-DPT-1.20-19_06.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zatverdzhennya-DPT-1.40-38_06.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zatverdzhennya-DPT-127_06.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zatverdzhennya-DPT-49_06.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Sesiya-proekt-zatverdzhennya-DPT-1.11-82.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Sesiya-proekt-zatverdzhennya-DPT-1.18-102.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Sesiya-proekt-zatverdzhennya-DPT-1.12-82.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Zmina-nazv_13.08.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Zmina-nazv_13.08.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Pro-zatverdzhennya-Polozhennya-pro-upravlinnya-osvity.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Pro-zatverdzhennya-Polozhennya-pro-upravlinnya-osvity.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/Pro-zatverdzhennya-Polozhennya-pro-upravlinnya-osvity.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/symvolika.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/symvolika.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Sesiya-proekt.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Sesiya-proekt.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Sesiya-proekt.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/proekt-RISHENNYA.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/08/proekt-RISHENNYA.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/889-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/889-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/pfndth_vscnjel_ljrev.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/plna_arhitekt.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok-2-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok-2-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok-2-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok-2-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-nadannya-zgody-na-skladannya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnoyi-dilyanky-v-naturi-na-mistsevosti.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-nadannya-zgody-na-skladannya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnoyi-dilyanky-v-naturi-na-mistsevosti.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-nadannya-zgody-na-skladannya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnoyi-dilyanky-v-naturi-na-mistsevosti.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnoyi-dilyanky-v-naturi-na-mistsevosti-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnoyi-dilyanky-v-naturi-na-mistsevosti-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnoyi-dilyanky-v-naturi-na-mistsevosti-1.pdf


10. (проект № 1330 з доповненнями 1,2) Пр о поновлення та припинення дії  

 договорі в ор енди земельних ділянок.  

11. (проект № 1331 з доповненнями 1,2) Пр о наданн я дозволі в на проведення  

 експертної гро шової оцінки земельних ді лянок.  

12. (проект №1332) Про приватизаці ю земел ьн о ї ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом ви купу.  

13.(проект № 1333) Пр о приватизаці ю земельної ді л янки  

 несільськогосподарського призначення шляхом ви купу.  

14. (проект № 1334) Про приватизаці ю земельної д і лян ки  

 несільськогосподарського призначення шляхом ви купу.  

15.(проект № 1335) Пр о приватизаці ю земельної ді л янки  

 несільськогосподарського призначення шляхом ви купу.  

16. (проект № 1336) Про приватизаці ю земельної д і лян ки  

 несільського сподарського призначення шляхом ви купу. 

17. (проект № 1337 з доповненнями 1,2) Про зміни та скасуванн я рішень  

 мі ської р ади.  

18.(проект № 1338) Пр о ви знання рішення мі ської р ади 23.12.2015 р. № 71   

 таким, що втратило чинність.  

19.(проект № 1339) Про   впорядкування   з емлекористувань   по   вулиці  

 Минайській , 71. 

20.(проект № 1340) Про пр и єд нанн я до Євр оп ей ської Хартії рівно сті жінок і  

 чоло вікі в у житті місцевих громад. 

21.Різне. 

 

 

Міський голова Б. АНДРІЇВ 
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