
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ 

28.11.2018 Ужгород № 555 
 
 
Про скликання чергової ХХХ сесії 
міської ради VІІ скликання 

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

в Україні" скликати 13 грудня 2018 року о 10.00 год. у великій залі 
міськвиконкому чергову ХХХ сесію Ужгородської міської ради VІІ скликання з 
наступним переліком питань: 

1. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими 
органами міської ради за 2018 рік. 

2. ( проект № 1343 з доповненням) Про проекти регуляторних актів міської  
 ради та виконавчого комітету на 2019 рік. 

3. ( проект № 1344) Звіт про виконання Програми економічного і  
 соціального розвитку міста за січень-вересень 2018 року.  

4. ( проект № 1345) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень-   
 вересень 2018 року.  

5. ( проект № 1346) Про затвердження Стратегії розвитку міста «Ужгород –  
 2030». 

6. ( проект № 1347) Про Програму підтримки управління патрульної поліції 
 в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2018 – 2020 
 роки. 

7. ( проект № 1348) Про  Програму підтримки І державного пожежно  –  
 рятувального загону УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік. 

8. ( проект № 1349) Про реорганізацію комунальних закладів. 
9. ( проект № 1350) Про реорганізацію комунального закладу 

 «Ужгородський  міський  пологовий  будинок»  шляхом  перетворення  у 
комунальне некомерційне підприємство «Ужгородський міський 
 пологовий будинок». 

10. (проект № 1351) Про реорганізацію комунального закладу 
 «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» шляхом перетворення у 
 комунальне  некомерційне  підприємство  «Ужгородська  міська  дитяча 
 клінічна лікарня». 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Regulyatorni_26.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Regulyatorni_26.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Progr-sots-ekon-rozv.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Progr-sots-ekon-rozv.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Zvit-byudzhetu_26.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Zvit-byudzhetu_26.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/uzhgorod_final-Strategiya-Uzhgorod-2030-2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/uzhgorod_final-Strategiya-Uzhgorod-2030-2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pidtrymka-politsiyi_24.10.2018-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pidtrymka-politsiyi_24.10.2018-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pidtrymka-politsiyi_24.10.2018-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pidtrymka-pozhezhnyhsesiya_13.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pidtrymka-pozhezhnyhsesiya_13.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-reorganizatsiyu-komunalnyh-zakladiv.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-reorganizatsiyu-komunalnyh-zakladiv.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-reorganizatsiyu-komunalnogo-zakladu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-reorganizatsiyu-komunalnogo-zakladu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-reorganizatsiyu-komunalnogo-zakladu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-reorganizatsiyu-komunalnogo-zakladu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Sesiya-proekt-1-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Sesiya-proekt-1-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Sesiya-proekt-1-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Sesiya-proekt-1-1.pdf


11.(проект № 1352) Про зміни до рішення ХХІ V сесії міської ради  VІІ  
 скликання 10.07.2018 № 1175. 

12. (проект № 1353) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2019 рік. 
13.(проект № 1354 з доповненнями 1,2) Про надання грошової допомоги  

 малозабезпеченим мешканцям міста. 
14.(проект № 1355) Про   зміни   до   Програми додаткових   гарантій  

 соціального захисту громадян на 2018 рік. 
15.(проект № 1356) Про Програму фінансування видатків на компенсаційні  

 виплати  за  пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом  на  міських  
 автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2019 
 рік. 

16.(проект  №  1357)  Про  зміни  до  рішення  ХV  сесії  міської  ради  VII   
 скликання 12.09.17 №760. 

17.(проект  №  1358)  Про  зміни  до  Програми  підготовки  до  продажу  
 земельних ділянок на 2018-2020 роки. 

18.(проект № 1359) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у  
 м. Ужгород на 2017-2019 роки. 

19.(проект № 1360) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин у  
 м. Ужгород на 2017-2019 роки. 

20. (проект № 1361) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання   
23.12.15 № 58. 

21.(проект № 1362) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 
 ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 
 роки. 

22.(проект № 1363 з доповненнями 1,2) Про зміни   до   Програми  
 благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

23.(проект № 1364) Про  зміни  до  Програми кап іта льн ого ремонту  
 житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

24.(проект  №  1365  з  доповненням)  Про  зміни  до  Програми  фінансової  
 підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

25.(проект № 1366 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і  
 соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 

26. (проект № 1367 з доповненням) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 
27. (проект № 1368) Про надання пільги. 
28. (проект № 1369) Про передачу об’єктів. 
29. (проект № 1370) Про передачу об’єкта. 
30. (проект № 1371) Про передачу об’єктів. 
31. (проект № 1372) Про передачу об’єкта. 
32. (проект № 1373) Про зміни до рішення міської ради 07.11.2014 №1505 

 «Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м.  
 Ужгороді». 

33.(проект № 1374) Про   внесення   змін   у  детальний   план   території, 
 обмеженої вулицями Перемоги, Олександра Радищева, Возз’єднання та  
 Михайла Драгоманова. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Zminy-do-1175_14.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Zminy-do-1175_14.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pryjnyattya-subventsiyi_20.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/nadannya-groshovoyi-dopomogy.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/nadannya-groshovoyi-dopomogy.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Zminy-do-programy-dod-garantij-na-2018-rik-PEREKYDKY-LYSTOPAD.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Zminy-do-programy-dod-garantij-na-2018-rik-PEREKYDKY-LYSTOPAD.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pilgovyj-proyizd_26.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pilgovyj-proyizd_26.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pilgovyj-proyizd_26.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pilgovyj-proyizd_26.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pro-zminy-do-MOLODZHYTLO-r..pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pro-zminy-do-MOLODZHYTLO-r..pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Programa-prodazhu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Programa-prodazhu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zminy-do-Programy-rozvytku-zemelnyh-vidnosyn-u-m.-Uzhgorod-na-2017-2019-roky.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zminy-do-Programy-rozvytku-zemelnyh-vidnosyn-u-m.-Uzhgorod-na-2017-2019-roky.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zminy-do-Programy-rozvytku-zemelnyh-vidnosyn-u-m.-Uzhgorod-na-2017-2019-roky.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zminy-do-Programy-rozvytku-zemelnyh-vidnosyn-u-m.-Uzhgorod-na-2017-2019-roky.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Bezpechne-misto_29.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Bezpechne-misto_29.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Bezpechne-misto_29.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Osvitlennya_29.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Osvitlennya_29.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Osvitlennya_29.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zminy-do-Programy-blagoustroyu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zminy-do-Programy-blagoustroyu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Zminy-kapremont_13.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Zminy-kapremont_13.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pidtrymka-komunalnyh_14.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pidtrymka-komunalnyh_14.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Zminy-do-programy-sots-ekonom-rozvytku-na-2018-rik.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Zminy-do-programy-sots-ekonom-rozvytku-na-2018-rik.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Zminy-do-byudzhetu_14.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Sesiya-proekt.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Peredacha-obktiv_23.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/pro-peredachu-obyekta.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Peredacha-obyektiv_18.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pro-peredachu-ob-yekta.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-1505_27.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-1505_27.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Zminy-do-1505_27.09.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Rishennya-pro-vnesennya-zmin-v-DPT-14.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Rishennya-pro-vnesennya-zmin-v-DPT-14.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Rishennya-pro-vnesennya-zmin-v-DPT-14.pdf


34.(проект  №  1375  з  доповненням)  Про  надання  дозволів  на  розробку 
 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

35.(проект № 1376 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 
 щодо відведення земельних ділянок. 

36.(проект  №  1377  з  доповненням)  Про  надання  дозволів  на  розробку 
 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

37.(проект № 1378 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 
 щодо відведення земельних ділянок. 

38.(проект № 1379 з доповненням) Про  надання  згоди  на  складання  
 технічної  документації  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в 
 натурі (на місцевості). 

39.(проект № 1380 з доповненням) Про затвердження технічної  
 документації  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  
 мі сцевості). 

40.(проект  №  1381  з  доповненням)  Про  поновлення  та  припинення  дії  
 договорів оренди земельних ділянок. 

41.(проект  №  1382  з  доповненням)  Про  надання  дозволів  на  проведення  
 експертної грошової оцінки земельних ділянок.  

42.(проект № 1383) Про приватизацію земельної ділянки  
 несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Данюк О.М.) 
43.(проект № 1384) Про приватизацію земельної ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр. Костів В.І.) 
44.(проект № 1385) Про приватизацію земельної ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр. Костів С.М.) 
45.(проект № 1386) Про приватизацію земельної ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр. Костів С.М.) 
46.(проект № 1387) Про приватизацію земельної ділянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Коцур М.І.) 
47.(проект № 1388) Про приватизацію земельної ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр. Рошко Г.Й.) 
48.(проект № 1389) Про приватизацію земельної ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(гр. Стегура М.І.) 
49.(проект № 1390) Про приватизацію земельної ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(ПАТ «Закарпаттялада»). 
50.(проект № 1391) Про приватизацію земельної ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Струг») 
51.(проект № 1392) Про приватизацію земельної ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/ATO_10.05.2018.pdf
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http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok.pdf
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http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zatverdzhennya-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok-2.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/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/2/2018/11/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/2/2018/11/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/2/2018/11/Pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnoyi-dilyanky-v-naturi-na-mistsevosti.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnoyi-dilyanky-v-naturi-na-mistsevosti.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-shhodo-vstanovlennya-mezh-zemelnoyi-dilyanky-v-naturi-na-mistsevosti.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-ponovlennya-ta-prypynennya-diyi-dogovoriv-orendy-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-ponovlennya-ta-prypynennya-diyi-dogovoriv-orendy-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-nadannya-dozvoliv-na-rozrobku-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-nadannya-dozvoliv-na-rozrobku-proektiv-zemleustroyu-shhodo-vidvedennya-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-3-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-3-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-2-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-2-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-3.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-3.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-4.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-4.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-5.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-5.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-2.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-2.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-4-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-4-1.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu.pdf


(ГО «Об’єднання власників земельних ділянок «Уж»). 
52.(проект №1335) Про п ри ва ти зац ію земельної ді лянки  

 несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  
(ФОП Данч Т.О.). повторно. 
53.(проект № 1393 з доповненням) Про зміни та скасування рішень міської  

 ради. 
54.(проект № 1394 з доповненням ) Про затвердження структури апарату 

 ради   та   виконавчих   органів   міської   ради,   їх   загальної   штатної  
 чи сельності. 

55.(проект № 1395) Про визнання таким, що втратило чинність, рішення   
XXVI сесії міської ради VII скликання 28 серпня 2018 року №1211 «Про  
 конкурс на право утримання та експлуатації парку «Підзамковий».  

56. (проект № 1396) Про створення постійної комісії. 
57. (проект №1397) Про дозвіл на придбання службового автомобіля.  
58. (проект №1398 ) Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік. 
59.(проект № 1399) Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2020 – 2021   

 роки. 
60. Про запит депутата. 
61. Про заяву депутата. 
62. Різне. 

 
 

Міський голова Б. АНДРІЇВ 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/09/Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zminy-ta-skasuvannya-rishen-miskoyi-rady.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Pro-zminy-ta-skasuvannya-rishen-miskoyi-rady.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Zminy-do-struktury_15.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Zminy-do-struktury_15.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Zminy-do-struktury_15.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pidzamokyj-proekt-RISHENNYA.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pidzamokyj-proekt-RISHENNYA.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Pidzamokyj-proekt-RISHENNYA.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/12/postijna-komisiya.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/10/Dozvil-na-prydbannya_26.10.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Byudzhet-2019_16.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Prognoz-2020-2021_16.11.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Prognoz-2020-2021_16.11.2018.pdf
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