
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

18.02.2019 Ужгород   № 71

   

   

Про скликання чергової ХХХІV сесії  

міської ради VІІ скликання 

 

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

в Україні" скликати 28 лютого 2019 року о 10.00 год. у великій залі 

міськвиконкому чергову ХХХІV сесію Ужгородської міської ради VІІ 

скликання з наступним переліком питань: 

1. (проект № 1446) Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода на 2018 рік. 

2. (проект № 1447) Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської 

міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік. 

3. (проект № 1448) Про Програму мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 

2019 рік. 

4. (проект № 1449) Про Програму надання шефської допомоги військовим 

частинам розташованим на території міста на 2019 рік. 

5. (проект № 1450) Про Програму надання матеріально – технічної 

допомоги Чопському прикордонному загону на 2019 – 2020 роки. 

6. (проект № 1451 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

7. (проект № 1452) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2019 рік. 

8. (проект № 1453) Про зміни до Програми діяльності медико – соціального 

реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2019 рік. 

9. (проект № 1454) Про Програму безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії 

населення м. Ужгород на 2019 – 2020 роки. 

10.  (проект № 1455) Про зміни до рішень міської ради 14.04.2016 № 171, № 

172, 29.11.2016 № 443,09.11.2017 № 792,№ 793,№ 794,№ 795,№ 796, 

28.08.2018 № 1187, № 1188.  

11.  (проект № 1456) Про Орган з питань охорони культурної спадщини. 

12.  (проект № 1457) Про доповнення до рішення ХІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 30 травня 2017 року № 661. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zvit-byudzhetu_25.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Programa-inform-2019-Sesiya.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Programa-inform-2019-Sesiya.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/12/Mobpigotovka-sesiya_18.12.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/12/Mobpigotovka-sesiya_18.12.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/SHefska-dopomoga_17.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/SHefska-dopomoga_17.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/MT-dopomoga-sesiya_15.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/MT-dopomoga-sesiya_15.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/02/grosh-dopomoga-malozabezp.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/02/grosh-dopomoga-malozabezp.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Dodatkovi-garantiyi_24.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Dodatkovi-garantiyi_24.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Doroga-zhyttya_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Doroga-zhyttya_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Liky_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Liky_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Liky_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-rishen_16.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-rishen_16.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-rishen_16.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Ohorona-spadshhyny_14.01.2019.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/12/Dopovnennya-do-661_28.12.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/12/Dopovnennya-do-661_28.12.2018.pdf
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13.  (проект № 1458) Про зміни до рішень міської ради 09.11.2017 № 791, 

28.08.2018 № 1189, 28.08.2018 № 1190. 

14.  (проект № 1459) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797.  

15.  (проект № 1460) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 

скликання 09.12.2011 р. № 323.  

16.  (проект № 1461) Про Програму встановлення автономного електричного 

опалення у м. Ужгород на 2019 рік. 

17.  (проект № 1462 з доповненням) Про зміни до Програми капітального 

ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

18.  (проект № 1463) Про зміни до рішення ХVІІ скликання 09.11.2017 року 

№ 799.  

19.  (проект № 1464) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

20.  (проект № 1465 з доповненням) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення мста Ужгород на 

2017 – 2020 роки. 

21.  (проект № 1466) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки. 

22.  (проект № 1467) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

23.  (проект № 1468) Про зміни до Програми розвитку туризму та 

формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 

2022 роки. 

24.  (проект № 1469 з доповненням) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік. 

25.  (проект № 1470 з доповненням) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 

2019 рік. 

26.  (проект № 1471) Про надання пільги.  

27.  (проект № 1472) Про зміни до рішень ХХХ сесії міської ради VІІ 

скликання 13 грудня 2018 року № 1367 та ХХХІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 18 січня 2019 року № 1397.  

28.  (проект № 1473) Про Методику розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Ужгород, яке передається в оренду та 

пропорції їх розподілу. 

29.  (проект № 1474) Про проведення земельних торгів (аукціон) з продажу 

права оренди земельної ділянки. 

30.  (проект № 1475) Про Програму приватизації об’єктів комунальної 

власності на 2019 – 2020 роки. 

31.  (проект № 1476) Про перелік об’єктів комунальної власності, які 

підлягають приватизації у 2019 році. 

32.  (проект № 1477) Про розмір орендної плати.  

33.  (проект № 1478) Про передачу нерухомого майна у державну власність.  

34.  (проект № 1479) Про передачу об’єкта в господарське відання.  

https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-1190_14.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-1190_14.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-797_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-797_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-323_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-323_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Avtonomne_17.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Avtonomne_17.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Kapremont_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Kapremont_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-799_16.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-799_16.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Istorychnyj-tsentr_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Istorychnyj-tsentr_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Osvitlennya_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Osvitlennya_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Osvitlennya_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Blagoustrij_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Blagoustrij_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Finpidtrymka_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Finpidtrymka_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Turyzm_09.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Turyzm_09.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Turyzm_09.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-SotsEkonom_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-SotsEkonom_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-byudzhetu_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-do-byudzhetu_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Nadannya-pilgy_04.01.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Odynytsi_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Odynytsi_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Odynytsi_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Rozrahunok-orendnoyi_15.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Rozrahunok-orendnoyi_15.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Rozrahunok-orendnoyi_15.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zemelni-torgy_10.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zemelni-torgy_10.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Pryvatyzatsiya_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Pryvatyzatsiya_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Perelik-komunalnoyi_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Perelik-komunalnoyi_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Pro-rozmir-orendnoyi-platy.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Peredacha-majna_03.01.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Peredache-obyevkiv_22.01.2019.pdf
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35.  (проект № 1480) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління.  

36.  (проект № 1481) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.2015 № 34.  

37.  (проект № 1482 з доповненням) Про списання основних засобів. 

38.  (проект № 1483) Про ліквідацію комунального підприємства «Центр 

інформаційних технологій міста» Ужгородської міської ради. 

39.  (проект № 1484) Про розроблення детального плану території в районі 

урочища «Парцели» за межами міста Ужгород на території Баранинської 

сільської ради Ужгородського району. 

40.  (проект № 1485) Про затвердження містобудівної документації. (вул. 

Собранецька, Запорізька та територія лісів). 

41.  (проект № 1486) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Лісною, Собранецькою, Об’ізною дорогою та 

територією лісів. 

42.  (проект № 1487) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Загорська, Мінська, Тютюнова. 

43.  (проект № 1488) Про внесення змін у детальний план території в районі 

вулиці Собранецької та КПП (масив 2). 

44.  (проект № 1489) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

45.  (проект № 1490) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

46.  (проект № 1491) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

47.  (проект № 1492) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

48.  (проект № 1493) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

49.  (проект № 1494) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

50.  (проект № 1495) Про поновлення дії договорів оренди земельних 

ділянок. 

51.  (проект № 1496) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

52.  (проект № 1497) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Дзюба О.О.) 

53.  (проект № 1498) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Лозан М.Ф.) 

54.  (проект № 1499) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Палапа О.Б.) 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/peredachu-kom-majna.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/peredachu-kom-majna.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Kadr_rezerv_Plan-Puglyk-2019-kopiya.doc
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Kadr_rezerv_Plan-Puglyk-2019-kopiya.doc
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/11/Spysannya_28.11.2018.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Likvidatsiya-TSIT_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Likvidatsiya-TSIT_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Rozroblennya-DP_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Rozroblennya-DP_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Rozroblennya-DP_29.01.2019.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-1.18-102.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-v-DPT-p.1.17_22.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-v-DPT-p.1.17_22.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-v-DPT-p.1.17_22.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-DP0_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy-DP0_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zmin-v-DPT-74_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zmin-v-DPT-74_29.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Dovoly-zemleustroyu_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Dovoly-zemleustroyu_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zatverdzhennya-proektivATO_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zatverdzhennya-proektivATO_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Dovoly-zemleustroyu_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Dovoly-zemleustroyu_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zatverdzhennya-proektiv_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zatverdzhennya-proektiv_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zgoda-na-TD_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zgoda-na-TD_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zatverdzhennya-TD_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zatverdzhennya-TD_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/DO_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/DO_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Dozvil-na-EGO_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Dozvil-na-EGO_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupDzyuba_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupDzyuba_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupLozan_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupLozan_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupPalapi_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupPalapi_28.01.2019.pdf
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55.  (проект № 1500) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Палапа О.Б.) 

56.  (проект № 1501) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Полодоовоч – Уж»). 

57.  (проект № 1502) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

58.  (проект № 1503) Про дозвіл на придбання службового автомобіля. 

59. Різне.  

 

Міський голова        Б.АНДРІЇВ 

 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupPalapi-2_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupPalapi-2_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupPlodoovoch_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/VykupPlodoovoch_28.01.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2019/01/Zminy_28.01.2019.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/12/Prydbannya-avtomobylya_20.12.2018.pdf

