
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
18.03.2021 Ужгород                                       № 124

   

  

Про скликання  

чергової ІV сесії міської ради   

VІІІ скликання 

 

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

в Україні": 

І. Скликати 30 березня 2021 року о 10.00  у великій залі міськвиконкому  

пленарне засідання чергової ІV сесії Ужгородської міської ради VІІІ скликання 

з наступним переліком питань: 

1. (проєкт № 122) Про реалізацію проєкту міжнародної технічної 

допомоги «Внесок у стале поводження з муніципальними відходами у м. 

Ужгород». 

2.  (проєкт № 123) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгород за 2020 рік. 

3.  (проєкт № 124) Про Програму сприяння діяльності управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 

2021 – 2025 роки. 

4.  (проєкт № 125) Про зміни та доповнення до рішення ІІ сесії 

міської ради VІІІ скликання 23.02.2021 року № 103. 

5.  (проєкт № 126 з доповненням) Про зміни та доповнення до 

рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797.  

6.  (проєкт № 127) Про зміни до рішення ХХХVІ сесії міської ради 

VІІ скликання 30.05.2019 року № 1583.  

7. (проєкт № 128) Про надання дозволу на списання основних засобів 

в КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської 

ради. 

8.  (проєкт № 129) Про Положення про Ужгородський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради.  

9.  (проєкт № 130) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2020 – 2022 роки. 

10.  (проєкт № 131) Про надання та відмову у наданні грошової 

допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%A2%D0%94_15.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%A2%D0%94_15.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%A2%D0%94_15.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_09.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_09.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96__%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_vid_16.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96__%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_vid_16.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96__%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_vid_16.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_103_03.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_103_03.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Dopovn_do_rish_797_vid_16.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_797_24.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_797_24.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_1583_11.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_1583_11.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%BD%D0%B0__%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_vid_25.02.21.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%BD%D0%B0__%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_vid_25.02.21.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D0%BD%D0%B0__%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2_vid_25.02.21.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9__%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_vid_12.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9__%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_vid_12.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9__%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_vid_12.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%97_08.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%97_08.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_vid_10.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_vid_10.03.2021.pdf


11. (проєкт № 132) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

12. (проєкт № 133) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

13. (проєкт № 134) Про зміни до рішення ІІ сесії міської ради VІІІ 

скликання 23 лютого 2021 року № 106.  

14. (проєкт № 135) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021 – 

2023 роки. 

15. (проєкт № 136) Про зміни до Програми капітального ремонту 

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

16. (проєкт № 137 з доповненням) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

17. (проєкт № 138) Про розгляд петицій. 

18. (проєкт № 139 з доповненням) Про зміни до Програми 

економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

19. (проєкт № 140 з доповненням) Про зміни до бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

20. (проєкт № 50 - повторно) Про перелік об’єктів комунальної 

власності, які підлягають приватизації у 2021 році. 

21. (проєкт № 141) Про надання згоди на прийняття в комунальної 

власність територіальної громади міста Ужгород об’єктів.  

22. (проєкт № 142) Про передачу об’єктів в господарське відання КП 

«Стадіон «Авангард». 

23. (проєкт № 143) Про збільшення розміру статутного капіталу КП 

«Парк культури та відпочинку «Під замком». 

24. (проєкт № 144) Про зміни до рішення ІІ сесії міської ради VІІІ 

скликання 02.02.2021 року № 71.  

25.   (проєкт № 145) Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону.  

26. (проєкт № 146) Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону.  

27. (проєкт № 147) Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону.  

28. (проєкт № 148 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

29. (проєкт № 149 з доповненням) Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

30. (проєкт № 150 з доповненням ) Про надання дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

31. (проєкт № 151 з доповненням) Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0_01.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0_01.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%A1_09.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%A1_09.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_106_02.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_106_02.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_10.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_10.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_10.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_10.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0_10.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9_24.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9_24.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_24.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F__1_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F__114__vid_15.03.21.pdf
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https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%A2%D0%9E__09.03.2021.pdf
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32. (проєкт № 152 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

33.  (проєкт № 153 з доповненням) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

34. (проєкт № 154 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

35. (проєкт № 155 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

36. (проєкт № 156) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ПП «АКО – 2005») 

37. (проєкт № 157) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ПП «АКО – 2005») 

38. (проєкт № 158) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «РІВО – 

ТРЕЙД») 

39. (проєкт № 159 з доповненням) Про зміни та скасування рішень 

міської ради. 

40. (проєкт № 160) Про укладання Договору суперфіцію земельної 

ділянки по вул. Капушанській, 22. 

41. (проєкт № 116 - повторно) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Дмитренко Н.Б.) 

42. (проєкт № 161) Про скасування містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта будівництва. 

43.  (проєкт № 162) Про зміни у найменуванні вулиці. 

44. Різне. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради   

А. Рибу. 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 
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