
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
30.04.2021 Ужгород                                       № 215

   

   

Про скликання  

пленарних засідань 

чергової VІ сесії міської ради 

VІІІ скликання 

 

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

в Україні": 

І. Скликати 20 та 25 травня 2021 року о 10.00 у великій залі 

міськвиконкому перше та друге пленарні засідання чергової VІ сесії 

Ужгородської міської ради VІІІ скликання з наступним переліком питань: 

1. (проєкт № 168) Звіт про виконання бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади за І квартал 2021 року. 

2.  (проєкт № 169) Про включення до Переліку другого типу об’єкта 

комунальної власності міста Ужгород  

3.   (проєкт № 170) Про доповнення до рішення ІV сесії міської ради VІІІ 

скликання 30 березня 2021 року № 172.  

4.  (проєкт № 171) Про передачу об’єктів.  

5.  (проєкт № 172) Про передачу об’єктів.  

6.  (проєкт № 173) Про зміни до рішення ХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 26.06.2018 року № 1116.  

7.  (проєкт № 174) Про зміни до рішення LІ сесії міської ради VІІ скликання 

від 10.09.2020 р. № 2123.  

8.  (проєкт № 175 з доповненням) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської 

ради VІІ скликання 14 листопада 2019 року № 1790.  

9.  (проєкт № 176) Про затвердження положень про структурні підрозділи 

Ужгородської міської ради. 

10.  (проєкт № 177) Про присвоєння скверу назви «Університетський». 

11.  (проєкт № 178) Про внесення змін до детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, Чеською та територією лісів (район 

вулиці Запорізької). 

12.  (проєкт № 179) Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83_29.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83_29.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_14.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_14.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_172_29.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_172_29.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_01.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_16.03.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_1116_06.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_1116_06.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_2123_09.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_2123_09.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_1790_22.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_1790_22.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_28.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_28.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80_27.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%9F%D0%A2_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%9F%D0%A2_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%9F%D0%A2_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE_30.04.2021_%D0%90%D0%A2%D0%9E_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE_30.04.2021_%D0%90%D0%A2%D0%9E_.pdf


13.  (проєкт № 180) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

14.  (проєкт № 181) Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

15.   (проєкт № 182) Про затвердження та відмову у затвердженні проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

16.  (проєкт № 183) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

17.  (проєкт № 184) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

18.  (проєкт № 185) Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок. 

19.  (проєкт № 186) Про надання та відмову у наданні дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

20.  (проєкт № 187) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

21.  (проєкт № 188) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Адамовський 

М.Г.) 

22.  (проєкт № 189) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Дідичин В.П.) 

23.  (проєкт № 190) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Малець Н.В.) 

24.  (проєкт № 191) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Манзюк Н.В.) 

25.  (проєкт № 192) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Садовнікова 

В.О.) 

26.  (проєкт № 193) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «ЗАХІД 

ФІНАНС ГРУП») 

27.  (проєкт № 194) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ «Сан 

Джусто Україна») 

28.  (проєкт № 195) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

29.  (проєкт № 196) Про укладання Договору суперфіцію земельної ділянки 

по вул. Собранецькій, 145. 

30.  (проєкт № 197) Про надання дозволу на складання технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель міста. 

31.  (проєкт № 198) Про Програму висвітлення діяльності міської ради, її 

виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу у засобах 

масової інформації. 

32.  (проєкт № 199) Про Програму сприяння діяльності 3 стрілецького 

батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України на 2021 

рік. 

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%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E__%D0%90%D0%A2%D0%9E__30.04.2021.pdf
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%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E__%D0%90%D0%A2%D0%9E__30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_30.04.2021.pdf
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%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_30.04.2021.pdf
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%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%94__30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2%D0%94__30.04.2021.pdf
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%A2%D0%94_30.04.2021.pdf
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%A2%D0%94_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%9E_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%95%D0%93%D0%9E_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%95%D0%93%D0%9E_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/pruvatuzaciya_zem_dil_0147_vid_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/pruvatuzaciya_zem_dil_0147_vid_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/pruvat_zem_dil_0319_vid_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/pruvat_zem_dil_0319_vid_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%A2%D0%9E%D0%92_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%A2%D0%9E%D0%92_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%A2%D0%9E%D0%92_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_30.04.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%A2%D0%9E%D0%92_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_30.04.2021.pdf
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33.  (проєкт № 200) Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад. 

34.  (проєкт № 201) Про прийняття коштів іншої субвенції з місцевого 

бюджету на 2021 рік. 

35.  (проєкт № 202) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

36.  (проєкт № 203) Про зміни до Програми додаткових гарантій соціального 

захисту громадян на 2020 – 2022 роки. 

37. (проєкт № 204) Про зміни до Програми інформатизації діяльності 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки. 

38.  (проєкт № 205 з доповненням) Про доповнення до рішення LІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 15.10.2020 року № 2145.  

39.  (проєкт № 206) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797.  

40. (проєкт № 207) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

41. (проєкт № 208) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

42.  (проєкт № 209 з доповненням) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

43. (проєкт № 210) Про внесення змін до статутного капіталу КП 

«Водоканал м. Ужгород». 

44.  (проєкт № 211) Про зміни до Програми розвитку туризму та формування 

позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

45.  (проєкт № 212) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

46.  (проєкт № 213) Про зміни до рішення міської ради 02.02.2021 № 79 

«Про надання пільги». 

47. (проєкт № 214 з доповненням) Про зміни до бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

48.  Різне. 

 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради  

А. Рибу. 

 

 

Міський голова       Богдан АНДРІЇВ 
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