
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
26.06.2019 Ужгород                                       № 282

   

  

  

Про скликання чергової 

ХХXVIІI сесії міської ради VІІ скликання 

 

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

в Україні" скликати у великій залі міськвиконкому 11 липня 2019 року о 10.00 

перше пленарне, 25 липня о 10.00  друге пленарне засідання чергової ХXXVIII 

сесії Ужгородської міської ради VІІ скликання з наступним переліком питань: 

 

Перше пленарне засідання 11 липня 2019 року 

 

1. (проект №1627) Про затвердження Положення про департамент міського 

господарства.  

2.  (проект №1628) Про ліквідацію комунального підприємства зеленого 

господарства "Агромікс" Ужгородської міської ради.   

3.  (проект №1629) Про припинення діяльності комунального підприємства 

"Уж-Фест" Ужгородської міської ради.  

4.  (проект №1630) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. 

5.  (проект №1631) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління. 

6.  (проект №1632) Про безоплатну передачу  майна комунальної власності. 

7.  (проект №1633) Про передачу приміщення у користування.  

8.  (проект №1634) Про надання згоди на відчуження спільної часткової 

власності.  

9.  (проект №1635) Про надання згоди на прийняття квартири у комунальну 

власність.  

10.  (проект №1636) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458.  

11. (проект №1637) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458.  

12. (проект №1638) Про внесення змін до рішення ХVІІ сесії міської ради 

VІІ скликання 16 листопада 2017 року № 865. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Положення_ДМГ_06.06.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Положення_ДМГ_06.06.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Ліквідація_08.05.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Ліквідація_08.05.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Припинення_уж_фест.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Припинення_уж_фест.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/передачу_в_опер_упр.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/передачу_в_опер_упр.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_4.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_4.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Про_безоплатну_передачу.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Про_передачу_у_користування.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Згода_на_відчудження_06.06.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Згода_на_відчудження_06.06.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Прийняття_у_ком_власність.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Прийняття_у_ком_власність.pdf
/media/1/Доповнення_до__1458_2_05.06.2019.pdf
/media/1/Доповнення_до__1458_2_05.06.2019.pdf
/media/1/Доповнення_до__1458_1_05.06.2019.pdf
/media/1/Доповнення_до__1458_1_05.06.2019.pdf
/media/1/Про_зміни_до_рішення.pdf
/media/1/Про_зміни_до_рішення.pdf


13.  (проект №1639) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458.  

14. (проект №1640) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458.  

15. (проект №1641) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458.  

16. (проект №1642) Про зміни до Програми утримання та фінансової 

підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018 -2020 

роки.  

17.  (проект №1643) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунальних підприємств Ужгородської міської ради.  

18. (проект №1644) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 -2020 

роки.  

19. (проект №1645) Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород на 2018 -2022 роки.  

20. (проект №1646) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 - 2022 роки.  

21. (проект №1647) Про затвердження Програми з облаштування внутрішніх 

вбиралень у закладах освіти м. Ужгорода на 2019 - 2020 роки.  

22. (проект №1648) Про зміни до рішення XXII сесії міської ради VII 

скликання 06.04.18 №1048.  

23. (проект №1649) Про зміни та доповнення до рішення XVII сесії міської 

ради VII скликання 09.11.2017 року №797.  

24. (проект №1650) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2019 рік. 

25.  (проект №1651) Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 №1151 

"Про місцеві податки і збори".  

26. (проект №1652) Про зміни до рішення XXX сесії міської ради VII 

скликання 13 грудня 2018 року №1367.   

27. (проект №1653) Про затвердження положення про відділ контролю за 

додержанням законодавства про працю Ужгородської міської  ради та 

зміни до положення про управління міжнародного співробітництва та 

інновацій Ужгородської міської ради.    

28. (проект №1654) Про направлення на навчання. 

29.  (проект № 1597 повторно) Про затвердження внесення змін у детальний 

план території, обмеженої вулицями Загорська, Мінська, Тютюнова. 

30. (проект №1655) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Михайла Ломоносова, Собранецькою, Івана 

Крилова та Ференца Ракоці.  

31. (проект №1656) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Юрія Гагаріна, Коритнянською та межею міста.   

 

 

/media/1/проект_РІШЕННЯ_3.pdf
/media/1/проект_РІШЕННЯ_3.pdf
/media/1/проект_1458.pdf
/media/1/проект_1458.pdf
/media/1/Доповнення_до_рыш_1458.pdf
/media/1/Доповнення_до_рыш_1458.pdf
/media/1/утримання_авангард.pdf
/media/1/утримання_авангард.pdf
/media/1/утримання_авангард.pdf
/media/1/збільшення_статутного_капіталу.pdf
/media/1/збільшення_статутного_капіталу.pdf
/media/1/Програма_освітлення_04.06.2019.pdf
/media/1/Програма_освітлення_04.06.2019.pdf
/media/1/Програма_освітлення_04.06.2019.pdf
/media/1/Програма_капремонту_03.06.2019.pdf
/media/1/Програма_капремонту_03.06.2019.pdf
/media/1/Програма_благоустрою_04.06.2019.pdf
/media/1/Програма_благоустрою_04.06.2019.pdf
/media/1/Вбиральні_10.05.2019.pdf
/media/1/Вбиральні_10.05.2019.pdf
/media/1/проект_РІШЕННЯ_2.pdf
/media/1/проект_РІШЕННЯ_2.pdf
/media/1/Зміни_до__797_05.06.2019.pdf
/media/1/Зміни_до__797_05.06.2019.pdf
/media/1/СоцЕконом_06.06.2019.pdf
/media/1/СоцЕконом_06.06.2019.pdf
/media/1/Зміни_до__1151_06.06.2019.pdf
/media/1/Зміни_до__1151_06.06.2019.pdf
/media/1/Про_зміни_до_рішення_13.12.2018___1367.pdf
/media/1/Про_зміни_до_рішення_13.12.2018___1367.pdf
/media/1/Про_затвердження_положення_про_відділ__контролю_за_додержанням_законодавства_про_працю.pdf
/media/1/Про_затвердження_положення_про_відділ__контролю_за_додержанням_законодавства_про_працю.pdf
/media/1/Про_затвердження_положення_про_відділ__контролю_за_додержанням_законодавства_про_працю.pdf
/media/1/Про_затвердження_положення_про_відділ__контролю_за_додержанням_законодавства_про_працю.pdf
/media/1/Направлення_на_навчання_14.06.2019.pdf
/media/1/Звтвердження_МД_26.04.2019.pdf
/media/1/Звтвердження_МД_26.04.2019.pdf
/media/1/Затвердження_ДПТ_1.26_05.06.2019.pdf
/media/1/Затвердження_ДПТ_1.26_05.06.2019.pdf
/media/1/Затвердження_ДПТ_1.26_05.06.2019.pdf
/media/1/Затвердження_ДПТ_96_05.06.2019.pdf
/media/1/Затвердження_ДПТ_96_05.06.2019.pdf


Друге  пленарне засідання 25 липня 2019 року 

 

1.  (проект №1657 з доповненнями 1,2) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

2.  (проект №1658 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

3.  (проект №1659 з доповненнями 1,2) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

4.  (проект №1660 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

5.  (проект №1661 з доповненнями 1,2) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

6.  (проект №1662 з доповненнями 1,2) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

7.  (проект №1663 з доповненнями 1,2) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

8.  (проект №1664 з доповненнями 1,2) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

9.  (проект №1665) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

10. (проект №1666) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

11.  (проект №1667) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

12.  (проект №1668) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

13. (проект №1669 Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

14. (проект №1670) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

15. (проект №1671) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

16. (проект №1672) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

17. (проект №1673) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

18. (проект №1674) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

19. (проект №1675) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

20. (проект №1676) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Про_надання_дозволів_на_розробку_проектів_землеустрою_щодо_відведення_земельних_ділянок_1_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Про_надання_дозволів_на_розробку_проектів_землеустрою_щодо_відведення_земельних_ділянок_1_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Про_затвердження_проектів_землеустрою_щодо_відведення_земельних_ділянок.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Про_затвердження_проектів_землеустрою_щодо_відведення_земельних_ділянок.pdf
/media/1/Про_надання_дозволів_на_розробку_проектів_землеустрою_щодо_відведення_земельних_ділянок.pdf
/media/1/Про_надання_дозволів_на_розробку_проектів_землеустрою_щодо_відведення_земельних_ділянок.pdf
/media/1/Про_затвердження_проектів_землеустрою_щодо_відведення_земельних_ділянок_.pdf
/media/1/Про_затвердження_проектів_землеустрою_щодо_відведення_земельних_ділянок_.pdf
/media/1/Про_надання_згоди_на_складання_технічної_документації_щодо_встановлення_меж_земельної_ділянки_в_натурі__на_місцевості__2.pdf
/media/1/Про_надання_згоди_на_складання_технічної_документації_щодо_встановлення_меж_земельної_ділянки_в_натурі__на_місцевості__2.pdf
/media/1/Про_надання_згоди_на_складання_технічної_документації_щодо_встановлення_меж_земельної_ділянки_в_натурі__на_місцевості__2.pdf
/media/1/Про_затвердження_технічної_документації_щодо_встановлення_меж_земельної_ділянки_в_натурі__на_місцевості__1.pdf
/media/1/Про_затвердження_технічної_документації_щодо_встановлення_меж_земельної_ділянки_в_натурі__на_місцевості__1.pdf
/media/1/Про_затвердження_технічної_документації_щодо_встановлення_меж_земельної_ділянки_в_натурі__на_місцевості__1.pdf
/media/1/Про_поновлення_та_припинення_дії_договорів_оренди_земельних_ділянок.pdf
/media/1/Про_поновлення_та_припинення_дії_договорів_оренди_земельних_ділянок.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%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA.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%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
/media/1/Про_приватизацію_земельної_ділянки_несільськогосподарського_призначення_шляхом_викупу__2_.pdf
/media/1/Про_приватизацію_земельної_ділянки_несільськогосподарського_призначення_шляхом_викупу__2_.pdf
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21. (проект №1677) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

22. (проект №1678) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

23. (проект №1679) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

24. (проект №1680) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

25. (проект №1681) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

26. (проект №1682) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

27. (проект №1683) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

28. (проект №1684) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

29. (проект №1685) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

30. (проект №1686) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

31. (проект №1687) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

32. (проект №1688) Про впорядкування землекористування по вул. 

Олександра Довженка. 

33.  (проект № 1689) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2018 -2020 роки.  

34. (проект № 1690) Про затвердження  Програми розвитку житлового 

фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які 

використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків 

сімейного типу у місті Ужгород на 2019 -2022 роки.   

35. (проект №1691) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. 

36. (проект №1692) Про передачу об'єктів.  

37.  (проект №1693) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність.  

38. (проект №1694) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління.  

39. ( проект №1695) Про  продовження договорів оренди.  

40.  (проект №1696) Про  демонтаж димової труби.  

41.  (проект №1697) Про затвердження Програми "Ужгород – місто, 

доступне для всіх" на 2020 -2024 роки.  

42. (проект №1698) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік. 

43. (проект №1699) Про здійснення місцевих запозичень до бюджету міста 

Ужгород у 2019 році. 

44.  (проект №1700) Про визнання рішення XXIII сесії міської ради VII 

скликання 15.05.2018 року №1110 таким, що втратило чинність. 
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45. (проект №1701) Про зміни та доповнення до рішення II сесії міської ради 

VII скликання 21.04.16 №205.  

46. Різне. 

  

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 
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