
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
23.08.2019                                   Ужгород                                       № 355 

    

 

Про скликання чергової 

ХХXІХ сесії міської ради VІІ скликання 

 

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

в Україні" скликати 5 вересня 2019 року о 10.00 год. у великій залі 

міськвиконкому чергову ХXХІХ сесію Ужгородської міської ради VІІ 

скликання з наступним переліком питань: 

1. (проект № 1704) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Гісем В.В.) 

2. (проект № 1705) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Густі В.П.) 

3. (проект № 1706) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Ковач П.П.) 

4. (проект № 1707) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Літераті Т.О.) 

5. (проект № 1708) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Маляр Р.В.) 

6. (проект № 1709) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Панов В.О.) 

7. (проект № 1710) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Півень А.В.) 

8. (проект № 1711) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Рєпкін Н.З. – посмертно) 

9. (проект № 1712) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Рішко В.М.) 

10.  (проект № 1713) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Сачко М.О.) 

11.  (проект № 1714) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Химинець В.В.) 

12.  (проект № 1715) Про присвоєння нагороди «Почесна відзнака 

Ужгородської міської ради». 

13.  (проект № 1716) Про присвоєння звання «Лауреат міської премії імені 

Петра Скунця». 
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14.  (проект № 1717) Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за І півріччя 

2019 року. 

15.  (проект № 1718) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

16.  (проект № 1719) Про делегування повноважень для виконання грантової 

угоди PLBU.02.01.00-UA-0697/17-00 щодо реалізації проекту 

міжнародної технічної допомоги. 

17.  (проект № 1720) Про Програму підтримки Державної установи 

«Закарпатська установа виконання покарань (№9)» на 2019 рік. 

18.  (проект № 1721) Про зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 11.10.18 № 1262.  

19.  (проект № 1722) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року № 1439.  

20.  (проект № 1723) Про скасування містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок. (електронна петиція). 

21.  (проект № 1724) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії міської 

ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797.  

22.  (проект № 1725) Про виконання судового рішення. 

23.  (проект № 1726) Про зміни і доповнення до Положення про залучення 

коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно – 

транспортної та соціальної інфраструктури міста. 

24.  (проект № 1727) Про прийняття коштів субвенції на 2019 рік. 

25.  (проект № 1728) Про зміни до рішення міської ради 14.04.2016 № 171.  

26.  (проект № 1729) Про зміни до рішень міської ради 14.06.2016 № 172, 

09.11.2017 № 796.  

27.  (проект № 1730) Про зміни до рішення міської ради 29.11.2016 № 443.  

28.  (проект № 1731) Про зміни до рішень міської ради 09.11.2017 № 792, № 

795.  

29.  (проект № 1732) Про зміни до рішень міської ради 09.11.2017 № 793, № 

794. 

30.  (проект № 1733) Про зміни до рішень міської ради 28.08.2018 № 1187, № 

1188.  

31.  (проект № 1734) Про проведення повторного конкурсу. 

32.  (проект № 1735) Про продовження договору оренди.  

33.  (проект № 1736) Про передачу приміщень у користування та 

встановлення орендної плати.  

34.  (проект № 1737) Про безоплатну передачу майна комунальної власності.  

35.  (проект № 1738) Про передачу об’єктів. 

36.  (проект № 1739) Про передачу об’єктів.  

37.  (проект № 1740) Про прийняття земельної ділянки в комунальну 

власність. 

38.  (проект № 1741) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458. 

39.  (проект № 1742) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458.  
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40.  (проект № 1743) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458.  

41.  (проект № 1744) Про внесення змін до рішення ХVІІ сесії міської ради 

VІІ скликання 16 листопада 2017 року № 865.  

42.  (проект № 1745) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 роки. 

43.  (проект № 1746) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2019 рік. 

44.  (проект № 1747) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік. 

45.  (проект № 1748) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 

скликання 30.12.2011 № 395. 

46. (проект № 1749) Про внесення доповнень до переліку вулиць, провулків 

та площ міста. 

47.  (проект № 1750) Про найменування нових вулиць міста. 

48.  (проект № 1751) Про затвердження внесення змін у детальний план 

території, обмеженої вулицями Капушанською, Олександра Радищева, 

Возз’єднання та Михайла Драгоманова. 

49.  (проект № 1752) Про затвердження детального плану території, 

обмеженою Православною набережною, площею Шандора Петефі, 

вулицями Капушанською, Андрія Новака, Швабською, Мукачівською та 

Робочою. 

50.  (проект № 1753) Про розроблення містобудівної документації.  

51.  (проект № 1595) Про перейменування провулку. 

52.  (проект № 1598) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Олександра Богомольця, Степана Вайди, 8 – го 

Березня та Тиводара Легоцького. 

53.  (проект № 1599) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Університетською, Глибокою та територією УжНУ. 

54.  (проект № 1754) Про погодження спільної межі між м. Ужгород та с. 

Баранинці. 

55.  (проект № 1755) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

56.  (проект № 1756) Про надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

57.  (проект № 1757) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

58.  (проект № 1758) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

59.  (проект № 1759) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

60.  (проект № 1760) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

61.  (проект № 1761) Про поновлення та припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок. 
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62.  (проект № 1762) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

63.  (проект № 1763) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Гецко В.І., 

Штефко М.Й.) 

64.  (проект № 1764) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Ігнат В.М.) 

65.  (проект № 1765) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Курах І.А.) 

66.  (проект № 1766) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Мартин В.І.) 

67.  (проект № 1767) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Опшитник О.М.) 

68.  (проект № 1768) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Слободянюк О.О.) 

69.  (проект № 1769) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Благодійний фонд дітей сиріт та інвалідів «Співчуття») 

70.  (проект № 1770) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

71.  (проект № 1771) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Завод «Конвектор») 

72.  (проект № 1772) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ПП «КАДВА») 

73.  (проект № 1773) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

74.  (проект № 1774) Про визнання рішення міської ради 23.12.2015 р. № 71 

таким, що втратило чинність. 

75.  Про пункт 1.19 рішення ХХХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 

25.07.2019 №1615 «Про надання та відмову у наданні дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» 

76.  Про пункт 1.21 рішення ХХХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 

25.07.2019 № 1618 «Про затвердження та відмову у затвердженні 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

77.  Про пункт 1.22 рішення ХХХVІІІ сесії міської ради VІІ скликання 

25.07.2019 № 1618 «Про затвердження та відмову у затвердженні 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

77.  Різне. 

 

 

Секретар ради         А.СУШКО 
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