
 

 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

27.08.2020 Ужгород № 401 

 

Про скликання чергової 

LІ сесії міської ради VІІ скликання 

 

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

в Україні": 

І. Скликати о 10.00 год. у великій залі міськвиконкому 10 вересня 2020 

року перше пленарне засідання, 15 вересня 2020 року друге пленарне засідання 

чергової LІ сесії Ужгородської міської ради VІІ скликання з наступним 

переліком питань: 
Перше пленарне засідання: 

1. (проєкт № 3058) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень 

– червень 2020 року. 

2. (проєкт № 3059) Про передачу коштів іншої субвенції з місцевого 

бюджету у 2020 році. 
3. (проєкт № 3060) Про укладання договору про спільну діяльність. 

4. (проєкт № 3061) Про Програму надання матеріально – технічної 

допомоги Аварійно – рятувальному загону спеціального призначення 

Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік. 

5. (проєкт № 3062) Про Програму підтримки обдарованої молоді м. 

Ужгорода на 2021 – 2023 роки. 

6. (проєкт № 3063) Про Програму відзначення в місті Ужгород 

державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та 

інших заходів на 2021 – 2023 роки. 

7. (проєкт № 3064) Про міську Програму сімейної, гендерної 

політики, запобігання та протидію домашньому насильству і торгівлі людьми 

на 2021 – 2022 роки. 

8. (проєкт № 3065) Про Програму підтримки інститутів 

громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2021 рік. 

9. (проєкт № 3066) Про Програму діяльності медико – соціального 

реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2021 рік. 

10. (проєкт № 3067) Про Програму видатків на компенсаційні виплати 

за пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення у м. 

Ужгород на 2020 рік. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/Про_укладання_договору_про__спільну_діяльність.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%A1%D0%9F_%D0%A3%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BD%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%A1%D0%9F_%D0%A3%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BD%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%90%D0%97%D0%A0%D0%A1%D0%9F_%D0%A3%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BD%D0%B0_2020_%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
/media/1/п-2021-2023.pdf
/media/1/п-2021-2023.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_21-22_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_21-22_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_21-22_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%9E.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%93%D0%9E.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf


11. (проєкт № 3068) Про Програму фінансування видатків на 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 

рік. 

12. (проєкт № 3069) Про Програму фінансування видатків на житлово 

– комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік. 

13. (проєкт № 3085) Про зміни та доповнення до рішення ХХХІV сесії 

міської ради VІІ скликання 28.02.2019 року № 1455. 

14. (проєкт № 3086) Про надання дозволу КП «Водоканал м. 

Ужгорода» на отримання овердрафтового кредиту. 

15. (проєкт № 3087) Про надання згоди на прийняття у комунальну 

власність державного майна. 

16. (проєкт № 3088) Про надання згоди на прийняття гуртожитку по 

вул. Антоніна Дворжака, буд. 38а у комунальну власність міста. 

17. (проєкт № 3089) Про надання згоди на передачу кабельних мереж. 

18. (проєкт № 3090) Про передачу об’єктів. 

19. (проєкт № 3091) Про передачу об’єктів. 

20. (проєкт № 3092) Про розгляд петиції. 

21. (проєкт № 3093 з доповненням ) Про надання дозволів на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

22. (проєкт № 3094) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

23. (проєкт № 3095) Про надання дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

24. (проєкт № 3096) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

25. (проєкт № 3097) Про надання згоди на складання технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

26. (проєкт № 3098 з доповненням) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

27. (проєкт № 3099 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

28. (проєкт № 3100) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

29. (проєкт № 3101) Про приватизацію земельної ділянки 

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

30. (проєкт № 3102) Про приватизацію земельної ділянки 

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

31. (проєкт № 3103) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Немеш І.С.) 

32. (проєкт № 3104) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Немеш І.С.) 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2__%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2__%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2__%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2__%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.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_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F__28.02.2019_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83__1455.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_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F__28.02.2019_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83__1455.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.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_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B81.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_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B81.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%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F__%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.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%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F__%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83_%D0%BE%D0%B1_%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83_%D0%BE%D0%B1_%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%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_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%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__%D0%90%D0%A2%D0%9E_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%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__%D0%90%D0%A2%D0%9E_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%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_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%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_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%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%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%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%B7%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.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%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.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%94.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%94.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%94.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_2.pdf
/media/1/Затвердження_ТД_1.pdf
/media/1/Затвердження_ТД_1.pdf
/media/1/Затвердження_ТД_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%9E.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_%D0%94%D0%9E.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_%D0%94%D0%9E.pdf
/media/1/Дозвіл_на_ЕГО.pdf
/media/1/Дозвіл_на_ЕГО.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%882.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9C%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%882.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83__5__1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83__5__1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88.pdf


33. (проєкт № 3105) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(Росоха І.О., Шкирта С.І.) 

34. (проєкт № 3106) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 

(Стебівка Н.С.) 

35. (проєкт № 3107) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(ТОВ «АГРАРІЯ КПД») 

36. (проєкт № 3108) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. 
(ТОВ «Українська кераміка») 

37. (проєкт № 3109) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

38. (проєкт № 3110) Про присвоєння звання «Лауреат міської премії 

імені Петра Скунця». 

39. (проєкт № 3111) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Білак Л.О.) 

40. (проєкт № 3112) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Біланін В.Ф.) 

41. (проєкт № 3113) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Гудманян Г.А.) 

42. (проєкт № 3114) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Ковач П.П.) 

43. (проєкт № 3115) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Копельман М.С.) 

44. (проєкт № 3116) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Курах І.І.) 

45. (проєкт № 3117) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Літераті Т.І.) 

46. (проєкт № 3118) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Лукша О.В.) 

47. (проєкт № 3119) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Петій – Потапчук Н.Й.) 

48. проєкт № 3120) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Прокопець В.І.) 

49. (проєкт № 3121) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Рішко В.М.) 

50. (проєкт № 3122) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Созанський В.П.) 

51. проєкт № 3123) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Федикович П.А.) 

52. (проєкт № 3124) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода»(Чемет О.О.) 

53. (проєкт № 3125) Про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Ужгорода» (Шеремет П.Ф.) 
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https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_10.pdf
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https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD.pdf
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https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%BC._%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%BC._%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82.pdf


54. (проєкт № 3126) Про присвоєння нагороди «Почесна відзнака 

Ужгородської міської ради». 

55. Різне. 

 
Друге пленарне засідання: 

1. (проєкт № 3070) Про зміни та доповнення до Програми 

фінансування видатків на житлово – комунальні послуги Почесним громадянам 

м. Ужгород на 2020 рік. 

2. (проєкт № 3071) Про  зміни до  Програми  підтримки діяльності 

інститутів громадського суспільства міста соціального спрямування на 2020 

рік. 

3. (проєкт № 3072) Про зміни до рішення ХХХVІ сесії міської ради 

VІІ скликання 30 травня 2019 року № 1539. 

4. (проєкт № 3073) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

5. (проєкт № 3074) Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09.11.2017 № 796. 

6. (проєкт № 3075) Про зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради 

VІІ скликання 11.10.18 № 1262. 

7. (проєкт № 3076) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. 

8. (проєкт № 3077) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 

2020 роки. 

9. (проєкт № 3078) Про зміни до Програми капітального ремонту 

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

10. (проєкт № 3079 з доповненням) Про зміни до Програми 

благоустрою міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

11. (проєкт № 3080) Про зміни до Програми підготовки до 

формування земельних ділянок та визначення їх як об’єктів цивільних прав на 

2020 – 2022 роки. 

12. (проєкт № 3081) Про зміни до рішення L сесії міської ради VІІ 

скликання 23 липня 2020 року № 2025. 

13. (проєкт № 3082) Про доповнення до рішення ХLІV сесії міської 

ради VІІ скликання 13 лютого 2020 року № 1870. 

14. (проєкт № 3083) Про зміни до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік. 

15. (проєкт № 3084 з доповненням) Про зміни до бюджету міста 

Ужгород на 2020 рік. 

ІІ. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради 

А. Сушко. 

 

 

Міський голова Богдан АНДРІЇВ 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96_2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96_2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/1539.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/1539.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_08.20-%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_08.20-%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_XXV%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_XXV%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_.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_17.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_17.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1.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.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.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_%D0%B4%D0%BE_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2020.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E.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_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC.%D0%B4%D1%96%D0%BB.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_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC.%D0%B4%D1%96%D0%BB.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_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC.%D0%B4%D1%96%D0%BB.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_1.pdf
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