
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
28.11.2019 Ужгород                                       № 502      

 

Про скликання чергової 

ХLІІ сесії міської ради VІІ скликання 

 

 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні" скликати о 10.00 год. у великій залі 

міськвиконкому 12 грудня 2019 року перше пленарне засідання, 24 грудня 

2019 року друге пленарне засідання чергової ХLІІ сесії Ужгородської міської 

ради VІІ скликання з наступним переліком питань: 

Перше пленарне засідання: 

1. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики 

виконавчими органами міської ради за 2019 рік. 

2. (проєкт № 1861) Про проєкти регуляторних актів міської ради та 

виконавчого комітету на 2020 рік. 

3. (проєкт № 1862) Звіт про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста за січень - вересень 2019 року. 

4. (проєкт № 1863) Про Програму економічного і соціального розвитку м. 

Ужгород на 2020 рік. 

5. (проєкт № 1864) Звіт про виконання бюджету м. Ужгорода за 9 місяців 

2019 року. 

6. (проєкт № 1865) Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік. 

7. (проєкт № 1866) Про прогноз бюджету міста Ужгород на 2021 – 2022 

роки. 

8. (проєкт № 1867) Про надання пільги. 

9. (проєкт № 1868) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2019 рік. 

10. (проєкт № 1869) Про Програму інформатизації діяльності 

Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020 – 2022 

роки. 

11.  (проєкт № 1870) Про зміни до рішення ХХVІІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 11.10.18 № 1262.  

12.  (проєкт № 1871) Про зміни до рішення ХVІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 09.11.2017 № 794.  

13.  (проєкт № 1872) Про зміни до Програми додаткових гарантій 

соціального захисту громадян на 2019 рік. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%86-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%86-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_9_%D0%BC%D1%96%D1%81_%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82_9_%D0%BC%D1%96%D1%81_%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_21-22_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_2021-2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_2021-2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BC_20.11.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BC_20.11.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_2020-22_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_2020-22_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_2020-22_%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/_%D0%97%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_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/_%D0%97%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_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7_.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%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_794.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%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_794.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%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9.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%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9.pdf
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14.  (проєкт № 1873 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

15.  (проєкт № 1874) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2018 – 2020 роки. 

16. (проєкт № 1875) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської ради 

VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458.  

17.  (проєкт № 1876) Про доповнення до рішення ХХХІV сесії міської 

ради VІІ скликання 28 лютого 2019 року № 1458.  

18.  (проєкт № 1877) Про передачу об’єктів. 

19.  (проєкт № 1878) Про передачу об’єкта.  

20.  (проєкт № 1879) Про передачу приміщення у користування та 

встановлення орендної плати.  

21.  (проєкт № 1880) Про затвердження Кодексу етичної поведінки 

працівників комунальних підприємств, підпорядкованих Ужгородській 

міській раді. 

22.  (проєкт № 1881) Про надання дозволу на списання основних засобів.  

23.  Різне. 

 

Друге пленарне засідання: 

24.  (проєкт № 1882) Про зміни до Положення про залучення коштів 

фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно – транспортної та 

соціальної інфраструктури міста. 

25.  (проєкт № 1883) Про Програму підтримки управління стратегічних 

розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних 

розслідувань НП України на 2020 рік. 

26.  (проєкт № 1884) Про зміни до Програми забезпечення безпеки 

громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчиненню 

ними повторних злочинів в місті Ужгород на 2019 – 2021 роки. 

27.  (проєкт № 1885) Про зміни до Програми розвитку земельних відносин 

у м. Ужгород на 2017 – 2019 роки. 

28.  (проєкт № 1886) Про зміни до комплексної Програми відновлення 

історичного центру м. Ужгорода на 2017 – 2020 роки. 

29.  (проєкт № 1887) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 

2017 – 2020 роки. 

30.  (проєкт № 1888 з доповненням) Про зміни до Програми капітального 

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

31.  (проєкт № 1889) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород 

на 2018 – 2022 роки. 

32.  (проєкт № 1890) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

33.  (проєкт № 1891) Про збільшення розміру статутного капіталу 

комунального підприємства «Парк культури та відпочинку «Під 

замком». 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9A%D0%9E%D0%94_%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97_11.19.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_30.10.2019.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0_30.10.2019.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%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83.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%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1458_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_1458_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%88_1458.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%88_1458.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.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%D0%B0.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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.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%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.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%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F__%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%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%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F__%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%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%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F__%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2.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%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.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%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.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%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD.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_7.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_7.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%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83.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%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83.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%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC_%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%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%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%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%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%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
/media/1/фінпідтримка_ком_підприємств.pdf
/media/1/фінпідтримка_ком_підприємств.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA.pdf
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34.  (проєкт № 1892) Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу 

на земельних торгах у формі аукціону.  

35.  (проєкт № 1893) Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу 

на земельних торгах у формі аукціону.  

36.  (проєкт № 1894) Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу 

на земельних торгах у формі аукціону. 

37.  (проєкт № 1895) Про визнання пункту 8 рішення ХХХV сесії міської 

ради VІІ скликання 18.04.2019 № 1505 таким, що втратив чинність. 

38.  (проєкт № 1896) Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік. 

39.  (проєкт № 1897) Про зміни до рішень ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 листопада 2019 року № 1790, 1791.  

40.  (проєкт № 1898) Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 10.03.2016 № 119.  

41.  (проєкт № 1899) Про розроблення містобудівної документації. 

42.  (проєкт № 1900) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, Запорізькою та територією лісів. 

43.  (проєкт № 1901) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Закарпатською, Гвардійською, Поліни Осипенко 

та територією аеропорту. 

44.  (проєкт № 1902) Про затвердження плану території, обмеженої 

вулицями Поліни Осипенко, Гвардійською, Єнківською та територією 

аеропорту. 

45.  (проєкт № 1903) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Андрія Бачинського, Другетів, Міклоша Берчені 

та провулком Приютським. 

46.  (проєкт № 1904) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Вілмоша Ковача, Марії Заньковецької, Іштвана 

Сечені, Капушанською. 

47.  (проєкт № 1905) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Собранецькою, Василя Докучаєва, 

Університетською, Вірменською та Керченською. 

48.  (проєкт № 1906) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Михайла Грушевського, Олександра Богомольця, 

Володимира Погорєлова та Марії Заньковецької. 

49.  (проєкт № 1907) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Капушанською, Степана Добоша, Юлії Жемайте, 

Швабською, площею Кирила і Мефодія та проспектом Свободи. 

50.  (проєкт № 1908) Про внесення змін у детальний план території, 

обмеженої вулицями Возз’єднання, Миколи Бобяка, Володимирською, 

Михайла Драгоманова. 

51.  (проєкт № 1909) Про найменування нових вулиць міста. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%94%D0%9C%D0%93.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%94%D0%9C%D0%93.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%94%D0%9C%D0%93.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf
/media/1/про_визнання_пункту_не_дійсним.pdf
/media/1/про_визнання_пункту_не_дійсним.pdf
/media/1/зміни_до_бюджету.pdf
/media/1/Про__зміни_до_рішень_ХLIсесії_міської_ради_14.11.2019___1790_та_1791.pdf
/media/1/Про__зміни_до_рішень_ХLIсесії_міської_ради_14.11.2019___1790_та_1791.pdf
/media/1/про_зміни_до_ріш_119.pdf
/media/1/про_зміни_до_ріш_119.pdf
/media/1/Про_розроблення__містобудівної_документації.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_та_територією_лісів.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_та_територією_лісів.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_та_територією_аеропорту.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_та_територією_аеропорту.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_та_територією_аеропорту.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_Приютським.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_Приютським.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_Приютським.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_територ.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_територ.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_територ.pdf
/media/1/затвердження_ДПТ_керчинська.pdf
/media/1/затвердження_ДПТ_керчинська.pdf
/media/1/затвердження_ДПТ_керчинська.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_1.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_1.pdf
/media/1/Про_затвердження_детального_плану_1.pdf
/media/1/затвердити_дет_план.pdf
/media/1/затвердити_дет_план.pdf
/media/1/затвердити_дет_план.pdf
/media/1/зміни_до_тел_плану_тер.pdf
/media/1/зміни_до_тел_плану_тер.pdf
/media/1/зміни_до_тел_плану_тер.pdf
/media/1/Про_найменування_нових__вулиць_міста.pdf
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52.  (проєкт № 1910 з доповненням ) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

53.  (проєкт № 1911) Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

54.  (проєкт № 1912 з доповненням 1,2) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

55.  (проєкт № 1913 з доповненням 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

56.  (проєкт № 1914 з доповненням ) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

57.  (проєкт № 1915 з доповненням) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

58.  (проєкт № 1916 з доповненням 1,2) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

59.  (проєкт № 1917 з доповненням 1,2) Про надання дозволів на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

60.  (проєкт № 1918) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Ваш М.М.) 

61.  (проєкт № 1919) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Жук Н.В.) 

62.  (проєкт № 1920) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Котляровій І.В.) 

63.  (проєкт № 1921) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Куклишин М.М.) 

64.  (проєкт № 1922) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Мигович М.А.) 

65.  (проєкт № 1923) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Паскаль С.Є.) 

66.  (проєкт № 1924) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Решетарь С.А.) 

67.  (проєкт № 1925) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Товт Б.Т.) 

68.  (проєкт № 1926) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «ЖК ПРЕМ’ЄРБУД») 
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69.  (проєкт № 1927) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПП «ЄВРОІМЕКС – ІНВЕСТ») 

70.  (проєкт № 1928) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПП «Валентина») 

71.  (проєкт № 1929) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПП «Валентина») 

72.  (проєкт № 1930) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

73.  (проєкт № 1931 з доповненням) Про зміни та скасування рішень 

міської ради. 

74.  (проєкт № 1932) Про визнання рішення міської ради 23.12.2015 р. № 

71 таким, що втратило чинність. 

75.  Різне.  

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 
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