
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
11.02.2021 Ужгород                                       № 72

   

   

 

Про скликання другого  

пленарного засідання 

чергової ІІ сесії  

міської ради  VІІІ скликання 

 

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

в Україні": 

І. Скликати 23 лютого 2021 року о 10.00  у великій залі міськвиконкому 

друге пленарне засідання чергової ІІ сесії Ужгородської міської ради VІІІ 

скликання з таким переліком питань: 

1.  (проєкт № 42) Про комплексну Програму профілактики та протидії 

злочинності в місті Ужгород на 2021 – 2023 роки. 

2. (проєкт № 44) Про Програму покращення матеріально – технічного 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста на 2021 рік. 

3. (проєкт № 48) Про зміни та доповнення до рішення LІ сесії міської ради 

VІІ скликання 10.09.2020 р. № 2096.  

4.  (проєкт № 58) Про зміни до Програми відновлення історичного центру 

м. Ужгорода на 2021 – 2023 роки. 

5.  (проєкт № 59 з доповненням) Про зміни до Програми реконструкції та 

капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 

2021 – 2023 роки. 

6.  (проєкт № 60 з доповненням) Про зміни до Програми капітального 

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

7.  (проєкт № 61 з доповненнями 1,2) Про зміни до Програми благоустрою 

міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

8.  (проєкт № 93) Про зміни до рішення ХLІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14.11.2019 року № 1733.  

9.  (проєкт № 94) Про зміни до рішення ХLІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 12.12.2019 № 1804.  

10.   (проєкт № 95) Про Програму підтримки Державної установи 

«Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)» на 2021 рік. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_2021-2023_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_2021-2023_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9F.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/2096.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/2096.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9.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%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_08.02.2021.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.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.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.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%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_08.02.2021.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%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_08.02.2021.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_2_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9_08.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_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_6.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_6.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8.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_3.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_3.pdf


11.  (проєкт № 96) Про Програму надання матеріально – технічної допомоги 

Чопському прикордонному загону на 2021 – 2022 роки. 

12.  (проєкт № 97) Про надання грошової допомоги малозабезпеченим 

мешканцям міста. 

13.  (проєкт № 98) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

14.  (проєкт № 99 з доповненнями 1,2) Про зміни до бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

15.  (проєкт № 100) Звіт про виконання бюджету міста за 2020 рік. 

16.  (проєкт № 101) Про звільнення від сплати за користування комунальним 

майном міста Ужгород. 

17.  (проєкт № 102) Про передачу комунального майна в оперативне 

управління.  

18.  (проєкт № 103) Про передачу гуртожитку в оперативне управління та 

дозвіл на приватизацію.  

19.  (проєкт № 104) Про розмір орендної плати.  

20.  (проєкт № 105) Про доповнення до рішення LІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 15.10.2020 року № 2145.  

21.  (проєкт № 106) Про зміни до рішення ХХХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 28 лютого 2019 року № 1438.  

22.  (проєкт № 107) Про зміни до рішення VІІ сесії міської ради VІІ 

скликання 14 квітня 2016 року № 164.  

23.  (проєкт № 108) Про Положення про комісію з вирішення земельних 

спорів щодо меж земельних ділянок та додержання добросусідства. 

24.  (проєкт № 109) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

25.  (проєкт № 110) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

26.  (проєкт № 111) Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

27.  (проєкт № 112) Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

28.  (проєкт № 113) Про надання згоди на складання технічної документації 

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

29.  (проєкт № 114) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

30.  (проєкт № 115) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. 

31.  (проєкт № 116) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Дмитренко Н.Б.) 

32.  (проєкт № 117) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Прозахід – Уж») 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E_%D0%BF%D0%BE_%D0%A7%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_2020-2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E_%D0%BF%D0%BE_%D0%A7%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_2020-2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%94_05.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9C%D0%94_05.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%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%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7_08.02.2021_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%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%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7_08.02.2021_1.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/dopovn_pro_zmin_do_budzhetu_08.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%91%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.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_05.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8__%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8__%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.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/%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_2.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_2.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0_04.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_2145_08.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_2145_08.02.2021.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%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF_8.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_8.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%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_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%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_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%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_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6_%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_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%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__08.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%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__08.02.2021.pdf
/media/1/Затвердження_землеустрою__АТО__05.02.2021.pdf
/media/1/Затвердження_землеустрою__АТО__05.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_08.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_08.02.2021.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%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_05.02.2021.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%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E_05.02.2021.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_05.02.2021.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_05.02.2021.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_05.02.2021.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_05.02.2021.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_05.02.2021.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_05.02.2021.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_05.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_05.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_05.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-%D0%A3%D0%B6_05.02.2021.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4-%D0%A3%D0%B6_05.02.2021.pdf


33.  (проєкт № 118) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

34.  (проєкт № 80 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

35.  (проєкт № 83) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Кулич В.Б.) 

36.  (проєкт № 86) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Вестгазконтроль») 

37.  (проєкт № 119) Про звернення депутатів Ужгородської міської ради. 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради  

А. Рибу. 

 

 

Міський голова       Богдан АНДРІЇВ 

 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%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_08.02.2021.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%95%D0%93%D0%9E.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%95%D0%93%D0%9E.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%95%D0%93%D0%9E.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%93%D0%90%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%93%D0%90%D0%97%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC.pdf
https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F__11.02.2021.pdf

