
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
13.10.2021 Ужгород                                       № 560

   

   

  

Про скликання  

пленарного засідання 

чергової ХІ сесії міської ради VІІІ скликання 

 

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

в Україні": 

І. Скликати 28 жовтня 2021 року о 10.00 у великій залі міськвиконкому 

пленарне засідання чергової ХІ сесії Ужгородської міської ради VІІІ скликання 

з таким переліком питань: 

1. (проєкт № 486) Про затвердження статутів закладів охорони здоров’я 

комунальної власності Ужгородської міської ради у новій редакції. 

2. (проєкт № 487) Про дозвіл на списання основних засобів в КНП 

«Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради. 

3. (проєкт № 488) Про передачу в оренду комунального майна без 

проведення аукціону. 

4. (проєкт № 489) Про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу 

та передачу в оренду без проведення аукціону. 

5. (проєкт № 490 з доповненням) Про зміни та доповнення  до рішення ХVІІ 

сесії міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797.  

6. (проєкт № 491) Про Програму підтримки підрозділів Управління Служби 

безпеки України в Закарпатській області на 2022 рік. 

7. (проєкт № 492) Про надання матеріальної допомоги мешканцям міста на 

лікування. 

8. (проєкт № 493) Про зміни до рішення VІІ сесії міської ради VIІI 

скликання 01.07.2021 р. №239.  

9. (проєкт № 494) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

10.  (проєкт № 495) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021 – 2023 

роки. 



11.  (проєкт № 496) Про зміни до Програми охорони навколишнього 

природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

12.  (проєкт № 497) Про зміни до Програми капітального ремонту житлового 

фонду у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

13.  (проєкт № 498) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 

2018 – 2022 рік. 

14.  (проєкт № 499) Про зміни до Програми розвитку туризму та формування 

позитивного іміджу м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

15.  (проєкт № 500) Про зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку м. Ужгород на 2021 рік. 

16.  (проєкт № 501) Про зміни до бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

17.  (проєкт № 502) Про затвердження Положення про департамент міської 

інфраструктури. 

18.  (проєкт № 503) Про розроблення містобудівної документації. 

19.  (проєкт № 504) Про внесення змін до детального плану території, 

обмеженої вулицею Собранецькою, територією ТСО України та 

територією лісів. 

20.  (проєкт № 505) Про затвердження містобудівної документації.  

21.  (проєкт № 506) Про затвердження містобудівної документації. 

22.  (проєкт № 507) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Загорською, Єнківською, Гвардійською, Юрія 

Нікітіна. 

23.  (проєкт № 508) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Олександра Бородіна, Декабристів, Олександра 

Можайського та колією. 

24.  (проєкт № 509) Про затвердження детального плану території, 

обмеженої вулицями Фріца Гленца, Івана Франка та Студентською 

набережною. 

25.  Різне. 

 

ІІ. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Секретар ради      Арсен МЕЛКУМЯН 

 


