
 
 
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
18 жовтня 2016 року             м. Ужгород    № 434 
 

 

 

Про зміни до рішення VI сесії  

міської ради VII скликання  

30 серпня 2016 №350 

 

 

 Відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 жовтня 2013 року № 870, керуючись статтями 10, 26-1 Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

     міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Пункт 2 рішення VI сесії міської ради VІІ скликання 30 серпня 2016 

року №350 «Про порядок видачі дозволів на проведення робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою на території м.Ужгорода» викласти в такій 

редакції: 

«2. Департаменту міського господарства (Пайда О.В.) розробити і подати 

на затвердження міському голові: 

 форму дозволу на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів 

благоустрою; 

 форму дозволу на проведення аварійних робіт на порушення цілісності 

об’єктів благоустрою на території міста» 

2. Пункт 4 рішення VI сесії міської ради VІІ скликання 30 серпня 2016 

року №350 «Про порядок видачі дозволів на проведення робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою на території м.Ужгорода» викласти в такій 

редакції: 

«4. Міському голові визначити тимчасовий перелік підприємств, яким 

виключно надається дозвіл на проведення аварійних робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою». 

3. В зв’язку з цим: 



 - в додатку 1 рішення VI сесії міської ради VІІ скликання 30 серпня 2016 

року №350 «Про порядок видачі дозволів на проведення робіт з порушення 

цілісності об’єктів благоустрою на території м.Ужгорода» слова та цифри 

«додаток 2», «додаток 3», «додаток 4» у відповідних відмінках виключити; 

- додатки 2, 3, 4 рішення VI сесії міської ради VІІ скликання 30 серпня 

2016 року №350 «Про порядок видачі дозволів на проведення робіт з 

порушення цілісності об’єктів благоустрою на території м.Ужгорода» визнати 

такими, що втратили чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М.  

 

 

Міський голова          Б.Андріїв 


