
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 
 

Про зміни до рішення Х сесії міської ради  

VII скликання від 26.01.17 №551 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення ХI сесії міської 

ради VII скликання від 28 лютого 2017 року №608,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до рішення Х сесії міської ради VII скликання                   

від 26 січня 2017 року №551 "Про Програму розвитку транскордонного 

співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного інвестиційного 

іміджу м. Ужгород на 2017-2022 роки ", а саме: 

1.1. Пункт 2 рішення викласти в наступній редакції:  

"2. Головними розпорядниками коштів Програми визначити 

виконавчий комітет Ужгородської міської ради і управління економіки та 

стратегічного планування Ужгородської міської ради". 

1.2. У додатку до рішення таблицю "Основні заходи із реалізації 

програми за рахунок бюджетних коштів на 2017 рік" викласти в новій 

редакції згідно з додатком. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови відповідно до функціональних обов'язків. 

 

 

 

Міський голова                  Б. Андріїв 

 

 

 

 



                Додаток                         

до рішення___ сесії міської ради 

VII скликання___________№___ 

 

Основні заходи 

із реалізації програми за рахунок бюджетних коштів на 2017 рік 

 
№ 

за/

п 

 

Зміст заходів 

Обсяг 

фінансуванн

я, тис. грн. 

 

Головний 

розпорядник коштів  

1. Виготовлення необхідної протокольної 

атрибутики, книг, брошур, буклетів, 

інформаційних друкованих матеріалів,  

пов’язаних із економічним, інвестиційним, 

туристичним потенціалом, культурним 

надбанням міста, тощо 

348,0 

 

 

182,0 

 

Управління економіки 

та стратегічного 

планування, 

Виконавчий комітет 

Ужгородської міської 

ради 

2. Розробка та виготовлення мобільного 

інформаційного стенду та обладнання  про 

інвестиційний та туристичний потенціал 

Ужгорода для участі у виставково- 

ярмаркових заходах в Україні та за кордоном 

50,0 Управління економіки 

та стратегічного 

планування 

Ужгородської міської 

ради 

3. Випуск карти міста для безкоштовного 

розповсюдження 

20,0 

 

 

10,0 

Управління економіки 

та стратегічного 

планування, 

Виконавчий комітет 

Ужгородської міської 

ради 

 

4. Організація, проведення та участь у днях 

добросусідства, вітчизняних та міжнародних 

заходах у сфері зовнішньоекономічних, 

транскордонних та інвестиційних відносин, 

підприємництва та туризму /інвестиційні 

форуми, семінари, конференції, виставки, 

інформаційні тури, тощо/, відзначення Дня 

міста 

 

200,0 

 

 

350,0 

Управління економіки 

та стратегічного 

планування, 

Виконавчий комітет 

Ужгородської міської 

ради 

5. Виготовлення та розміщення банерів та  

інформаційних вітрин з рекламною 

продукцією та інформаційними матеріалами в 

готелях, аеропортах, залізничних вокзалах та 

автовокзалах, тощо (за домовленістю) 

 

30,0 Управління економіки 

та стратегічного 

планування 

Ужгородської міської 

ради 

 

 ВСЬОГО 1190,00  

 

 

Секретар ради              А. Сушко 


