
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород                                         

 

Про зміни до рішень міської ради 26.11.15 № 8,  

03.12.15 №9 та 21.04.16 № 503 

 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, частини 2 статті 47 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до протоколу 

засідання постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 11.10.17 №113, на підставі заяви депутата 

Любара В.М. 12.10.17 № 01-26/61 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Пункт 1.7 Положення про постійні комісії Ужгородської міської ради, 

затвердженого рішенням І сесії Ужгородської міської ради VII скликання 

26.11.15 № 8 «Про утворення постійних комісій Ужгородської міської ради VII 

скликання та затвердження Положення про постійні комісії» викласти в новій 

редакції: 

 «1.7. Затвердити наступний кількісний склад постійних комісій: 

- постійна комісія з питань законності, Регламенту та депутатської етики  - 

4 депутати;  

- постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування – 7 депутатів; 

- постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та 

соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин та 

туризму - 7 депутатів; 

- постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури – 8 депутатів;  

- постійна комісія з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності – 9 депутатів.  

Постійні комісії формуються за принципами досвіду громадської роботи, 

знання певних галузей господарства і соціально - культурного будівництва, 

освіти». 

 2. У пункті 42.5. статті 42 Регламенту Ужгородської міської ради VII 

скликання, затвердженого рішенням ІІ сесії міської ради VII скликання 21.04.15  

№ 503 «Про Регламент Ужгородської міської ради VII скликання» другий абзац 

викласти у наступній редакції: 



"Кількісний склад постійних комісій: 

- постійна комісія з питань законності, Регламенту та депутатської етики  - 

4 депутати;  

- постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів та оподаткування – 7 депутатів; 

- постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та 

соціального захисту населення, міжнародних, міжконфесійних відносин та 

туризму - 7 депутатів; 

- постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури – 8 депутатів;  

- постійна комісія з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності – 9 депутатів".  

3. Внести зміни до рішення І сесії міської ради VII скликання 03.12.15  №9 

«Про персональний склад постійних комісій Ужгородської міської ради VІI 

скликання», а саме:  

 Ввести Любара Віктора Михайловича до складу постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради           

Сушко А.А.  

 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв                             

                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


