
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

15.06.2018 Ужгород   № 262      

 

Про скликання чергової ХХІV сесії  

міської ради VІІ скликання 

 

 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні" скликати 26 червня 2018 року о 10.00 год. у 

великій залі міськвиконкому перше пленарне засідання, 10 липня 2018 року о 

10.00 год. у великій залі міськвиконкому друге пленарне засідання чергової 

ХХІV сесії Ужгородської міської ради VІІ скликання з наступним переліком 

питань: 

 

1. (проект № 1115) Звіт про виконання бюджету м. Ужгород за січень – 

березень 2018 року. 

2.  (проект № 1116) Про місцеві податки та збори. 

3.  (проект № 1117) Про надання пільги.  

4. (проект № 1118) Про зміни до рішення міської ради 09.07.2015 № 1747 

«Про справляння в м. Ужгород місцевих податків і зборів». 

5.  (проект № 1119) Про зміни до рішень міської ради від 03.06.2011 № 

178, від 09.12.2011 № 332.  

6. (проект № 1120) Про створення житлового фонду соціального 

призначення. 

7.  (проект № 1121 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста. 

8.  (проект № 1122 з доповненням) Про зміни до рішень сесії. 

9.  (проект № 1123) Про Програму співпраці Ужгородської міської ради 

та управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді 

Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки. 

10.  (проект № 1124) Про зміни до Програми підтримки підрозділів УСБУ 

в Закарпатській області на 2018 – 2020 роки. 

11. (проект № 1125) Про зміни до Програми розвитку транскордонного 

співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної 

технічної допомоги в м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Zvit-byudzhetu_07.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Zvit-byudzhetu_07.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Podatky-i-zbory_05.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Pilga_26.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Mistsevi-dodatky-i-zbory_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/02/Mistsevi-dodatky-i-zbory_28.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Zminy-do-178-ta-332_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Zminy-do-178-ta-332_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/ZHytlovyj-fond_26.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/ZHytlovyj-fond_26.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Dopomoga_14.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Dopomoga_14.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/zmina-do-program-u-zv-yazku-iz-pereimenuvannyam_30.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/06/Prgrama_11.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/06/Prgrama_11.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/06/Prgrama_11.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/06/Prgrama_11.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pidtrymka-USBU_18.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pidtrymka-USBU_18.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Programa-transkordonnogo_23.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Programa-transkordonnogo_23.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Programa-transkordonnogo_23.04.2018.pdf
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12. (проект № 1126) Про зміни до рішення ІХ сесії міської ради VІІ 

скликання міської ради VІІ скликання 22 грудня 2016 року № 501.  

13.  (проект № 1127) Про зміни до Програми підготовки до продажу 

земельних ділянок на 2018 – 2020 роки. 

14. (проект № 1128) Про зміни до Програми реконструкції та капітального 

ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017 – 2020 

роки. 

15.  (проект № 1129) Про зміни до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки. 

16.  (проект № 1130) Про зміни до Програми капітального ремонту 

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

17.  (проект № 1131) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород 

на 2018 – 2022 роки. 

18.   (проект № 1132 з доповненням) Про зміни до Програми економічного 

і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік. 

19. (проект № 1133 ) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік. 

20. (проект № 1134) Про реорганізацію комунального закладу 

«Ужгородський міський центр первинної медико – санітарної 

допомоги» шляхом перетворення у комунальне некомерційне 

підприємство «Ужгородський міський центр первинної медико – 

санітарної допомоги». 

21. (проект № 1135) Про створення комунального підприємства 

«Ужгородська Муніципальна Енергосервісна Компанія» Ужгородської 

міської ради. 

22.  (проект № 1136) Про передачу об’єкта міського господарства. 

23. (проект № 1137) Про передачу об’єкта.  

24.  (проект № 1138) Про передачу приміщень у користування.  

25.  (проект № 1139) Про зміни до рішень ХХVІІ сесії міської ради VІ 

скликання 09.04.2015 № 1680, 27.08.2015 № 1791. 

26.  (проект № 1083) Про затвердження містобудівної документації. 

27.  (проект № 1082) Про затвердження містобудівної документації.  

28.  (проект № 1140) Про затвердження містобудівної документації. 

29.  (проект № 1141) Про затвердження містобудівної документації. 

30.  (проект № 1142) Про розроблення містобудівної документації. 

31.  (проект № 1143 з доповненням 1,2) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

32. (проект № 1144 з доповненням 1,2) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

33.  (проект № 1145 з доповненням 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

34.  (проект № 1146 з доповненням 1,2) Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

35.  (проект № 1147 з доповненням) Про надання згоди на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Zminy-do-501_04.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Zminy-do-501_04.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pidgotovka-prodazhu_18.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pidgotovka-prodazhu_18.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pro-zminy-do-Programy-rekonstruktsiyi-ta-kapitalnogo-remontu.02.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pro-zminy-do-Programy-rekonstruktsiyi-ta-kapitalnogo-remontu.02.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pro-zminy-do-Programy-rekonstruktsiyi-ta-kapitalnogo-remontu.02.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pidtrymka-komunalnyh_25.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pidtrymka-komunalnyh_25.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-zminy-do-Programy-kapitalnogo-rem-zhytl-fondu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-zminy-do-Programy-kapitalnogo-rem-zhytl-fondu.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pro-zminy-do-Programy-blagoustroyu_30.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Pro-zminy-do-Programy-blagoustroyu_30.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Zminy-Sots-Ekonom_24.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Zminy-Sots-Ekonom_24.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Zminy-do-byudzhetu_22.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Reorganizatsiya_24.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Reorganizatsiya_24.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Reorganizatsiya_24.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Reorganizatsiya_24.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Reorganizatsiya_24.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Energoservisna-kampaniya-30.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Energoservisna-kampaniya-30.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Energoservisna-kampaniya-30.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Sesiya-proekt-Pro-peredachu-obyekta-Vodokanal.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Sesiya-proekt-Pro-peredachu-obyekta_KSHEP_05.02.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Peredacha_17.04.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Zminy-do-1791_25.06.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/04/Zminy-do-1791_25.06.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/DPT-31_05.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/DPT-87_05.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/DPT-13_05.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/DPT-25_05.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-rozroblennya-mistobudivnoyi-dokumentatsiyi-cherven.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Dozvil-na-PV_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Dozvil-na-PV_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/ATO_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/ATO_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/zatverdzhennya-PV_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/zatverdzhennya-PV_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/zatverdzhennya-PV-ATO_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/zatverdzhennya-PV-ATO_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/dozvil-na-TD_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/dozvil-na-TD_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/dozvil-na-TD_10.05.2018.pdf
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36.  (проект № 1148 з доповненням) Про затвердження технічної 

документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості). 

37.  (проект № 1149 з доповненням 1,2) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

38.  (проект № 1150 з доповненням) Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

39.  (проект № 1151) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

40.  (проект № 1152) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

41. (проект № 1153) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

42.  (проект № 1154) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

43.  (проект № 1155) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

44.  (проект № 1156 ) Про передачу земельної ділянки. 

45. (проект № 1157 з доповненням 1,2) Про зміни та скасування рішень 

міської ради. 

46.  (проект № 1158) Про викуп земельних ділянок, які перебувають у 

власності фізичних осіб для суспільних потреб. 

47.  (проект № 1159) Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ 

скликання 10.03.2016 року № 119. 

48.  (проект № 1160) Про зміни та доповнення до рішення ХVІІ сесії 

міської ради VІІ скликання 09.11.2017 року № 797. 

49.  (проект № 1161) Про реформування друкованого засобу масової 

інформації «Ужгород» та редакції газети «Ужгород». 

50.  (проект № 1162) Про комітет місцевого самоврядування «Доманинці». 

51.  (проект № 1163) Про зміни та доповнення до рішення І сесії міської 

ради VІ скликання 26.11.2015 року № 8.  

52. (проект № 1164) Про затвердження положень про департамент праці та 

соціального захисту населення Ужгородської міської ради, управління 

програмного та комп’ютерного забезпечення, господарсько – 

експлуатаційного управління. 

53.  (проект № 1165) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 

скликання 28 лютого 2017 року № 608. 

54.  (проект № 1166) Про зміни до рішення ХІV сесії міської ради VІІ 

скликання 13 липня 2017 року № 726. 

55.  (проект № 1167) Про підтримку звернення депутатів Фастівської 

міської ради. 

56.  (проект № 1168) Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Реконструкція системи вуличного освітлення 

міста Ужгорода ІІ черга». 

http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/zatverdzhennya-TD_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/zatverdzhennya-TD_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/zatverdzhennya-TD_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/pon.-prypyn-D.O_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/pon.-prypyn-D.O_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/dozvil-na-EGO_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/dozvil-na-EGO_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-Popovych.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-Popovych.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-Prebush.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-Prebush.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Vykup-Optimaks_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/Vykup-Optimaks_10.05.2018.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-Pekarnya-DIK.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-Pekarnya-DIK.pdf
http://rada-uzhgorod.gov.ua/web/uploads/sites/2/2018/05/29.05.2018-Pro-pryvatyzatsiyu-zemelnoyi-dilyanky-nesilskogospodarskogo-pryznachennya-shlyahom-vykupu-Tor-Uzhgorod.pdf
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57.  (проект № 1169) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

58.  (проект № 1170) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

59. (проект № 1171) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

60. (проект № 1172) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

61. (проект № 1173) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

62. (проект № 1174) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

63. (проект № 1175) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

64. (проект № 1176) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

65. ( проект № 1177) Про зміни до рішення ІІ сесії міської ради VII 

скликання 14.04.2016 № 171. 

66. ( проект № 1178) Про прийняття коштів субвенції на 2018 рік. 

67. (проект № 1179) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради  VII 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. 

68.  (проект № 1180) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради  VII 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. 

69.  (проект № 1181) Про доповнення до рішення ІІ сесії міської ради  VII 

скликання 21 квітня 2016 року № 178. 

70.  (проект № 1182) Про відчуження тепломереж.  

71.  (проект № 1183) Про списання основних засобів. 

72. (проект № 1184) Про укладення договору дарування майнових прав. 

73.  (проект № 1185) Про мораторій на забудову земельних ділянок в 

межах історичного ареалу м. Ужгорода. 

74. (проект № 1186) Про затвердження Плану дій сталого енергетичного 

розвитку і клімату м. Ужгород. 

75.  Про запит депутатів. 

76. Різне. 

 

 

 

Міський голова        Б.Андріїв 
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