УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
01.10.2018

Ужгород

№ 438

Про скликання чергової ХXVIII сесії
міської ради VІІ скликання
Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні" скликати у великій залі міськвиконкому 11 жовтня 2018 року о 10.00
год. перше пленарне, 30 жовтня о 10.00 год. друге пленарне засідання чергової
ХXVIII сесії Ужгородської міської ради VІІ скликання з наступним переліком
питань:
Перше пленарне засідання 11 жовтня 2018 року
1. (проект № 1278 з доповненнями 1,2) Про надання грошової допомоги
малозабезпеченим мешканцям міста.
2. (проект № 1279) Про Програму додаткових гарантій соціального захисту
громадян на 2019 рік.
3. (проект № 1280) Про Програму підтримки діяльності інститутів
громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік.
4. (проект № 1281) Про Програму фінансування видатків на житловокомунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2019 рік.
5. (проект № 1282) Про Програму діяльності медико-соціального
реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2019 рік.
6. (проект № 1283) Про Програму фінансування видатків на компенсаційні
виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських
автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2019
р ік.
7. (проект № 1284) Про прийняття коштів медичної субвенції на 2018 рік.
8. (проект № 1285) Про внесення змін до рішення XXIV сесії міської ради
VII скликання 26.06.2018 року № 1130.

9. (проект № 1286) Про Програму «Безпечне місто Ужгород на 2019-2022
роки ».
10. (проект № 1287) Про зміни до Програми капітального ремонту
житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки.
11. (проект № 1288) Про зміни до Програми охорони навколишнього
природного середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки.
12. (проект № 1289) Про зміни до Програми реконструкції та капітального
ремонту мережі зовнішнього освітлення м. Ужгород на 2018- 2010 роки.
13.(проект № 1290) Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на
2018-2022 роки.
14. (проект № 1291) Про зміни до рішення XI сесії міської ради VI
скликання 09.12.2011 р. № 323.
15.(проект № 1292) Про зміни до рішення ІX сесії міської ради VIІ
скликання 22 грудня 2016 року № 497.
16. (проект № 1293) Про зміни до Програми економічного і соціального
розвитку м. Ужгорода на 2018 рік.
17.(проект № 1294 з доповненнями 1,2) Про зміни до бюджету міста на 2018
р ік.
18. (проект № 1295) Про зміни до рішення XIX сесії міської ради VII
скликання 08 лютого 2018 року № 969 «Про зменшення статутного фонду
комунального підприємства «Водоканал м. Ужгорода».
19.(проект № 1296) Про зміни до рішення XIV сесії міської ради VII
скликання від 26 червня 2018 року № 1148.
20. (проект № 1297) Про передачу автономної котельні.
21. (проект № 1298) Про демонтаж.
22. (проект № 1299) Про надання згоди на прийняття квартири у
комунальну власність.
23. (проект № 1300) Про передачу комунального майна в оперативне
управління.
24.(проект № 1301) Про зміни до рішення XXVII сесії міської ради VI
скликання 16 жовтня 2015 року № 1850 «Про передачу об’єктів
комунальної власності у користування».
25.(проект № 1302) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII
скликання 21 квітня 2016 року №178.
26.(проект № 1303) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII
скликання 21 квітня 2016 року №178.
27. (проект № 1304) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII
скликання 21 квітня 2016 року №178.
28. (проект № 1305) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII
скликання 21 квітня 2016 року №178.
29. (проект № 1306) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII
скликання 21 квітня 2016 року №178.
30. (проект № 1307 з доповненням) Про розроблення містобудівної
документації.

31.(проект № 1308) Про внесення змін у детальний план території,
обмеженої вулицями Перемоги, Миколи Бобяка, Володимирською та
Михайла Драгоманова.
32.(проект № 1309) Про затвердження містобудівної документації.
33. (проект № 1310) Про затвердження містобудівної документації.
34.(проект № 1311) Про затвердження містобудівної документації.
35. (проект № 1312) Про затвердження містобудівної документації.
36. (проект № 1313) Про затвердження містобудівної документації.
37. (проект № 1314) Про затвердження містобудівної документації.
38. (проект № 1315) Про затвердження містобудівної документації.
39.(проект № 1316) Про зміну назв та затвердження Статутів освітніх
закладів міста.
40.(проект № 1317) Про затвердження Положення про управління освіти,
Положень про конкурс на посаду керівників закладів освіти міста та
ліквідацію централізованої бухгалтерії № 2.
41. (проект № 1318) Про надання права використання традиційної
символіки міста Ужгород.
42.(проект № 1319) Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними
громадами / іншими адміністративно-територіальними одиницями у сфері
надання послуг.
43.(проект № 1320) Про скасування пунктів рішення виконавчого комітету
від 30.07.2018 р. № 206.
44.Про запит депутата.
45. Різне.
Друге пленарне засідання 30 жовтня 2018 року
1. (проект № 1321) Про доповнення до рішення XVIII сесії міської ради VII
скликання 14.12.2017 року № 889.
2. (проект № 1322) Про затвердження містобудівної документації.
3. (проект № 1323) Про затвердження містобудівної документації.
4. (проект № 1324 з доповненнями 1,2,3) Про надання дозволів на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
5. (проект № 1325 з доповненнями 1,2,3,4) Про надання дозволів на
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
6. (проект № 1326 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
7. (проект № 1327 з доповненнями 1,2) Про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
8. (проект № 1328 з доповненнями 1,2,3) Про надання згоди на складання
технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості).
9. (проект № 1329 з доповненнями 1,2,3) Про затвердження технічної
документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості).

10. (проект № 1330 з доповненнями 1,2) Про поновлення та припинення дії
договорів оренди земельних ділянок.
11. (проект № 1331 з доповненнями 1,2) Про надання дозволів на проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок.
12. (проект
№1332)
Про
приватизацію
земел ьн о ї
ді лянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.
13.(проект
№
1333)
Про
приватизацію
земельної
ді лянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.
14. (проект
№
1334)
Про
приватизацію
земельної
ді лянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.
15.(проект
№
1335)
Про
приватизацію
земельної
ді лянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.
16. (проект
№
1336)
Про
приватизацію
земельної
ді лянки
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.
17. (проект № 1337 з доповненнями 1,2) Про зміни та скасування рішень
міської ради.
18.(проект № 1338) Про визнання рішення міської ради 23.12.2015 р. № 71
таким, що втратило чинність.
19.(проект № 1339) Про впорядкування землекористувань по вулиці
Минайській, 71.
20.(проект № 1340) Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і
чоловіків у житті місцевих громад.
21.Різне.
Міський голова

Б. АНДРІЇВ

