
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

11.12.2015                            Ужгород                              № 498 
 
Про скликання другого пленарного 
засідання чергової I сесії  
міської ради VІІ скликання 
 
 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні" скликати 23 грудня 2015 року о 10.00 год. у 
великій залі міськвиконкому друге пленарне засідання чергової I сесії 
Ужгородської міської ради VІІ скликання з наступним переліком питань: 

1. (проект № 5) Звіт про виконання Програми економічного і соціального 
розвитку міста за 9 місяців 2015 року. 

2. (проект № 6) Звіт про виконання бюджету міста за січень – вересень 
2015 року. 

3. (проект № 7 ) Про надання грошової допомоги гр. Пехньо Н.П.ї 
4. (проект № 8 ) Про надання грошової допомоги гр. Мегелі О.І. 
5. (проект № 9) Про надання грошової допомоги гр. Дронишинець Н.І. 
6. (проект № 10) Про надання грошової допомоги гр. Зубко Н.Ю. 
7. (проект № 11 ) Про надання грошової допомоги гр. Шебестян Ф.М. 
8. (проект № 12) Про зміни до Програми підтримки учасників 

антитерористичної операції на 2015 рік. 
9. (проект № 13) Про зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 

скликання 19.12.14 р. № 1570 . 
10. (проект № 14) Про доповнення до рішення ХХ сесії міської ради VІ 

скликання 19.12.13 р. № 1125. 
11.  (проект № 15) Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради VІ 

скликання 07.11.14 р. № 1496.  
12. (проект № 16) Про зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 

скликання 19.12.2014 року № 1577.  
13. (проект № 17) Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради VІ 

скликання 19.12.2014 р. № 1578 (зі змінами 09.07.2015 р. № 1741, 
31.07.2015 р. № 1759, 27.08.2015 р. № 1781, 11.09.2015 р. № 1810, 
24.09.2015 р. № 1828, 16.10.2015 р. № 1844, 09.11.2015 р. № 1888).  

14. (проект № 18) Про зміни до рішень міської ради 19.12.2014 № 1576, 
19.06.2015 № 1700. 



15.  (проект № 19 ) Про доповнення до Положення про залучення коштів 
фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно – транспортної та 
соціальної інфраструктури міста. 

16. (проект № 20) Про зміни до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Ужгорода на 2015 рік. 

17.  (проект № 21) Про зміни до бюджету міста на 2015 рік. 
18. (проект № 22) Про прийняття в комунальну власність гуртожитку.  
19. (проект № 23) Про передачу гуртожитку в оперативне управління та 

дозвіл на приватизацію. 
20. (проект № 24) Про передачу гуртожитку в оперативне управління та 

дозвіл на приватизацію.  
21. (проект № 25) Про скасування пунктів рішення виконавчого комітету. 
22.  (проект № 26) Про надання згоди на прийняття в комунальну 

власність. 
23.  (проект № 27) Про передачу будівлі у користування.  
24. (проект № 28) Про найменування провулку. 
25. (проект № 29) Про затвердження Положення про Ужгородський 

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  
26.  (проект № 30) Про доповнення до рішення ХХVІІ сесії міської ради 

VІ скликання 19.02.2015 року № 1623. 
27.  (проект № 31) Про проекти регуляторних актів міської ради та 

виконавчого комітету на 2016 рік. 
28. (проект № 32) Про склад комісії з питань поновлення прав 

реабілітованих. 
29.  (проект № 33) Про зміни до рішень міської ради 26.11.2015 р. № 8, 

03.12.2015 р. № 9. 
30. (проект № 34) Про Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян у 2016 році. 
31. (проект № 35 з доповненням) Про Програму підтримки діяльності 

громадських організацій міста соціального спрямування на 2016 рік. 
32. (проект № 36 ) Про Програму діяльності медико – соціального 

реабілітаційного центру «Дорога життя» на 2016 рік. 
33. (проект № 37) Про Програму фінансування видатків на житлово – 

комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам І 
з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2016 рік. 

34. (проект № 38) Про Програму матеріально – технічного забезпечення 
навчальних закладів на 2016 – 2020 роки. 

35. (проект № 39) Про зміни та доповнення до Програми «Безпека 
навчальних закладів міста на 2015 – 2016 роки». 

36. (проект № 40) Про Програму підтримки дітей учасників АТО і дітей з 
сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення АТО у навчальних закладах міста на 2016 р. 

37. (проект № 41) Про Програму підтримки обдарованої учнівської молоді 
м. Ужгорода. 

38. (проект № 42) Про міську Програму розвитку бібліотек та бібліотечної 
справи на 2016 – 2018 роки. 



39.  (проект № 43) Про міську Програму сімейної, молодіжної, 
демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки. 

40.  (проект № 44) Про Програму навчання плаванню дітей і розвитку 
водних видів спорту на 2016 – 2018 роки. 

41. (проект № 45) Про Програму розвитку фізичної культури та спорту, 
фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення 
матеріально – технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2016 – 2018 
роки. 

42. (проект № 46) Про комплексну Програму розвитку та удосконалення 
цивільного захисту в м. Ужгород на 2016 – 2018 роки. 

43. (проект № 47) Про зміни до рішення ХVІ сесії міської ради VІ 
скликання 01 березня 2013 року № 806. 

44. (проект № 48) Про зміни до рішення ХХ сесії міської ради VІ 
скликання від 28.02.2014 р. № 1219. 

45. (проект № 49) Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ 
скликання 09.12.2011 р. № 323. 

46. (проект № 50) Про зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 
скликання 16.10.15 № 1836. 

47. (проект № 51) Про Програму впровадження системи 
відеоспостереження у місті Ужгород на 2016 – 2018 роки. 

48. (проект № 52) Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської 
міської ради та її виконавчих органів на 2016 – 2018 роки. 

49.  (проект № 53) Про доповнення до Програми зайнятості населення м. 
Ужгорода на період до 2017 року. 

50.  (проект № 54) Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2015 – 
2017 роки. 

51. (проект № 55) Про Програму фінансової підтримки комунальних 
підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

52. (проект № 56) Про Програму охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

53.  (проект № 57) Про доповнення до рішення ХХVІІ сесії міської ради 
VІ скликання 18.12.2014 р. № 1578 . 

54.  (проект № 58) Про зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 
скликання 19.12.2014 р. № 1554. 

55.  (проект № 59) Про надання пільг. 
56. (проект № 60) Про Програму економічного і соціального розвитку м. 

Ужгорода на 2016 рік. 
57. (проект № 61) Про бюджет міста на 2016 рік. 
58.  (проект № 62) Про дозвіл на проведення інвентаризації земель м. 

Ужгорода та розробку технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації. 

59. (проект № 63) Про тимчасову заборону (мораторій) на передачу у 
власність та користування вільних від забудови земельних ділянок в м. 
Ужгороді. 

60. Різне. 
Міський голова        Б.Андріїв 


