
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
29.02.2016                               Ужгород                                          № 72 
 
Про скликання шостого пленарного 
засідання чергової I сесії  
міської ради VІІ скликання 
 
 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні" скликати 10 березня 2016 року о 10.00 год. у 
великій залі міськвиконкому шосте пленарне засідання чергової I сесії 
Ужгородської міської ради VІІ скликання з наступним переліком питань: 
 

1. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 
2015 рік. 

2. Звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік. 
3. Про Положення про Ужгородській міській територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та створення 
у його складі Сектору обліку бездомних осіб (без права проживання). 

4. Про надання грошової допомоги гр. Дюре О.І. 
5. Про надання грошової допомоги гр. Лятову В.А. 
6. Про надання грошової допомоги гр. Марошан Т.Ф. 
7. Про надання грошової допомоги гр. Рудській М.О. 
8. Про надання грошової допомоги гр. Тороні В.І. 
9. Про надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям міста. 
10.  Про Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних 
маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2016 рік. 

11.  Про доповнення до Програми підтримки діяльності громадських 
організацій міста соціального спрямування на 2016 рік. 

12.  Про комплексну Програму протидії злочинності, забезпечення 
публічної безпеки та порядку на території м. Ужгорода на 2016 рік. 

13.  Про зміни до Програми сімейної, молодіжної, демографічної, 
гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки. 



14.  Про Програму матеріально – технічного забезпечення військових 
частин. 

15.  Про Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, 
ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального 
ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. 
Ужгород на 2016 – 2017 роки («Теплий дім»). 

16.  Про Програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими 
населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород 
на 2016 – 2017 роки. 

17.  Про зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 04.02.2016 р. 
№ 95. 

18.  Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств міста Ужгород на 2016 – 2017 роки. 

19.  Про зміни до рішень міської ради 19.12.2014 № 1576, 19.06.2015 № 
1700.  

20.  Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2015 – 2017 
роки. 

21.  Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. 
Ужгорода на 2016 – 2018 роки та перелік об’єктів комунальної 
власності, які підлягають приватизації у 2016 році. 

22.  Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. 
Ужгорода на 2016 рік. 

23.  Про зміни до бюджету міста на 2016 рік. 
24.  Про затвердження Порядку використання коштів. 
25. Про списання основних засобів.  
26.  Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення – 

будинкового комітету «Загорська 26». 
27.  Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення – 

будинкового комітету «Проспект Свободи, 26». 
28.  Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення – 

будинкового комітету «Дворжака 38 «а». 
29.  Про скасування пунктів рішення виконавчого комітету. 
30.  Про перейменування вулиць міста. 
31.  Про перейменування скверу міста. 
32.  Про Ужгородській міській центр фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» та штатну чисельність працівників центру. 
33.  Про структуру та загальну чисельність міської ради і виконавчих 

органів ради. 
34.  Про затвердження положень про структурні підрозділи Ужгородської 

міської ради. 
35.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 
36.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на які розроблено детальний план території. 



37.  Про надання згоди на складання технічної документації із 
землеустрою. 

38.  Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок. 

39.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 
40.  Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок. 
41.  Про зміни та скасування рішень міської ради. 
42.  Про зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання 

29.10.2015 року № 1862 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вулиці Ф.Тіхого, 13 «б». 

43. Про затвердження містобудівної документації. 
44.  Про доповнення до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 

23.12.2015 року № 38.  
45.  Про звернення. 
46.  Про депутатський запит. 
47.  Різне. 
 
 

Міський голова        Б.Андріїв 


