
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XХ_  сесія    VI _  скликання  
 ( 4 – е пленарне засідання)   
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                        
                                           
Про орієнтовний план роботи 
Ужгородської міської ради 
на І-е півріччя 2014 року 
 
 
 Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити орієнтовний план роботи Ужгородської міської ради на І-е 
півріччя 2014 року згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Король С.І. 
та постійні комісії ради. 

 
 
 
Міський голова         В.Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 



Додаток 
         до рішення ХХ сесії 
         міської ради VІ скликання 
         від _____________ № ____ 
 
 

Орієнтовний перелік питань, пропонованих до розгляду  
на пленарних засіданнях ради на І - е півріччя 2014 року 

 
1.Про Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2014 рік 

та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки. 
  Січень. 
2. Про бюджет міста на 2014 рік. 
      Січень. 
3. Про Програму будівництва житла в місті. 
      Січень. 
4. Про зміни у структурі міської ради, її виконавчих органів та положень 
структурних підрозділів.         
      Січень.  
5. Про Програму створення та впровадження містобудівного кадастру на 2014-
2018 роки. 
      Січень-лютий. 
6. Про Порядок встановлення вивісок в м. Ужгороді. 
      Січень-лютий.  
7. Про зміни та доповнення до Програми комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста Ужгород. 
      Січень-лютий.  
8. Про затвердження коригування генерального плану м. Ужгорода. 
      Січень-лютий.  
9. Звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку міста за 
2013 рік. 
      Лютий-Березень. 
10. Звіт про виконання бюджету міста за 2013 рік. 
      Березень. 
11.Про затвердження Положення про управління капітального будівництва. 
      Березень. 
12. Звіт про виконання бюджету міста за перший квартал 2014 року. 
      Травень. 
13. Про Програму розвитку освіти м. Ужгорода на 2015-2020 роки. 
      Травень. 
14. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земель населеного пункту м. Ужгород.       
      Червень. 
15. Про орієнтовний план роботи Ужгородської міської ради на ІІ півріччя 2014 
року.       Червень. 



16. Про зміни та доповнення до цільових програм. 
      По мірі надходження матеріалів. 
17. Про зміни до Програми економічного та соціального розвитку міста на 2014 
рік.             
      По мірі надходження матеріалів. 
18. Про зміни до бюджету міста на 2014 рік. 
      По мірі надходження матеріалів. 
19. Про дозвіл на отримання овердрафту. 
      По мірі надходження матеріалів.    
20. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність міста гуртожитків. 
      По мірі надходження матеріалів. 
21. Про прийняття у комунальну власність газових мереж та мереж 
водопостачання. 
      По мірі надходження матеріалів. 
22. Про передачу житлових будинків на баланс ОСББ. 
      По мірі надходження матеріалів. 
23.  Про доповнення до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації у 2014 році. 
      По мірі надходження матеріалів.  
24. Про передачу приміщень в користування. 
      По мірі надходження матеріалів. 
25. Про надання в оперативне управління гуртожитків. 
      По мірі надходження матеріалів. 
26. Про приватизацію земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення шляхом викупу. 
      Щомісяця.  
27. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 
      Щомісяця. 
28. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок. 
      Щомісяця. 
29. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 
      Щомісяця.  
30. Про надання дозволів на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, право комунальної власності на які підлягає державній 
реєстрації.  
      Щомісяця. 
31. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок. 
      Щомісяця. 
 
32. Про надання дозволів на складання технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
сервітуту. 
      Щомісяця. 



33. Про надання дозволів на складання технічної документації щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 
      Щомісяця. 
34. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості). 
      Щомісяця. 
36. Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних 
ділянок. 
      Щомісяця. 
 
 
 
Секретар ради                 С.Король 


