
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
Про зміни до рішення ХІ сесії 
міської ради VІ скликання 
від 09 грудня 2011р. №323 
 
 

У зв’язку із частковим освоєнням коштів, передбачених Програмою 
комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород у 
2012 році, керуючись Законом України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні",  

міська  рада  ВИРІШИЛА: 
 
         1. Внести  зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання від 09 
грудня 2011р. №323 "Про Програму комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста Ужгород" в частині розрахунку потреби 
коштів на впровадження Програми на 2013 рік та викласти додаток до 
рішення у новій редакції згідно з додатком.  
 2. Рішення XV сесії міської ради VI скликання від 07.12.2012р. № 674,  
XVII сесії міської ради VI скликання від 29.03.2013р. №830 "Про зміни до 
рішення XI сесії міської ради VI скликання від 09 грудня 2011р. №323" 
вважати такими, що втратили чинність. 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 
 

 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення _________сесії  
міської  ради VІ скликання 
від _____________ № ____ 

 
Розрахунок 

потреби коштів на впровадження Програми комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста Ужгород  

 
 
№ 
п/п 

 

 
Назва заходів 

 
2013 рік 

(тис. грн.)

1. Розробка плану   зонування   території  м. Ужгорода. 194,972 
2. Розробка плану червоних ліній м.Ужгорода, 

паспортизація вулиць. 
105,0 

3. Збір та систематизація інформації про інфраструктуру 
міста та вивчення суспільної думки щодо економічних та 
суспільних питань. 

     76,0 

4. Розробка історико-архітектурного опорного плану 
м.Ужгорода з визначенням меж і режимів використання 
зон охорони пам'яток та історичних ареалів. 

220,634 

5. Роботи по картографічній діяльності, пов’язані з 
складанням земельного кадастру. 

77,0 

6. Проведення нормативної грошової оцінки земель 
м.Ужгорода. 

79,0 

7. Проведення відкритого конкурсу на визначення 
архітектурно-містобудівної концепції (ескізного проекту) 
благоустрою пішохідної зони історичного центру м. 
Ужгорода  та прилеглих до неї територій загального 
користування з виплатою винагороди переможцям 
конкурсу. 

45,0 

8. Розробка розділу інженерно-технічних заходів 
цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий 
період та мирний час до генерального плану м.Ужгорода. 

 
58,177 

9. Експертиза коригування генерального плану м.Ужгорода. 46,217 
10. Разом: 902,0 
 
 
Секретар ради                                                                                  С. Король 
 

 


