
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 

Про зміни до рішення XX сесії міської  
ради VI скликання від  
19 грудня 2013 року № 1150 
 
 

Розглянувши клопотання Управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Закарпатській області від 24.09.2014р. № 3/642, керуючись п. 51 ч. 
1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення XX сесії міської ради VI скликання            
19 грудня 2013 року № 1150 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
нерухомого майна в державну власність», а саме: 

Викласти пункт 1 рішення у наступній редакції: 
«1. Надати згоду на безоплатну передачу зі власності територіальної 

громади м. Ужгорода у державну власність будівель за адресами:            
м. Ужгород, вул. Анкудінова, 23 та вул. Другетів, 96 (будівлі літ. Є,Ж), що 
перебувають на балансі Управління Міністерства внутрішніх справ України в 
Закарпатській області.» 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань майнової політики, власності та приватизації. 

 
 
 

Секретар ради                                                                                         В. Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Супровідна записка до проекту рішення 

«Про зміни до рішення XX сесії міської ради VI скликання від 19 грудня 
2013 року № 1150» 

 
Розглянувши клопотання Управління Міністерства внутрішніх справ 

України в Закарпатській області від 24.09.2014р. № 3/642 з метою 
продовження роботи по передачі зі власності територіальної громади            
м. Ужгорода у державну власність будівель за адресами: вул. Анкудінова, 23, 
вул. Другетів, 96 (будівлі літ. Є,Ж), що перебувають на балансі Управління 
Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області, керуючись 
п. 51 ч. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» департамент міського господарства подає проект рішення «Про 
зміни до рішення XX сесії міської ради VI скликання від 19 грудня 2013 
року № 1150». 

Дані дії вчиняються для внесення змін до рішення XX сесії міської 
ради VI скликання від 19 грудня 2013 року № 1150 «Про надання згоди на 
безоплатну передачу нерухомого майна в державну власність», що полягають 
у викладенні пункту 1 рішення в новій редакції. Попередня редакція пункту 1 
рішення:  

«1. Надати згоду на безоплатну передачу зі власності територіальної 
громади м. Ужгорода у державну власність будівель за адресами:            
м. Ужгород, вул. Анкудінова, 23 та вул. Другетів, 96, що перебувають на 
балансі Управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській 
області». 

 
 

 
В.о. директора департаменту                                                      О. Костенчук 

 
 

 


