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На запит на доступ до публiчноi iнформацiТ 17.12.2018 р. Ужгородська
MicbKa рада повiдомляе, що управлiнням у справах культури, спорту, ciM'i та
молодi в перiод з 17.|2.2017 по |7.|2.2018 роки було пiдготовлено наступнi

рiшення виконавчого KoMiTeTy та проекти рiшень ceciT мiськоi ради:
1. Про затвердження лiмiт,iв споживан"" епергоносiТв на 2018 piK;
2. Про порушення кJIопотання про присвоення почесного звання УкраТни

,,Мати-героiня";
3. Про порушення клопотання про присвоення почесного звання УкраТни

,,Мати-героТня";
4. Про органiзаrtiю вiдпочинку та оздоровлення дiтей i пiдлiткiв влiтку

2018 року;
5. Про порушIення клопотання про присвоення почесного звання УкраТrrи

,,Мати-героiня";
6. Про Програму розвитку фiзичноI культури та спорту, фiнансовоТ

пiдтримки кращих спортсменiв та команд, покращення матерiально-технiчноТ
спортивноi бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки;

7. Про Програму навчання плаванню дiтей i розвитку водних видiв спорту
в м. Ужгород на 20|9-2021 роки;

8. Про затвердження Положення про плату за навчання у комунЕuIьних
мистецьких школах;

9. Про змiни до рiшення XIV сесii мiськоi ради VII скликання 13 липня
2017 року Jф 707;

l0. Про змiни до рiшення IX ceciT MicbKoT ради VII скликання 22 груаня
2016 року JФ 500;

1 1. Про доповнення до Програми будiвництва, реконструкцii та
капiтального ремонту дитячих та спортивних майданчикiв у м. Ужгород на201'7

-2021 роки;
l2. Про змiни до рiшення IX cecii MicbKoi ради VII скликання MicbKoT ради

VII скликання 22 грулня2OIб року Jф 501;



13. Про Програму розвитку фiзичноi культури та спорту, фiнансовоi
пiдтримки кращих спортсменiв та команд, покращення матерiально-технiчнот
спортивноi бази в м. Ужгород на2019 -2021 роки;

14. Про Програму навчання плаванню дiтей i розвитку водних видiв
спорту в м. Ужгород на2019 - 2021 роки;

15. Про присвосння звання <Лауреат MicbKoT премiТ iM. Петра Скунця>.
щодатково повiдомлясмо, що запитувана вами iнформацiя знаходиться у

вiльному доступi на офiцiйному сайтi мiськоi ради.
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