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перелiк проектiв рiшень подаl|их на розгJlяд ceciT MicbkoT ради
управлirlням економiки та стратегiчного lrлашуванlIя у перiол з

17.12.2017 по 17.12.2018 рр.

1. Про Програму еконоМiчного i соцiального розвитку м. Ужгорода на 201 8
piK.

2. Про змiни до рiшення ХVII ceciT MicbKoT Ради VII скликання 09. ] l ,2011
року J\b799.

3. Про змiни до рiшення IX ceciT MicbKoT Ради VII скликання 22 грудня 2016
року J\b497.

4. ПрО змiнИ до ПрогРами економiчного i соцiальrIого розвитку м, Ужгорода
Ha20l8 piK.

5. Звiт про виконання ГIрограми економiчtlого i соltiального розtsитку MicTa
за2017 piK.

6. Про Програму пiдтримки та партнерства мiж Ужгородською мiською
радою та суб'ектами маJIого i сере,цньоr,о бiзнесу Ila 20l 8 - 20l9 роки.

7. Про змiни до Програми екоilомiчноt-о i соцiального розвитку м. Ужгорода
на 20l8 piK.

8. Про присднання Ужгородськоi мiськоi рали до iнiцiативи Сврогlейського
Союзу <Мери та економiчне зростаFIня)).

9. Про змiни до Програми розвитку туризму та сРормуваIlня пози.гивIlоI.о
iнвестицiйного iмiджу м. Ужгород на 2018 - 2022 роки.

10.Про змiни до Програми економiчного i соцiального розвитку м. Ужгорода
на 2018 piK.

11.Про змiни ло Програми економiчного i соцiального розвитку м. Ужгорода
на 20l8 piK.

12.Про затвердження Плану ztiй ста.lrого еIrергетичI{ого розвитку i клiмату м.
Ужгород.

13.Про змiни до рiшення XXIII ceciT MicbKoT Ради VII ск.llикання вiд l5.05.18
м 1 060.

14.) Про затвердження Полоя<ення про бtолжет громадсt,коТ iнitIiаr.иви м.
Ужгород.

15.ПРО ЗМiНИ ДО Програми економiчного i соцiального розви,гку м. Ужгородtа
Ha20l8 piK.

1б.Про змiни до рiшення IX cecii MicbKoT ради VII ск.lrикання 22 груlлня 20lб
року JФ 497.

l7.ПРО ЗМiни до Програми екоt-tомiчного iсоцiального розвитку м, Ужгорола
Ha20l8 piK.

18.Звiт Про виконання Програми економiчного i соцiа.lrьI{оI,о розвитку Micтa
за сiчень-вересень 2018 року.

l9.Про затвердження СтратегiТ розвитку MicTa <У>кгород - 20З0>>.

20.Про змiни до Програми екоtIомiчlrого i соltiальllого розви,гку м. Ужt"оро/rа
на 201 8 piK.



Пере.lliк pilrreHb викоllкомуо lti2цl,оl,овJtеIlих yrlpaBlliltltяM elcotloшlil{ll ,гil

с,гратегiчного плаtIуваttIIя I,a rlрийtlяl-их виконt{омом у lrcpiolt з

|7.|2.2017 ло l 7.12.2018

N9

пlп

Назва piшlctIb l нде кс

1 Про передачу майI{ових tIpaI]. l 7.0l .lB лг9 3

2. ГIро режим робоr,и. l 7.0l .l 8 J\b 2l

a Про режим роботи. з 1.01.18 JYg 2в

4, Про Програму пiдтримки та партнсрства мiж
Ужгородською MicbKoto радоIо та суб'сктами
малого i середньог,о бiзltесу Ilа 20l8-20l9 роки.

21 .02.18 ЛЪ 39

5. Про виконання Програми екопомi,-tIlого i

соцiального розви,гку мiс,га за20l7 piK.

2|.02.18 лГIr 40

6. Про тарифи IIа ,геплопос,гачаtILlя ТОR
"Енергозбереженlrя Закар I r а,г,I,я".

2\.02.18 JФ 41

21.02.18 JYg 42]. IIро режим роботи у tti,-ltrrii,i час.

в. I1po режим робоr,и у tti,tttий час. 2l .02.1B лг9 43

9. Про r,арифи на MicbKi Ilacax(иpcbl<i ItереtзезеIJIIя 28.03.18JY997

10. Про режим роботи у нiчtrий час. 25.04.18 J\г9 l 13

ll Про анулювання погодження розмirцеrтня
пересувного обладнанltя дJlя з/tiЙсгrеltllя

1-1 iдприем ни цькоТ дiя.llьносr,i.

25.04.1B лГ,r ll4

l2. ГIро релсим робоr,и у гti,-ttlий час. 23.05.1B Л9 l47

l3. [Ipo режим робоr,и у rliчlrий час l4.06.1 8 N,r l63

14, Про змiни до Порядку встановJIенIIя режиму
роботи закладiв сфери обслуговуваIII{я на

територii MicTa.

l4,06.18 JVl l(l4



1,1.06.18J$ l86Про змiни до склалу KoMiciT.

l4.06,18 N9 l tt7Про реlким роботи у нiчний час.

l 1 .07.18 N 2l бПро режим роботи у гliчний час.

l2.09.1B JVg 266про затвердження розмiру фактичllих витрат 1,а

Порядок вiдшкодуваI{IIя ви,грат tta копiювання,

сканування (цифрове когlilовання) або друк

докумен,гiв, шо НаДаIОl'I)Ся за запиl,ом па

iнформашiю.

l2.09.18 Jю 2б7Про режим робоr:и у lliчrtий час,

l0.10.18 J\l') 30lПрсi змiни до Порядку встановJIення режиму

роботи закладiв сфери обслуговуванI.tя на

територiI MicTa.

24.10.1 8 Jф 304

l4.1 l .1 В J.Ig 325

Про Rиконання Програми
соцiального розвитку Micтa

201 8 року,

екоttомiчIJого i

за сiчсlлt,-всресеlII)

Про тарифи lIa посJIуl,}l з вивезсtlllя ,га

захоронецI-Iя твердих побутових вiдхоltiв,

l4.1 l .l 8 J,Ll 326Про режим роботи у нiчгrий час.

28.11.1вJ\г9j4jПро режим роботи у нi,лний час.
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