
 

 

 УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

30.08.2012      Ужгород      № 257 
 
Про скликання чергової  
XIV сесії Ужгородської міської  
ради VІ скликання 
 
 
 Відповідно до ст.ст. 42, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні” та враховуючи звернення депутатів міської ради від 21.08.2012 р. 
№01-11/609 скликати 21 вересня 2012 року о 10.00 год. у великій залі 
міськвиконкому чергову XIV сесію Ужгородської міської ради VІ скликання з 
наступним переліком питань: 
 

1. Про інформацію  першого заступника міського голови Трикура В.Ф. 
щодо реалізації державної політики, діяльності, стану у галузі охорони 
здоров’я, капітального будівництва та виконання планів соціально-
економічного розвитку міста. 

2. Про інформацію заступника міського голови Фленька В.Ю. щодо стану 
підготовки до опалювального сезону на 2012-2013 р.р. у навчальних 
закладах міста. 

3. Про інформацію заступника міського голови Белякова Ю.В. щодо стану 
підготовки до відзначення Дня міста в 2012 р. 

4. Про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Ужгорода». 
5. Про присвоєння нагороди «Почесна відзнака Ужгородської міської ради». 
6. Про зміни до цільових програм соціального та культурного розвитку 

міста. 
7. Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода 

на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки.   
8. Про зміни до бюджету міста на 2012 рік.  
9. Звіт про виконання бюджету міста за І півріччя 2012 року.  
10. Про надання пільг. 
11. Про зміни, доповнення та відміну рішень міської ради.  
12. Про зміни у структурі виконавчих органів міської ради. 
13. Про регулювання майнових відносин. 
14. Про регулювання земельних відносин. 
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15. Про інформацію начальника департаменту міського 

господарства Касперова О.П. щодо підготовки та проведення конкурсу з 
продажу будівлі за адресою пл.Театральна 5,7. 

16. Про інформацію головного редактора газети «Ужгород» щодо друку 
тиражу газети від 17.07.2012 р. та її розповсюдження. 

17. Про інформацію начальника юридичного відділу Куценка І.М. щодо 
судових проваджень стосовно рішення міської ради від 09 грудня 2011 р. 
№340. 

18. Різне. 
 
 

Міський голова                                 В. Погорелов 
 


