
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

15.08.2014                        Ужгород                             № 304 
 
 
Про скликання чергової 
ХХV сесії Ужгородської  
міської ради VІ скликання 
 
 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні" скликати 29 серпня 2014 року о 10.00 год. у великій залі 
міськвиконкому чергову ХХV сесію Ужгородської міської ради VІ скликання з 
наступним переліком питань: 
 

1. Про дострокове припинення повноважень секретаря ради Щадея В.І. 
2. Про інформацію прокурора м. Ужгорода щодо стану протидії злочинності 

на території міста Ужгород. 
3. Про затвердження положення про загальні збори громадян в місті 

Ужгород та внесення змін і доповнень до Статуту територіальної громади 
міста Ужгорода. 

4. Про затвердження положення про громадську експертизу в місті Ужгород 
та внесення змін і доповнень до Статуту територіальної громади міста 
Ужгорода. 

5. Про Програму "Ромське населення" на 2014 – 2015 роки. 
6. Про дозвіл виконкому на проведення централізованої оплати. 
7. Про зміни та доповнення до Положення про залучення коштів фізичних 

та юридичних осіб на розвиток інженерно – транспортної та соціальної 
інфраструктури міста. 

8. Про зміни до цільових програм. 
9. Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода 

на 2014 рік. 
10. Про зміни до бюджету міста на 2014 рік . 
11. Про придбання будівлі дитячого садка №30 у комунальну власність 

територіальної громади м. Ужгород. 
12. Про регулювання майнових відносин. 
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13. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення – 
будинкового комітету "Комунальник". 

14. Про створення спортивно – реабілітаційного центру інвалідів у м. 
Ужгород та зміни до рішення міської ради від 29.05.2014 р. № 1307. 

15. Про Положення про управління освіти Ужгородської міської ради та 
колегію управління освіти. 

16. Про склад Органу з питань охорони культурної спадщини. 
17. Про скасування п. 5.1. рішення виконавчого комітету міської ради 

28.01.1998 № 7. 
18. Про регулювання земельних відносин. 
19. Про зміни до рішень міської ради. 
20. Різне. 

 
 
Секретар ради         В. Щадей 
 
 
 
 
 
 


