
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 15.04.05 № 104                                                        м.Ужгород

Про скликання чергової 
ХLІ сесії Ужгородської 
міської ради ІV скликання

Відповідно  до  ст.ст.  42,  46  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в  Україні”  скликати  28  квітня  2005  року  о  10.00  год.  у
великій  залі  міськвиконкому  чергову  ХLІ  сесію  Ужгородської  міської
ради ІV скликання з таким порядком денним:

1. Про  внесення  змін  до  рішення  ХХХІХ  сесії  міської  ради  ІV
скликання від 29.01.05 № 512 “Про бюджет міста на 2005 рік”.

2. Про пільги.
3. Про  внесення  змін  до  Програми  економічного  та  соціального

розвитку міста на 2005 рік.
4. Про  внесення  змін  до  Положення  про  порядок  справляння  і

перерахування  до  бюджету  міста  збору  за  видачу  дозволу  на
розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг.

5. Про  доповнення  до  рішення  ХХХVІІІ  сесії  міської  ради  ІV
скликання  від  28.12.04  №  497  “Про  Програму  приватизації  те
перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації
у 2005 році”.

6. Про  протест  прокурора  Закарпатської  області  від  06.04.05  №
07/1-344вих.05.

7. Про  прийняття  у  комунальну  власність  гуртожитку  по  вул.
Гагаріна,8.

8. Про купівлю корпоративних прав.
9. Про Програму енергомоніторингу в бюджетних установах міста.
10. Про  Програму  розвитку  системи  зв’язку,  оповіщення  та

інформатизації цивільної оборони м. Ужгорода на 2005-2010 рр.
11. Про  надання,  відмову  у  наданні  та  приватизацію  земельних

ділянок.
12. Про  приватизацію  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення шляхом викупу.
13. Про  перелік  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.
14. Про  попереднє  погодження  земельних  ділянок  для  розміщення



об’єктів.
15. Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  відведення  земельної

ділянки  для  будівництва  житлового  комплексу  у  мікрорайоні
“Боздош”.

16. Про  внесення  змін  до  рішення  ХХХVІІІ  сесії  міської  ради  ІV
скликання  від  28.12.04  №  487  “Про  перелік  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення,  які  підлягають  продажу
шляхом викупу”.

17. Про протест заст. прокурора Закарпатської області.
18. Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Регламенту  Ужгородської

міської ради ІV скликання.
19. Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Статуту  територіальної

громади м.Ужгорода.
20. Про  затвердження  Положення  про  помічника  -  консультанта

депутата міської ради м. Ужгорода.
21. Про найменування вулиць.
22. Про зміни у складі постійних комісій міської ради.
23. Різне.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


