
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 16.06.05 № 174                                                                м.Ужгород

Про скликання чергової 
ХLІІІ сесії Ужгородської 
міської ради ІV скликання

Відповідно  до  ст.ст.  42,  46  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”  скликати  30  червня  2005  року  о  10  год.  у
великій  залі  міськвиконкому  чергову  ХLІІІ  сесію  Ужгородської  міської
ради ІV скликання з таким порядком денним:

1. Про внесення змін до бюджету міста на 2005 рік.
2. Про  затвердження  Положення  про  справляння  і  перерахування  до

бюджету  міста  збору  за  припаркування  автотранспорту  на  території
м. Ужгорода.

3. Про  Програму  підготовки  кадрів  для  служби  в  Ужгородській  міській
раді на 2005-2007 роки

4. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
міста на 2005 рік.

5. Про внесення змін до Правил торгівлі на ринках м. Ужгорода.
6. Про  передачу  в  оперативне  управління  частини  будівлі  за  адресою

вул. Боженка, 4.
7. Про  внесення  змін  до  рішення  ХVІ  сесії  міської  ради  ІV  скликання

від 14.05.03 № 48 “Про плату за оренду комунального майна”.
8. Про доповнення до рішення ХХХVІІІ сесії міськради ІV скликання від

28.12.04  №497  “Про  Програму  приватизації  та  перелік  об’єктів
комунальної власності, які підлягають приватизації у 2005 році”.

9. Про реорганізацію СРБУ “Закарпатліфтсервіс”.
10.Про Положення про відділ організаційної роботи ради.
11.Про  Положення  про  порядок  оприлюднення  рішень  Ужгородської

міської ради нормативно - правового характеру.
12.Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок.
13.Про попереднє погодження розташування кардіологічного центру по

вул. Володимирській.
14.Про  приватизацію  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення шляхом викупу.
15.Про  перелік  земельних  ділянок  несільськогосподарського



призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.

16.Про  попереднє  погодження  земельних  ділянок  для  розміщення
об’єктів.

17.Про  перелік  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення, які підлягають продажу шляхом аукціону.

18.Про  структуру  виконавчих  органів  ради,  загальну  чисельність
апарату ради та її виконавчих органів.

19.Про обрання голови постійної комісії міської ради.
20.Про звіти депутатів міської ради.
21.Про депутатські канікули.
22.Різне.

Міський голова                                                                 В.В. Погорєлов


