
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАЖА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 02.09.05 № 247                                                                м.Ужгород

Про скликання чергової
ХLІV сесії Ужгородської
міської ради ІV скликання

Відповідно  до  ст.ст.  42,  46  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”  скликати  16  вересня  2005  року  о  10  год.  у
великій  залі  міськвиконкому  чергову  ХLІV  сесію  Ужгородської  міської
ради ІV скликання з таким порядком денним:

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

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

4. Про пільги по сплаті держмита.
5. Звіт  про  виконання  бюджету  міста  за  І-півріччя  2005  року  та

Програми  заходів,  спрямованих  на  виконання  бюджету  міста  на
2005 рік.

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

7. Про  склад  загальноміського  постійно  діючого  єдиного  тендерного
комітету.

8. Про  зміни  до  рішення  ХLІІІ  сесії  міської  ради  ІV  скликання  від
30.06.05  №  618  “Про  структуру  виконавчих  органів  ради,  загальну
чисельність апарату ради та її виконавчих органів”.

9. Про заступника міського голови.
10. 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”.

11. Про передачу нежитлових приміщень по вул. Гагаріна, 2  в  строкове
безоплатне користування.

12. Про  створення  комунального  підприємства  “Єдині  енергетичні
системи міста Ужгорода”.

13. Про  Програму  заходів,  направлених  на  захист  населення  від
лептоспірозу  та  інших  зооантропонозних  інфекцій  на  2005-2006



роки.
14. Про  затвердження  Положення  про  помічника  -  консультанта

депутата міської ради м. Ужгорода.
15. Про внесення змін і доповнень до Регламенту Ужгородської міської

ради ІV скликання.
16. Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Регламенту  Ужгородської

міської  ради  ІV  скликання  щодо  розгляду  і  прийняття  радою
регуляторних актів у сфері господарської діяльності.

17. Про  внесення  змін  і  доповнень  до  Положення  про  порядок
оприлюднення  рішень  Ужгородської  міської  ради  нормативно  -
правового характеру.

18. Про захист права інтелектуальної власності  територіальної  громади
м. Ужгорода.

19. Про  затвердження  Положення  про  порядок  проведення  конкурсу
соціальних проектів у м. Ужгороді.

20. Про призначення головного редактора газети “Ужгород”.
21. Про  протест  заступника  прокурора  Закарпатської  області  від

22.07.05 № 07/1/1-679 вих.-05.
22. Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок.
23. Про  попереднє  погодження  земельних  ділянок  для  розміщення

об’єктів.
24. Про  протест  в.о.  прокурора  Закарпатської  області  від  19.08.05

№07/1-761 вих. - 05.
25. Про  перелік  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення, які підлягають продажу шляхом аукціону.
26. Про  приватизацію  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення шляхом викупу.
27. Про  перелік  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.
28. Про  затвердження  результатів  конкурсу  та  надання  дозволу  на

розробку  матеріалів  інвентаризації  на  земельні  ділянки  по  вул.
Фединця та пл. Ш.Петефі.

29. Про проведення конкурсу по будівництву торгово - офісного  центру
та благоустрою пл. Кирила і Мефодія.

30. Про ліквідацію Ужгородського ліцею.
31. Про надання дозволу на реалізацію автомобіля.
32. Про  доповнення  до  рішення  ХХVІІ  сесії  міської  ради  ІV  скликання

від  16.04.04  №272  “Про  Положення  про  головне  управління
міського господарства Ужгородської міської ради”.

33. Про звіти депутатів міської ради.
34. Про  орієнтовний  план  роботи  Ужгородської  міської  ради  на  ІV

квартал 2005 року.
35. Про присвоєння звання “Почесний громадянин м. Ужгорода”.



36. Про  присвоєння  нагороди  “Почесна  відзнака  Ужгородської  міської
ради”.

37. Різне.

Міський голова                                                                 В.В. Погорєлов


