
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 14.10.05 № 289                                                                м.Ужгород

Про скликання чергової 
ХLVІ сесії Ужгородської 
міської ради ІV скликання

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

1. Про зміни до бюджету міста на 2005 рік.

2. Про доповнення до рішення ХLІV сесії  міської  ради ІV скликання від
16.09.05  №  645  “Про  Програму  заходів,  направлених  на  захист
населення  від  лептоспірозу  та  інших  зооантропонозних  інфекцій  на
2005-2006 роки”.

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

4. Про  прийняття  у  комунальну  власність  гуртожитків  по
вул.Джамбула,78 та вул.Коритнянської,8.

5. Про договір позички. 

6. Про  зміни  до  рішення  ХLІІІ  сесії  міської  ради  ІV  скликання  від
30.06.05 №612.

7. Про  Методику  визначення  мінімальної  суми  орендного  платежу  за
нерухоме майно фізичних осіб.

8. Про  реорганізацію  Ужгородської  центральної  міської  клінічної
лікарні.

9. Про звіт комісії з вивчення питання доцільності  передачі  корпусу №2



Ужгородської центральної міської клінічної лікарні.

10.Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок.

11.Про  приватизацію  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення шляхом викупу.

12.Про  перелік  земельних  ділянок  несільськогосподарського
призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.

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

14.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”.

15.Про  зміни  до  рішення  ХХІІ  сесії  міської  ради  ІV  скликання  від
21.11.03  №167 “Про тимчасове  призупинення  реєстрації  громадян
та  укладення  цивільно-правових  угод  на  території  залізничного
вокзалу та привокзальної площі”.

16.Про доповнення до рішення ХLІV сесії  міської  ради ІV скликання від
16.09.05 №675 “Про ліквідацію Ужгородського ліцею”.

17.Про  визнання  таким,  що  втратило  чинність  рішення  ХХХІV  сесії
міської  ради  ІІІ  скликання  від  04.12.01  “Про  облаштування
автобусних зупинок”.

18.Різне.

Міський голова                                                                В.В. Погорєлов


