
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 18.11.05 № 328                                                                м.Ужгород

Про скликання чергової 
ХLVІІ сесії Ужгородської 
міської ради ІV скликання

Відповідно  до  ст.ст.  42,  46  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”  скликати  29  листопада  2005  року  о  10.00
год.  у  великій  залі  міськвиконкому  чергову  ХLVІІ  сесію  Ужгородської
міської ради ІV скликання з таким порядком денним:

1. Про запити депутатів міської ради.
2. Про зміни до бюджету міста на 2005 рік.
3. Звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2005 року.
4. Про ставки єдиного податку.
5. Про звільнення від сплати ринкового збору.
6. Про  внесення  змін  до  Програми  економічного  і  соціального

розвитку міста на 2005 рік.
7. 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”.

8. Про  надання  пільги  та  відміну  пункту  рішення  ХLVІ  сесії  міської
ради ІV скликання від 28.10.05 № 697.

9. Про прийняття у комунальну власність житлових будинків.
10. Про Програму “Шкільний автобус” на 2006 рік.
11. Про  Програму  відзначення  в  місті  знаменних  та  пам’ятних  дат  на

2006 рік.
12. Про  Програму  фінансування  видатків  на  житлово-комунальні

послуги “Почесним громадянам м. Ужгорода”  та  делегатам  І  з’їзду
Народних Комітетів Закарпатської України на 2006 рік.

13. Про  Програму  додаткових  гарантій  соціального  захисту
малозабезпечених громадян у 2006 році.

14. Про  Програму  активізації  роботи  КП  “Парк  культури  та  відпочинку
“Боздоський” на 2006-2007 роки.

15. Про  міську  Програму  “Про  медичне  забезпечення  призову  та
приписки молоді м. Ужгорода”.



16. Про  міську  комплексну  Програму  “Розвиток  нефрологічної  та
гемодіалізної служби в місті на 2006-2010 роки”.

17. Про  міську  комплексну  Програму  “Лікування  хворих  з  гострим
інфарктом міокарда із застуванням тромболітичної  терапії  на  2006
рік”.

18. Про  міську  комплексну  Програму  “Медико-соціальний  захист
соціально-незахищених верств населення”.

19. Про  Програму  удосконалення  охорони  громадського  порядку,
забезпечення  безпеки  громадян  та  зміцнення  технічно-ресурсної
бази ізолятора тимчасового тримання на 2006 рік.

20. Про  порядок  взаємодії  місцевих  дозвільних  органів,
адміністратора,  суб’єкта  господарювання  та  територіального
органу уповноваженого органу та затвердження рішення виконкому
від 31.08.05 №260.

21. Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок.
22. Про  приватизацію  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення шляхом викупу.
23. Про  перелік  земельних  ділянок  несільськогосподарського

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

об’єктів.
25. Про  земельну  ділянку  несільськогосподарського  призначення,  яка

підлягає продажу шляхом аукціону.
26. Про проведення інвестиційно-містобудівельних конкурсів.
27. Різне.

Міський голова                                                                В.В. Погорєлов


