
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 11.03.05 № 58                                                                м.Ужгород

Про скликання чергової 
ХL сесії Ужгородської 
міської ради ІV скликання

Відповідно  до  ст.ст.  42,  46  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”  скликати 25 березня 2005 року о  10.00  год.
у великій  залі  міськвиконкому  чергову  ХL  сесію  Ужгородської  міської
ради ІV скликання з таким порядком денним:

1. Про звіт про виконання бюджету міста за 2004 рік.
2. Про  зміни  до  рішення  ХХХІХ  сесії  міської  ради  ІV  скликання  від

29.01.05 № 512 “Про бюджет міста на 2005 рік”.
3. Про  Програму  заходів,  спрямованих  на  виконання  бюджету  міста

на 2005 рік.
4. Про єдиний податок.
5. Про зміни до Положення про порядок справляння і перерахування

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

6. Про пільги.
7. Про  доповнення  до  рішення  ХХХVІІ  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  зміни  до  рішень  міської  ради  стосовно  приватизації  об’єктів
комунальної власності.

9. Про передачу приміщень в строкове безоплатне користування.
10.Про  прийняття  у  комунальну  власність  гуртожитку  по  вул.

Гвардійській, 15.
11.Про  порядок  надання  земельних  ділянок

несільськогосподарського  призначення,  що  належать
територіальній  громаді  м.  Ужгорода  у  користування  фізичним  та
юридичним особам для здійснення підприємницької  діяльності  під
об’єктами нерухомості.

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

13.Про попереднє погодження земельних  ділянок  для  розташування



об’єктів.
14.Про  приватизацію  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення шляхом викупу.
15.Про  перелік  земельних  ділянок  несільськогосподарського

призначення, які підлягають продажу шляхом аукціону.
16.Про заходи щодо інвентаризації земель запасу міста.
17.Про  Положення  про  проведення  інвестиційно-містобудівельних

конкурсів.
18.Про найменування вулиць.
19.Про  Програму  “Первинна  спеціалізація  лікарів  з  фаху  загальна

практика - сімейна медицина на 2005 - 2010 рр.”
20.Про  перейменування  міського  центру  соціальних  служб  для

молоді.
21.Про протест прокурора м. Ужгорода.
22.Про  припинення  повноважень  та  діяльності  органу

самоорганізації населення.
23.Про  зміни  до  рішення  ХХІХ  сесії  міської  ради  ІV  скликання  від

04.06.04 № 325 “Про структуру виконавчих органів ради, загальну
чисельність апарату ради та її виконавчих органів”.

24.Про затвердження заступників міського голови.
25.Про  зміни  та  доповнення  до  Регламенту  Ужгородської  міської

ради ІV скликання.
26.Про  зміни  та  доповнення  до  Статуту  територіальної  громади

м.Ужгорода.
27.Про  затвердження  Положення  про  помічника  -  консультанта

депутата міської ради м. Ужгорода.
28.Про тимчасову робочу групу.
29.Про  висновки  комісії,  створеної  рішенням  ХХХІХ  сесії  міської

ради ІV скликання від 02.02.05 № 527.
30.Про передачу матеріальних цінностей.
31.Про звіт відділу капітального будівництва про використання коштів

державної  субвенції,  наданої  згідно  з  Постановами  Кабінету
Міністрів України від 19.04.04 №№509, 510.

32.Про зміни у складі постійних комісій міської ради.
33.Різне.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


