
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

24.10.2014                          Ужгород                             № 394 

 

 

Про скликання чергової 

ХХVІ сесії Ужгородської  

міської ради VІ скликання 

 

 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні" скликати 07 листопада 2014 року о 10.00 год. у великій залі 

міськвиконкому чергову ХХVІ сесію Ужгородської міської ради VІ скликання з 

наступним переліком питань: 

 

1. Про Громадську асамблею Ужгородської міської ради та зміни до 

Регламенту міської ради VI скликання. 

2. Про Хартію співпраці Ужгородської міської ради та її виконавчого 

комітету з громадськими та благодійними організаціями. 

3. Про затвердження положення про загальні збори громадян в місті 

Ужгород та внесення змін і доповнень до Статуту територіальної громади 

міста Ужгорода. 

4. Про затвердження положення про громадську експертизу в місті Ужгород 

та внесення змін і доповнень до Статуту територіальної громади міста 

Ужгорода. 

5. Про затвердження списку присяжних. 

6. Про зміни до Положення про управління капітального будівництва 

Ужгородської міської ради. 

7. Про зміни до цільових програм. 

8. Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода 

на 2014 рік. 

9. Про зміни до бюджету міста на 2014 рік . 

10. Звіт про виконання бюджету міста за І півріччя 2014 року. 

11. Про цільові програми на 2015 рік. 

12. Про регулювання майнових відносин. 

13. Про Порядок встановлення вивісок в місті Ужгород. 

14. Про Порядок отримання паспортів відкритих літніх майданчиків у м. 

Ужгороді. 
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15. Про Тимчасовий порядок оформлення ОСББ, ЖБК, обслуговуючими 

кооперативами у м. Ужгород права власності або користування 

земельними ділянками. 

16. Про регулювання земельних відносин. 

17. Про зміни до рішень міської ради. 

18. Про зміни до Регламенту Ужгородської міської ради VІ скликання. 

19. Про проведення перед виборцями звітів депутатів міської ради VІ 

скликання за 2014 рік. 

20. Про зміни у персональному складі постійної комісії Ужгородської міської 

ради. 

21. Різне. 

 

 

Секретар ради         В.Щадей 

 

 

 

 

 

 

 


