
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 17.09.04 № 269                                                                м.Ужгород

Про скликання чергової 
ХХХІІІ сесії Ужгородської 
міської ради ІV скликання

Відповідно  до  ст.ст.  42,46  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”  скликати 30 вересня 2004 року о  10.00  год.
у  великій  залі  міськвиконкому  чергову  ХХХІІІ  сесію  Ужгородської
міської ради ІV скликання з таким порядком денним:

1. Про звіт про виконання бюджету міста за 1-е півріччя 2004 року.
2.  Про  зміни  до  рішень  міської  ради  ІV  скликання  від  26.12.03

№180, 16.04.04 №257, 16.07.04 №304.
3. Про пільги.
4.  Про  уточнення  Програми  економічного  та  соціального  розвитку

міста на 2004 рік.
5. Про доповнення до рішення ХХV сесії міськради ІV скликання від

26.12.03  №181  “Про  затвердження  програми  приватизації  та  переліку
об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2004 році”.

6. Про поруку.
7. Про розстрочку терміну оплати.
8.  Про  Програму  модернізації,  ремонту,  заміни  та  відновлення

ліфтів і диспетчерских систем в жилих будинках м. Ужгорода  на  2004  -
2008 р.р.

9.  Про  Програму  активізації  роботи  по  дотриманню  Правил
благоустрою на території м.Ужгорода на 2004-2005 р.р.

10.  Про  реорганізацію  Ужгородської  центральної  міської  клінічної
лікарні.

11. Про уточнення штатного розпису в закладах освіти міста.
12.  Про  надання,  відмову  у  наданні  та  приватизацію  земельних

ділянок.
13. Про попереднє погодження розміщення об’єктів.
14.  Про  затвердження  переліку  земельних  ділянок

несільськогосподарського  призначення,  які  підлягають  продажу
шляхом викупу.

14а.  Про  затвердження  переліку  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення,  які  підлягають  продажу
шляхом аукціону.



15. Про приватизацію земельних ділянок несільськогосподарського
призначення шляхом викупу.

16.  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”.

17.  Про  зміни  до  Положення  про  загальноміський  постійно  діючий
єдиний тендерний комітет

18.  Про  зміни  у  складі  загальноміського  постійно  діючого  єдиного
тендерного комітету

19.  Про  пільги  делегатам  Першого  з’їзду  Спілки  Молоді
Закарпатської України.

20. Про міську Програму “Журналіст” на 2004-2010 р.р.
21.  Про  Програму  залучення  благодійних  внесків,  грантів  та

дарунків.
22.  Про  зміни  та  доповнення  до  Регламенту  Ужгородської  міської

ради ІV скликання.
23. Про протест прокурора м.Ужгорода від 29.07.04 №1072 вих.04.
24.  Про  іменну  стипендію  Ужгородської  міської  ради  студентам

державних вищих навчальних закладів міста ІV рівня акредитації.
25.  Про  присвоєння  нагороди  “Почесна  відзнака  Ужгородської

міської ради”.
26. Різне.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


