
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 28.01.2011 р. №26                                          м.Ужгород

Про скликання чергової 
ІV сесії Ужгородської міської 
ради VІ скликання

Відповідно  до  ст.ст.42,46  Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”  скликати  11  лютого  2011  року  о  10.00  год.  у 
великому залі міськвиконкому чергову ІV сесію Ужгородської міської ради VІ 
скликання з наступним переліком питань:

1. Про зміни до бюджету міста на 2011 рік.
2. Інформація прокурора м. Ужгорода про роботу прокуратури м. Ужгорода за 
2010 рік.
3. Про Програму зміцнення матеріально – технічної бази архівного відділу на 
2011 – 2015 р.р.
4. Про Програму розвитку молодіжного велоспорту в м. Ужгороді на 2011 – 
2012 роки.
5.  Про  Програму  забезпечення  правопорядку  та  безпеки  громадян  у  м. 
Ужгороді,  матеріально  –  технічного  забезпечення  структурних  підрозділів 
Ужгородського МУ ГУМВС України в Закарпатській області на 2011 рік.
6.  Про  продовження  терміну  дії  повноважень  будинкового  комітету 
"Можайського 9".
7. Про продовження терміну дії повноважень будинкового комітету "Беркут".
8. Про продовження терміну дії повноважень будинкового комітету "Воля".
9. Про склад комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації 
із землеустрою в м. Ужгороді.
10. Про склад комісії по добору та формуванню переліку земельних ділянок, які 
виставляються  для продажу на  аукціоні  або права  на  які  виставляються  для 
такого продажу.
11. Про персональний склад Органу з питань охорони культурної спадщини.
12. Про Положення про структурні підрозділи Ужгородської міської ради.
13. Про конкурсний відбір кандидатів на посади  головних лікарів бюджетних 
медичних закладів м. Ужгорода.
14. Про зміни до рішення ІІІ сесії міської ради VІ скликання від 21.12.10 № 77.
15. Про зміни та доповнення до рішень Ужгородської міської ради.
16. Про створення комунальних підприємств.
17. Про організацію роботи головного управління міського господарства.



18.  Про  зміни  та  доповнення  до рішення  ІІІ  сесії  міської  ради  VІ 
скликання від 21 грудня 2010 року № 51 "Про Програму приватизації та перелік 
об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2011 році".
19. Про прийняття майна у комунальну власність міста.
20. Про передачу на баланс майна.
21. Про регулювання земельних відносин.
22.  Про  передачу  у  приватну  власність  земельних  ділянок 
несільськогосподарського призначення шляхом викупу.
23. Про орієнтовний план роботи Ужгородської міської ради на І – е півріччя 
2011 року.
24. Про відзначення новонароджених дітей 01 січня 2011 року.
25. Про депутатські запити.
26. Різне.

Міський голова В.В.Погорелов
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