
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 10.12.04 № 345                                                                м. Ужгород

Про скликання чергової 
ХХХVІІІ сесії Ужгородської 
міської ради ІV скликання

        Відповідно  до  ст.ст.  42,  46  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”  скликати 24 грудня 2004 року о 10.00  год.  у
великій  залі  міськвиконкому  чергову  ХХХVІІІ  сесію  Ужгородської
міської ради ІV скликання з таким порядком денним:

1. Про звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2004 року.
2. Про уточнення бюджету міста на 2004 рік.
3. Про надання дозволу на отримання короткотермінових і 
    середньострокових позичок.
4. Про вартість торгових патентів.
5. Про ставки єдиного податку.
6. Про розмір фіксованого податку.
7.  Про  Положення  про  порядок  справляння  і  перерахування  до
бюджету 
    міста  збору  за  видачу  дозволу  на  розміщення  об’єктів  торгівлі  і
сфери 
    послуг в м. Ужгороді.
8.  Про  Положення  про  порядок  справляння  і  перерахування  до
бюджету 
    міста ринкового збору в м. Ужгороді.
9. Про пільги.
10.  Про  уточнення  Програми  економічного  та  соціального  розвитку
міста 
      на 2004 рік.
11.  Про  Програму  сприяння  зайнятості  населення  м.  Ужгорода  на
2005р.
12. Про зміни та доповнення до рішення ХШ сесії міської ради ІV   
      скликання від 30.12.02  “Про Програму забезпечення молоді  житлом
 
      на 2002-2012 роки в м. Ужгороді.”
13.  Про  Програму  попередження  надзвичайних  ситуацій  та
забезпечення    



      пожежної безпеки на період до 2010 року.
14. Про Програму та основні напрямки діяльності комітету місцевого 
      самоврядування мікрорайону “Дравці” на 2005-2006 рр.
15. Про Програму розвитку дорожнього руху і його безпеки на   
      автомобільних дорогах, вулицях м. Ужгорода на 2005-2007 рр.
16. Про Програму запобігання аваріям та техногенним катастрофам у 
      житлово-комунальному господарстві м. Ужгорода на 2005 рік.
17. Про Програму удосконалення охорони громадського порядку,    
      забезпечення безпеки громадян та зміцнення технічно-ресурсної  
      бази ізолятора тимчасового тримання на 2005 рік. 
18. Про Трудовий архів.
19. Про Програму мобілізаційної підготовки місцевого значення та 
      забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням загального   
      військового обов’язку, на 2005 рік.
20. Про Програму відзначення в місті знаменних та пам’ятних дат 
      на 2005 рік.
21. Про попереднє погодження розміщення об’єктів.
22. Про тимчасове призупинення надання земельних ділянок для   
      будівництва культових споруд.
23. Про перелік земельних ділянок несільськогосподарського   
      призначення, які підлягають продажу шляхом викупу.
24. Про перелік земельних ділянок несільськогосподарського     
      призначення, які підлягають продажу шляхом аукціону.
25. Про надання, відмову у наданні та приватизацію земельних ділянок.
26. Про вилучення земельної ділянки.
27.  Про  Програму  приватизації  та  перелік  об’єктів  комунальної
власності,   
      які підлягають приватизації у 2005 році.
28. Про передачу в оперативне управління. 
29. 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”.
30. Про зміни у складі виконавчого комітету Ужгородської міської ради.
31. Про перейменування провулка.
32. Про орієнтовний план роботи Ужгородської міської ради на перше 
      півріччя 2005 року. 
33. Про запити депутатів.
34. Різне.

Міський голова                                                        В.В. Погорєлов


