
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

17.02.2014                           Ужгород     № 46 
 
 
 
Про скликання п'ятого пленарного 
засідання ХХ сесії Ужгородської  
міської ради VІ скликання 
 
 Відповідно до статей 42, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні" скликати 27 лютого 2014 року о 10.00 год. у великій залі 
міськвиконкому п'яте пленарне засідання ХХ сесії Ужгородської міської ради 
VІ скликання з наступним переліком питань: 
 

1. Про відзначення новонароджених дітей 01 січня 2014 року. 
2. Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

за 2013 рік та звіт про виконання бюджету міста за 2013 рік. 
3. Про Програму будівництва житла в місті Ужгород на 2014 рік. 
4. Про комплексну Програму боротьби зі злочинністю, забезпечення 

громадського порядку на території м. Ужгорода та соціально – правового 
захисту працівників міліції, членів їх сімей на 2014 рік. 

5. Про Програму створення та впровадження містобудівного кадастру м. 
Ужгорода на 2014 – 2018 роки. 

6. Про зміни до цільових програм. 
7. Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода 

на 2014 рік. 
8. Про зміни до бюджету міста на 2014 рік. 
9. Про надання пільги по податку за землю ЗОКП "Міжнародний аеропорт 

Ужгород". 
10. Про затвердження тимчасового Порядку закупівлі послуг з виконання 

робіт із землеустрою та визначення виконавця земельних торгів на 
конкурентних засадах. 

11. Про визначення уповноваженого та зміни до Положення про департамент 
міського господарства. 

12. Про затвердження Положення про Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 



13. Про положення про Службу містобудівного кадастру. 
14. Про зміни та доповнення до рішень міської ради. 
15. Про регулювання майнових відносин. 
16. Про регулювання земельних відносин. 
17. Про зміни до рішення міської ради та затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для організації та 
обслуговування кладовища. 

18. Про орієнтовний план роботи Ужгородської міської ради на І – е півріччя 
2014 року. 

19. Різне. 
 
 
Міський голова         В.Погорелов 
 
 


