
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІІІ сесія ІV скликання

РІШЕННЯ

30 грудня 2002 року                                                                м.Ужгород

Про орієнтовний план роботи
Ужгородської міської ради
на 2003 рік

Відповідно  до  п.7  ч.1  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні” 

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити орієнтовний план роботи  Ужгородської  міської  ради
на 2003 рік згідно з додатком.

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  секретаря  ради
Белякова Ю.В. та постійні комісії ради.

Міський голова                                                                 В.В. Погорєлов



Додаток
до рішення ХIII сесії міської ради ІV
скликання від 30.12.02        

І.  Орієнтовний  перелік  питань,  пропонованих  до  розгляду  на
пленарних засіданнях ради у 2003 році

1. Про бюджет м.Ужгорода на 2003 рік.
Січень

2. Про програму економічного і соціального розвитку  міста  на  2003  рік
та аналіз виконання програми за 2002 рік.

Січень
3. Про програму розвитку малого підприємництва в м.Ужгороді  на 2003
рік.

Січень
4.  Про  програму  сприяння  зайнятості  населення  м.  Ужгорода  на  2003

рік.
Січень

5.  Про  надання  статусу  земель  оздоровчого  призначення  окремим
ділянкам на території міста.

  Січень

6. Про затвердження порядку спорудження та використання автобусних
зупинок з кіосками.

Січень

7. Затвердження звіту про виконання бюджету м.Ужгорода за 2002 рік.
Лютий

8.  Про  Положення  про  влаштування  мансардних  приміщень  у
багатоповерхових будинках.

Лютий

9.  Про  затвердження  міської  програми  розвитку  туризму  та  рекреації
на 2003-2010 роки.

Лютий
10. Затвердження звіту про виконання бюджету міста за І  квартал 2003

року.
Квітень

11.  Про  врегулювання  бюджетної  заборгованості  та  тимчасове
обмеження асигнувань загального фонду бюджету міста.



Серпень - вересень
12. Про генеральний план міста.

Вересень

13. Про Програму економічного соціального розвитку міста на 2004 рік.
Грудень

14.  Про  затвердження  звіту  про  використання  коштів  спеціального
фонду Ужгородської міської ради та її виконавчого комітету.

Щоквартально.

Тематика Днів депутата

1. Про Регламент Ужгородської міської ради ІV скликання.
І квартал

2.  Організаційно-правова  діяльність  міської  ради  згідно  вимог  чинного
законодавства.

ІІ квартал

3.  Про  стан  підготовки  комунальних  служб  міста  до  роботи  в
осінньо-зимовий період.

III квартал

4. Про підсумки виконання бюджету міста за 2003 рік.
Грудень

Секретар ради                                                                Ю.В.Беляков


