
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 

(3-е пленарне засідання) 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 14 жовтня 2011 р. № 293                                                               м. Ужгород 
Про проведення перед виборцями  
звітів депутатів міської ради VI  
скликання за період 2010 - 2011 роки 

Відповідно до статей 26, 49 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, ст. 16  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

міська рада В И Р І Ш И Л А: 

1. Визначити орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради VI 
скликання перед виборцями за період 2010 - 2011 роки з 12 листопада 2011 
року по 12 грудня 2011 року. 

2. Депутатам міської ради: 
2.1. Визначити час та місце проведення звіту перед виборцями, про що 

повідомити міську раду через відділ по роботі з депутатами та постійними 
комісіями до 01 листопада 2011 року. 

2.2. Інформувати раду про результати обговорення звіту депутата, 
зауваження та пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а 
також про доручення, дані депутату у зв'язку з його депутатською діяльністю та 
надати вищезазначену інформацію до відділу по роботі з депутатами та 
постійними комісіями  до 16 грудня 2011 року. 

3. Відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями: 
3.1. Спільно з керівниками підприємств, установ і організацій державної та 

комунальної форм власності сприяти депутатам міської ради в організації 
проведення їх звітів перед виборцями. 

3.2. Узагальнити графік проведення звітів депутатів міської ради до 04 
листопада 2011 року та оприлюднити його на офіційному веб - сайті міської 
ради та у газеті «Ужгород». 

3.3. Розмістити на офіційному веб - сайті міської ради звіти всіх депутатів 
міської ради VI скликання. 

4. Рішення опублікувати в газеті «Ужгород». 
5. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ по роботі з 

депутатами та постійними комісіями (Яцук І.В.), координацію – на секретаря 
міської ради (Щадей В.І.), контроль – на постійну комісію міської ради з питань 
законності, правопорядку, Регламенту і депутатської етики (Булина М.М.). 

 Міський голова                                                                                   В. Погорелов 
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