УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 16.07.03 № 173

м.Ужгород

Про склад комісій та рад
виконкому міської ради

Виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити склад таких комісій, комітету та рад:
- комісії з питань житлових субсидій (додаток 1);
- комісії у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС
(додаток 2);
- координаційної комісії з питань соціального захисту населення
(додаток 3);
- адміністративної комісії (додаток 4);
- громадської комісії по розгляду житлових питань (додаток 5);
- постійно діючої державної технічної комісії по прийняттю в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які не є державною
власністю (додаток 6);
- постійно діючої комісії по прийняттю відомчого житлового фонду у
комунальну власність (додаток 7);
- комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, стипендії та
інших соціальних виплат (додаток 8);
- комісії по вдосконаленню системи регулювання цін та тарифів
(додаток 9);
- надзвичайної протиепізоотичної та протиепідемічної комісії
(додаток 10);
- опікунської ради (додаток 11);
- комісії з безпеки дорожнього руху (додаток 12);
- комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії (додаток 13);
- експертної ради з питань розбудови і експлуатації інтерактивних
кабельних та ефірно-кабельних телерадіоінформаційних мереж у
м.Ужгороді (додаток 14);
- комісії з питань призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям з
дітьми (додаток 15);
- міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової
освіти населення м.Ужгорода (додаток 16);
- комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних

ситуацій (додаток 17);
- комісії по розгляду заяв і внесенню пропозицій щодо видачі
суб’єктам підприємницької діяльності дозволів на розміщення виїзної
торгівлі (дод.18);
- координаційної ради з питань розвитку підприємництва (додаток
19);
- комісії по розгляду інвестиційних проектів та контролю за
виконанням умов договорів на реалізацію проектів (додаток 20);
- комісії по проведенню атестації підприємств, що надають побутові
послуги населенню, щодо присвоєння відповідних категорій (додаток
21);
- комісії з питань тимчасової втрати працездатності (додаток 22);
- міської методичної ради по роботі з кадрами (додаток 23);
- міської комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням
статусу учасника війни (додаток 24);
- міської евакуаційної комісії (додаток 25);
- комісії з питань надання одноразової допомоги по безробіттю для
організації підприємницької діяльності (додаток 26);
- комісії з питань надання роботодавцям дотацій на створення
додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних (дод.
27);
- координаційної ради з професійної орієнтації, професійного
навчання та працевлаштування молоді (додаток 28);
- міської експертної ради з питань розподілу бюджетних коштів на
підприємницьку діяльність (додаток 29 );
- загальноміського постійно діючого тендерного комітету (дод. 30);
- комісії по розгляду документів та прийняття рішень по присвоєнню
націночних категорій підприємствам громадського харчування (дод. 31);
- комісії з обліку дітей шкільного віку ( дод.32);
- міської комісії з питань заміни системи пільг на адресну грошову
допомогу населенню ( дод.33);
- спостережної комісії ( дод. 34);
- комісії по розгляду заяв та наданню дозволу на постійне місце
проживання в м. Ужгороді іноземцям та особам без громадянства (
дод. 35);
- комісії з питань реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого
майна ( дод.36);
- комісії по проведенню конкурсу та координації роботи
автомобільного транспорту ( дод.37);
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконкому :
- п.1 рішення від 24.05.02 № 112 “ Про облік дітей шкільного віку ”;
- від 21.10.02 № 348 “Про склад спостережної комісії ”;
- від 28.11.02 № 368 “Про склад комісій та рад виконкому міської
ради”;

- від 28.02.03 № 31 “ Про утворення міської комісії з питань заміни
системи пільг на адресну грошову допомогу населенню ”;
- від 04.02.03 “ Про склад галузевого тендерного комітету”;
- від 02.04.03 № 70 “ Про зміни до складу комісій та рад ”;
- від 25.04.03 № 101 “ Про комісію з питань реєстрації прав
власності на об’єкти нерухомого майна”;
та розпорядження міського голови:
- від 19.04.01 № 172 “ Про створення галузевого тендерного
комітету медицини”;
- від 20.04.01 № 176 “ Про створення галузевого постійного
тендерного комітету житлово-комунального господарства”;
- від 22.10.01 № 457 “ Про внесення змін у склад постійних
тендерних комітетів”;
- від 08.02.02 № 45 “ Про внесення змін до складу галузевого
постійного тендерного комітету управління житлово-комунального
господарства”;
- від 15.10.02 № 210 “ Про призначення в.о. голови тендерного
комітету”;
- від 18.11.02 № 269 “ Про склад комісії по проведенню конкурсу та
координації роботи автотранспорту ”.

Міський голова

В.В.Погорєлов

