
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІV сесія ІV скликання

РІШЕННЯ
№10

31 січня 2003 року                                                                м.Ужгород

Про організацію роботи постійних
комісій ради та сесій
Ужгородської міської ради

З  метою  забезпечення  ефективної  роботи  депутатів  і  постійних
комісій ради у міжсесійний період та підвищення прозорості і відкритості
роботи Ужгородської міської ради,

міська рада ВИРІШИЛА:

1.  Забезпечити  проведення  голосування  та  фіксації  результатів
голосування на  сесіях  ради  через  електронну  систему.  Передбачити  у
бюджеті  міста  2003  року  кошти  на  придбання  електронної  системи
голосування у розмірі 80 тис. грн. 

2.  Забезпечити  проведення  стенографії  сесійних  засідань
Ужгородської  міської  ради  шляхом  запису  на  електронних  носіях  у
цифровому  форматі.  Передбачити  у  бюджеті  міста  2003  року  кошти
для  придбання  системи  запису  сесій  на  електронних  носіях  у
цифровому форматі в розмірі 10 тис.грн.

3.  Виділити  кімнату  в  будові  міської  ради  на  пл.Поштовій,3  для
робочої кімнати депутатів та постійних і тимчасових контрольних комісій
ради. Передбачити у бюджеті  міста 2003 року кошти для облаштування
і  функціонування  робочої  кімнати  депутатів  та  постійних  і  тимчасових
контрольних комісій ради у розмірі 15 тис.грн. 

4. Зобов’язати всі  структурні  підрозділи Ужгородської  міської  ради
та  її  виконавчого  комітету  при  поданні  проектів  рішень  на  розгляд
постійних  комісій  ради  та  Ужгородської  міської  ради  обов’язково
уповноважувати  для  представлення  проектів  представників  з  числа
працівників  відповідних  структурних  підрозділів,  які  повинні  додати
пояснювальні  записки  до  проектів  рішень  або  мати  з  собою  пакет
документів,  який  обґрунтовує  доцільність  та  повноту  підготовлених
проектів рішень. Проекти рішень,  до яких відсутні пояснювальні  записки
та  необхідна  додаткова  документація,  за  рішенням  постійних  комісій
ради  можуть  не  розглядатися.  Ці  рішення  вилучаються  з  порядку
денного сесії Ужгородської міської ради.



5.  Ввести  з  січня  2003  року  нумерацію  рішень  міської  ради  за
наступним порядком:
№ а/в/с від 00/00/000 року де

а - порядковий номер рішення прийнятого у поточному році;
в  -  номер  чергової  або  позачергової  сесії  Ужгородської  міської

ради;
с - номер скликання Ужгородської міської ради.
6.  Відновити  при  міськвиконкомі  офіційний  сайт  Ужгородської

міської  ради у мережі  Інтернет.  Передбачити  у  бюджеті  міста  на  2003
рік кошти  для  оновлення  та  постійного  інформаційного  супроводження
офіційного сайту Ужгородської міської ради в мережі Інтернет.

7. Забезпечити виконання п.1, п.2, п.6 до 31.03.2003 року, а п.4, п.5 -
негайно.

8.  Контроль  за  виконанням  п.1,  п.2,  п.4,  п.5,  п.6  покласти  на
секретаря Ужгородської міської ради Белякова Ю.В.

9. З метою реалізації  п.3 створити тимчасову депутатську комісію у
складі:  голови  (Беляков  Ю.В.),  та  6  членів,  по  одному  від  кожної
постійної  комісії  ради.  Обрання  членів  тимчасової  комісії  від  постійних
комісій ради провести рішенням комісій на їх засіданнях.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


