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Назва документу
Про перейменування «Обласного
госпіталю інвалідів війни та
учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС» та
затвердження статуту
комунального закладу «Обласний
госпіталь ветеранів війни» у
новій редакції
Про внесення змін та доповнень
до Програми розвитку системи
зв’язку, оповіщення та
інформатизації Цивільної
оборони Закарпатської області
на 2011 – 2015 роки (зі змінами
від 21 грудня 2012 року, 27
грудня 2013 року та 30 грудня
2014 року)
Про внесення змін до Програми
інформатизації області на
2013−2015 роки (нова редакція)
Про внесення змін і доповнень
до Програми «Турбота» щодо
посилення соціального захисту
громадян на 2015 рік (зі змінами
від 6 березня 2015 року)
Про внесення змін до Програми
„Питна вода Закарпаття” на
2012-2020 роки від 08.06.2012
№473
Про внесення змін до Програми
підтримки видання творів
місцевих авторів, популяризації
закарпатської книги та
сприяння книгорозповсюдженню
на 2015 – 2017 роки
Про затвердження Програми
розвитку співробітництва на
2015 – 2016 роки між
Закарпатською обласною радою
(Україна) та Загальними

Дата опублікування
22.05.2015
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Зборами області Саболч-СатмарБерег (Угорщина)
Про створення комунального
спеціалізованого
лісогосподарського
агропромислового підприємства
«Закарпатоблагроліс»
Закарпатської обласної ради
(нова редакція)
Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення
Закарпатської обласної ради від
15 жовтня 1999 року № 168 «Про
затвердження Положення про
акумулювання та використання
коштів, що надходять від оренди
майна спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ та міст області, що
перебуває в управлінні обласної
ради»
Про внесення змін до Програми
забезпечення медикаментами
ветеранів Великої Вітчизняної
війни, виробами медичного
призначення та проведення
безкоштовного зубопротезування
пільгової категорії населення
області на 2011-2016 роки
Про Порядок вставлення лімітів
спеціального використання
природних рослинних ресурсів
місцевого значення в
Закарпатській області
Про використання у 2015 році
коштів, що надходять до
обласного бюджету в порядку
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва
Про проект перспективного
плану формування територій
громад Закарпатської області
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 30.12.2014
№1172 «Про обласний бюджет на
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2015 рік» (зі змінами від
06.03.2015, 08.04.2015)
Про прийняття комплексу
будівель та споруд «Санаторій
«Перлина Карпат» у спільну
власність територіальних громад
сіл, селищ, міст області
Про погодження клопотання
ТзОВ «Прогрес-С» щодо надання
спеціального дозволу на
користування надрами
Неліпинського-1 родовища
питних підземних вод
(свердловина № 33-08)
Про погодження клопотання
ТзОВ «БПС «Теплиця» щодо
надання спеціального дозволу на
користування надрами родовища
питних підземних вод
(свердловина № 757-р)
Про погодження клопотання
ТзОВ «СПА Спелеоцентр
Солотвино» щодо надання
спеціального дозволу на
користування надрами
Солотвинського родовища
кам’яної солі
Про погодження клопотання ПП
– фірма «Глобус» щодо надання
спеціального дозволу на
користування надрами
Голубинського родовища
мінеральних вод (свердловина
№15)
Про затвердження проекту зон
санітарної охорони водозабору
підземних вод ПрАТ
«Будавтодор» (свердловина №
30-Д)
Про затвердження проекту зон
санітарної охорони водозабірної
ділянки «Ведмежа-2»
Полянського родовища
(свердловина № 5-К)
Про внесення змін та доповнень
до Програми реалізації

06.05.2015
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природоохоронних заходів на
2015 рік
Про створення комунального
спеціалізованого
лісогосподарського
агропромислового підприємства
«Закарпатоблагроліс»
Закарпатської обласної ради
Про Регіональну програму
розвитку житлового будівництва
у Закарпатській області на 2015
рік
Про затвердження Переліків
видів судинних рослин та оселищ
(біотопів), що підлягають
особливій охороні на території
Закарпатської області
Про клопотання щодо
нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради
України (Ерфан В. І.)
Про внесення змін до Програми
науково-методичного
забезпечення розроблення
Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області на період
до 2020 року
Про внесення змін до Програми
розвитку регіональної вищої
освіти на 2013 – 2017 роки (зі
змінами від 17 травня, 12
вересня, 27 грудня 2013 року, 10
липня 2014 року, 6 березня 2015
року)
Про дострокове припинення
повноважень депутата обласної
ради (Масло А. І.)
Про дострокове припинення
повноважень депутата обласної
ради (Бровді Р.Й.)
Про затвердження обласної
комплексної програми на 2015 –
2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації
військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції та
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членів їх сімей, вшанування
пам'яті загиблих
Про клопотання щодо
нагородження Почесною
Грамотою Верховної Ради
України (Зуєв П.Т.)
Про вдосконалення механізмів
суспільного діалогу через
електронні петиції

26.03.2015

* Проекти рішень розміщені в порядку надходження у виконавчий апарат обласної ради
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