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Проекти рішень IV сесії Закарпатської обласної ради
Проекти рішень ІV сесії
Закарпатської обласної ради
Назва документу
-

-

-

Про затвердження порядку
денного другого пленарного
засідання четвертої сесії обласної
ради
Про внесення змін до
Програми охорони
навколишнього
природного середовища
Закарпатської області на
2016-2018 роки (ОНОВЛЕНО)
Про внесення змін до Обласної
програми «Цукровий та не
цукровий діабет на 2016 – 2020
роки»(зі змінами від 17.03.2016)

-

Про внесення змін до Програми
забезпечення медикаментами
ветеранів війни, виробами
медичного призначення та
проведення безкоштовного
зубопротезування пільгової
категорії населення області на
2011-2016 роки(зі змінами від
21.12.2012, від 28.05.2015, від
16.10.2015 та від 17.03.2016)

-

Про погодження надання
спеціального дозволу на
користування
надрами Товариству з
обмеженою відповідальністю
«ХІПП – Ужгород»
(ОНОВЛЕНО)
Про погодження надання
спеціального дозволу на
користування
надрами Товариству з

-

Дата
опублікування
21.09.2016

20.09.2016

15.09.2016
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-

-

-

-

-

-

-

-

обмеженою відповідальністю
«Багатопрофільний санаторій
«Теплиця» (ОНОВЛЕНО)
Про погодження надання
спеціального дозволу на
користування
надрами Товариству з
обмеженою
відповідальністю«Санаторний
комплекс «Деренівська Купіль»
(ОНОВЛЕНО)
Щодо надходжень до місцевих
бюджетів області туристичного
збору за 2015 рік та перше
півріччя 2016 року
Про погодження надання
спеціального дозволу на
користування
надрами Товариству з
додатковою відповідальністю
«Свалявські мінеральні води»
(ОНОВЛЕНО)
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 5 квітня 2016
року №247 «Про Почесну
грамоту, Грамоту та Подяку
Закарпатської обласної ради»
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 28 липня 2016
року № 399
Про затвердження Програми
співробітництва між
Закарпатською областю
(Україна) та округом Верхня
Франконія (Німеччина)
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 5 квітня 2016
року №247 «Про Почесну
грамоту, Грамоту та Подяку
Закарпатської обласної ради»
Про внесення змін до Програми
матеріально-технічного
забезпечення підрозділів
територіальної оборони, які
формуються в зоні
територіальної оборони №4

12.09.2016

09.09.2016

08.09.2016
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-

-

-

-

-

-

-

(Закарпатська область) на
2016-2020 роки (для
службового користування)
Про обрання представників
громадськості до складу
поліцейської комісії Управління
поліції охорони в Закарпатській
області
Про внесення змін до Програми
підвищення ефективності
функціонування Закарпатського
обласного комунального
підприємства «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2013 2016 роки (зі змінами від 21
березня, 17 травня, 12 вересня
2013 року, 3 лютого, 30 вересня
2014 року, 6 березня, 27 серпня
2015 року, 17 березня та 5 квітня
2016 року)
Про внесення змін до Програми
фінансового забезпечення
розвитку транскордонної
співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської
області на 2016 рік
(ОНОВЛЕНО)
Про внесення змін до Програми
утримання об’єктів спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області на 2016 –
2018 роки
Про створення робочої групи з
підготовки внесення змін до
Закону України «Про спеціальну
економічну зону «Закарпаття»
(від 22.03.2001 № 2322-ІІІ)
Про внесення змін та
доповненьдо програми „Турбота”
щодо посилення соціального
захисту громадян на 2016-2018
роки(зі змінами та доповненнями
від 17 березня та 5 квітня 2016
року)
Про Програму створення
страхового фонду документації

26.08.2016

23.08.2016
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-

-

-

-

-

-

-

-

Закарпатської області на період
до 2020 року
Про хід виконання Регіональної
програми з ремонту та
утримання автомобільних доріг
загального користування на 2015
– 2018 роки (ОНОВЛЕНО)
Про затвердження Положення
про оренду майна спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської
області
Про затвердження Положення
про основні засади управління
об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Закарпатської
області
Про затвердження Положення
про порядок відчуження майна
спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Закарпатської
області
Про затвердження Положення
про порядок призначення та
звільнення з посад керівників
підприємств, що належать до
спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Закарпатської
області
Про результати діяльності
органів Прокуратури
Закарпатської області
Про стан фінансування
професійно-технічних закладів
області та перспективи їх
функціонування
Про хід виконання Регіональної
програми оздоровлення та
відпочинку дітей і розвитку
мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку на
2014 – 2017 роки
(ОНОВЛЕНО)

22.08.2016
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-

-

-

-

-

-

-

Про хід виконання Програми
розвитку освіти Закарпаття на
2013 – 2022 роки
(ОНОВЛЕНО)
Про виконання Регіональної
програми впровадження
молодіжної, сімейної,
демографічної та ґендерної
політики на 2011-2015 роки
Про закріплення майна спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
Про Звернення Закарпатської
обласної ради до Державної
служби геології та надр
України з пропозицією укласти
тристоронній меморандум про
співпрацю
Про погодження звернення
Державної служби геології та
надр України щодо продажу на
аукціоні спеціального дозволу
на користування надрами з
метою видобування
бентонітових глин ПівденноСхідної ділянки Горбського
родовища, яка знаходиться у
Виноградівському районі
Закарпатської області
(ОНОВЛЕНО)
Про погодження надання
спеціального дозволу на
користування надрами ДП
«Західукргеологія»
Національної акціонерної
компанії «Надра України»
(ОНОВЛЕНО)
Про погодження звернення
Державної служби геології та
надр України щодо продажу на
аукціоні спеціального дозволу
на користування надрами з
метою видобування
бентонітових глин Північно
–Західної ділянки Горбського
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

родовища, яка знаходиться у
Виноградівському районі
Закарпатської області
(ОНОВЛЕНО)
Про хід виконання Обласної
програми забезпечення молоді
житлом на 2013-2017 роки
Про ситуацію із виділення
земельних ділянок за межами
населених пунктів області
Про стан використання надр на
території Закарпатської області
та про обсяги надходжень до
місцевих бюджетів від надання їх
у користування
Про стан реалізації
великомасштабних
інфраструктурних проектів із
реконструкції пунктів пропуску у
рамках Програми прикордонного
співробітництва ЄІСП «Угорщин
а-Словаччина-Румунія-Україна»
протягом 2007-2013 років
(ОНОВЛЕНО)
Про Програму діяльності
державної установи
Закарпатський обласний
контактний центр на 2017 - 2019
роки
Про внесення змін і доповнень
до Програми «Турбота» щодо
посилення соціального захисту
громадян на 2016-2018 роки (зі
змінами та доповненнями від 17
березня та 5 квітня 2016 року)
Про затвердження директора
Закарпатського обласного
художнього музею ім. Й.Бокшая
Про затвердження директора
Закарпатського обласного
драматичного угорського театру
Про затвердження директора
Закарпатського обласного
академічного камерного хору
«Кантус»

19.08.2016

18.08.2016
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-

-

-

-

-

Про затвердження директора
Закарпатської обласної
бібліотеки для дітей та юнацтва
Про затвердження директора
Закарпатського обласного
краєзнавчого музею
ім.Т.Легоцького
Про хід виконання Обласної
комплексної програми на 2015 –
2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації
військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції та
членів їх сімей, вшанування
пам’яті загиблих
Про внесення змін до Програми
підтримки засобів масової
інформації та розвитку
інформаційної галузі на 2015 –
2017 роки
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 05.01.2016
№134 «Про обласний бюджет на
2016 рік» (зі змінами від
17.03.2016, 05.04.2016,
14.06.2016, 28.07.2016)
Про внесення змін до статутів
обласних бібліотек, театральновидовищних, музейних установ
та концертних організацій

17.08.2016

15.08.2016

-

Про внесення змін до Програми
розвитку малого і середнього
підприємництва в області на
2015- 2016 роки

12.08.2016

-

Про закріплення майна спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області

08.08.2016

-

Звіт про виконання обласного
бюджету за ІІ квартал 2016 року
Про виконання Програми
реалізації природоохоронних
заходів на 2015 рік
(ОНОВЛЕНО)

-

03.08.2016
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-

-

-

-

-

-

-

-

Про виконання Програми
створення та накопичення
регіонального резерву
матеріально-технічних засобів та
засобів індивідуального захисту
органів дихання непрацюючого
населення Закарпатської області
на 2011 – 2015 роки
Про виконання Програми
розвитку системи зв’язку,
оповіщення та інформатизації
Цивільної оборони Закарпатської
області на 2011 – 2015 роки
Про виконання Програми
розвитку та підтримки галузі
рослинництва на 2012-2015 роки
(ОНОВЛЕНО)
Про виконання Програми
розвитку та підтримки
тваринництва і птахівництва на
2012-2015 роки (ОНОВЛЕНО)
Про затвердження порядку
денного четвертої сесії обласної
ради
Про затвердження порядку
денного першого пленарного
засідання четвертої сесії обласної
ради
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо невідкладної
реорганізації державних служб і
агентств, до компетенції яких
відноситься управління
земельними, лісовими та
водними ресурсами, з метою
передачі їх повноважень на
регіональному рівні місцевим
державним адміністраціям
Про внесення змін до Програми
розвитку туризму і курортів у
Закарпатській області на 2016 –
2020 роки (ОНОВЛЕНО)
Про введення мораторію на
передачув приватну власність
земель державної власності
сільськогосподарського

27.07.2016
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-

-

призначення, що знаходяться за
межами населених пунктів
Закарпатської області
Про внесення змін до Плану
заходів на 2016 рік із виконання
Програми енергоефективності та
енергозбереження Закарпатської
області на 2016-2020 роки
Про погодження надання

26.07.2016

спеціального дозволу на

користування надрами ДП

«Західукргеологія» Національної

акціонерної компанії «Надра

України»
Про погодження надання надр у

користування
-

Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо
встановлення фіксованого
відсотку спрямування коштів
загального фонду бюджетів усіх
рівнів на будівництво,
реконструкцію, ремонт та
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-

-

-

-

-

-

-

утримання автомобільних доріг
Про лічильну комісію обласної
ради VII скликання
Про Звернення Закарпатської
обласної радищодо фінансового
забезпечення реконструкції
тапоточного ремонту
автомобільних доріг за рахунок
надходжень митних зборів
Про затвердження плану
діяльності Закарпатської
обласної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на
2016 рік
Про затвердження Порядку
складання, затвердження та
контролю виконання фінансових
планів комунальних підприємств,
засновником (власником) яких є
Закарпатська обласна рада

25.07.2016

22.07.2016

21.07.2016

Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо внесення
змін до Бюджетного кодексу
України про розподіл рентної
платиза спеціальне використання
лісових ресурсів
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 8 грудня 2015
року № 30 «Про утворення
постійних комісій обласної
ради»
Про клопотання щодо
присудження Премії Верховної
Ради України
Про виконання Програми
розвитку системи зв’язку,
оповіщення та інформатизації
Цивільної оборони Закарпатської
області на 2011 – 2015 роки
Про виконання Програми
створення та накопичення
регіонального резерву
матеріально-технічних засобів та
засобів індивідуального захисту
органів дихання непрацюючого
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-

населення Закарпатської області
на 2011 – 2015 роки
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо розробки

єдиного порядку

транспортування тіл померлих

громадян
-

-

-

Про прийняття майна
(Свалявська ЦРЛ. Оновлено)
Про Звернення депутатів
Закарпатської обласної ради
щодо прискорення прийняття
Закону України«Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого
самоврядування з управління
земельними ресурсами та
посилення державного контролю
за використанням і охороною
земель»
Про внесення змін
до Регіональної програми
сімейної, демографічної,
ґендерної
політики,попередження
насильства в сім’ї та протидії
торгівлі людьми на 2016-2020
роки (ОНОВЛЕНО)

20.07.2016

19.07.2016

Про надання дозволу на
списання майна, що перебуває у
спільній власності
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-

-

-

-

-

-

територіальних громад сіл,
селищ, містобласті
Про внесення зміни до Програми
мобілізаційної підготовки
Закарпатської області на 2016
рік (Для службового
користування)
Про встановлення тимчасового
мораторію (заборони) на
введенняз 1 липня 2016 року в
дію підвищенняцін і тарифів на
житлово-комунальні послуги для
населення (ОНОВЛЕНО)
Про виконання Програми
розвитку культури і мистецтва в
області на 2012 – 2015 роки
Про виконання Комплексної
програми збереження та
використання пам’яток
культурної спадщини
Закарпатської області на 2012 –
2015 роки
Про затвердження Програми
спільних дій Закарпатської
обласної державної адміністрації,
Закарпатської обласної ради
(Україна) та Пряшівського
самоврядного краю (Словацька
Республіка) на період із травня
2016 по травень 2017 року
Про затвердження Виконавчого
протоколу № 8 до Меморандуму
про співпрацю між
Закарпатською обласною
державною адміністрацією,
Закарпатською обласною радою
(Україна) та Кошицьким
самоврядним краєм (Словацька

12.07.2016

11.07.2016

08.07.2016

Республіка) на період із травня
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2016 по травень 2017 року
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Про внесення змін до Програми
фінансової підтримки
комунально-експлуатаційного,
автотранспортного господарства
облдержадміністрації та
збереження будинку обласної
ради і облдержадміністрації як
пам’ятки архітектури на 2016 рік
(зі змінами від 14 червня 2016
року) (ОНОВЛЕНО)
Про оголошення
об'єкта природно-заповідного
фонду
Про Програму надання шефської
допомоги військовій частині
3002, яка розташована на
території області на 2016 – 2020
роки
Про клопотання щодо
присудження Премії Верховної
Ради України
Про Звернення депутатів
Закарпатської обласної ради до
Кабінету Міністрів України
Про клопотання щодо
нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради
України
«Про затвердження статуту
комунального підприємства
«Будинкоуправління
адмінбудівель Закарпатської
обласної ради» у новій редакції»
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо перегляду
законності формування тарифів
на комунальні послуги
(Редакційні правки)
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо підписання
міжурядової угоди про передачу
відповідальності за забезпечення

07.07.2016

05.07.2016

04.07.2016
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-

-

-

-

-

-

-

-

обслуговування повітряного руху
та про експлуатацію
міжнародного аеропорту
«Ужгород» (Редакційні
правки)
Про надання дозволу на
списаннямайна, що перебуває у
спільній власності
територіальних громад сіл,
селищ, містобласті
Про внесення змін до
Регіональної програми розвитку
та удосконалення цивільного
захисту Закарпатської області на
2016-2018 роки
Про клопотання щодо
відзначення щорічною Премією
Верховної Ради України
Про внесення змін до Програми
створення та накопичення
регіонального матеріального
резерву та засобів
індивідуального захисту органів
дихання непрацюючого
населення Закарпатської області
на 2016 – 2020 роки
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 05.01.2016
№134«Про обласний бюджет на
2016 рік»
(зі змінами від 17.03.2016,
05.04.2016,14.06.2016)
Про внесення змін до Програми
розвитку системи зв’язку,
оповіщення та інформатизації
цивільного захисту
Закарпатської області на
2016-2020 роки
Про внесення змін до Програми
забезпечення розвитку освіти,
культури, традицій
національнихменшин області на
2016 – 2020 роки
Про Програму надання шефської
допомоги військовим частинам,
які розташовані на території

29.06.2016

23.06.2016

17.06.2016
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області на 2016 – 2020 роки

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