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27 квітня Михайло Рівіс скликає сьому сесію
Закарпатської обласної ради VІІ скликання

Попередньо виносяться 47 питань, актуальних для життєдіяльності краю.
Відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса (від 10.04.2017
№19/01-49) у четвер, 27 квітня об 11-й годині в м. Ужгород у залі засідань Закарпатської облради
відбудеться сьома сесія обласної ради VІІ скликання.
На розгляд сьомої сесії обласної ради VІІ скликання передбачається внести наступні питання:
1. Про депутатські запити (загальне питання).
2. Про Обласну програму із благоустрою населених пунктів на 2017 – 2020 роки.
3. Про внесення змін до Регіональної програми з ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування на 2015 – 2018 роки.
4. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2017 – 2020 роки.
5. Про внесення змін до Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016 –
2020 роки (зі змінами від 14.06.2016, 22.09.2016, 07.12.2016, 22.12.2016).
6. Про внесення змін до Регіональної програми сімейної, демографічної, гендерної політики,
попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки.
7. Про внесення змін до Програми підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного
господарств ОДА та збереження будинку обласної ради і ОДА як пам’ятки архітектури на 2017 рік.
8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2016 № 617 «Про обласний бюджет на
2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017, 23.03.2017).
9. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2016 № 621 «Про затвердження Статуту
комунального закладу «Ужгородський коледж культури і мистецтв вищий навчальний заклад
комунальної форми власності І рівня акредитації» Закарпатської обласної ради у новій редакції».
10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2016 № 627 «Про затвердження Статуту
комунального закладу «Ужгородське державне музичне училище імені Д.Є. Задора» Закарпатської
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обласної ради у новій редакції».
11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2016 № 629 «Про затвердження Статуту
комунального закладу «Закарпатський обласний державний український музично-драматичний
театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради у новій
редакції».
12. Про перейменування комунальних закладів культури Закарпатської обласної ради.
13. Про хід виконання у 2016 році заходів обласної Програми поводження з твердими побутовими
відходами на 2016 – 2020 роки.
14. Про хід виконання Обласної програми забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для
спеціального дієтичного споживання на 2016 – 2020 роки.
15. Про хід виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області
на 2016 – 2020 роки.
16. Про хід виконання Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та
залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016 – 2020 роки.
17. Про хід виконання Регіональної програми розвитку та удосконалення цивільного захисту
Закарпатської області на 2016 – 2018 роки.
18. Про хід виконання Програми «Центр культур національних меншин Закарпаття» на 2016 – 2020
роки.
19. Про хід виконання Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних
меншин області на 2016 – 2020 роки.
20. Про хід виконання Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2014 – 2017 роки.
21. Про хід виконання Програми створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської
області на 2014 – 2018 роки.
22. Про хід виконання Програми розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2016 – 2020
роки.
23. Про хід виконання Програми підтримки засобів масової інформації та розвитку інформаційної
галузі на 2015 – 2017 роки.
24. Про хід виконання Програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації
закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2015 – 2017 роки.
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25. Про хід виконання Регіональної програми із забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2015 – 2018 роки.
26. Про хід виконання Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, на 2012 – 2017 роки.
27. Про хід виконання Програми підвищення спроможності та покращення умов несення служби у
відділах прикордонної служби на українсько-угорському та українсько-румунському державних
кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на
території Закарпатської області на 2016 – 2020 роки.
28. Про хід виконання Обласної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 роки.
29. Про хід виконання Програми ефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2016
– 2020 роки.
30. Про результати виконання Обласної програми із благоустрою населених пунктів на 2012 – 2016
роки.
31. Про встановлення партнерства між Закарпатською областю та Устецьким краєм Чеської
Республіки.
32. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з
обмеженою відповідальністю «Санаторій «Боржава» (Боржавське родовище).
33. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з
обмеженою відповідальністю «Санаторій «Боржава» (Кушницьке родовище).
34. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з
обмеженою відповідальністю «ЯНОШІ ТЕРМАЛ РЕЗОРТ».
35. Про затвердження проекту зон санітарної охорони свердловин №353, № 358 ділянки родовища
«Гірська Тиса».
36. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з
додатковою відповідальністю «Лікувально-оздоровчий заклад «Косино».
37. Про затвердження проекту зон санітарної охорони свердловини №27-Т Косонського родовища
підземних вод Берегівського району.
38. Про затвердження проекту зон санітарної охорони свердловини №28-П Косонського родовища
підземних вод Берегівського району.
39. Про затвердження проекту зон санітарної охорони свердловини №29-Т Косонського родовища
підземних вод Берегівського району.
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40. Про вилучення майна.
41. Про введення в експлуатацію та закріплення об’єкту завершеного будівництва на праві
оперативного управління.
42. Про затвердження Типового статуту комунального підприємства спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.
43. Про роботу директора комунального підприємства Закарпатської обласної ради «Міжнародний
аеропорт Ужгород» у 2016 році.
44. Про роботу директора комунального підприємства Закарпатської обласної ради
«Будкомплектторг» у 2016 році.
45. Про роботу головного редактора газети «Новини Закарпаття» у 2016 році.
46. Про роботу директора Закарпатського обласного виробничого об’єднання «Фармація» у 2016
році.
47. Про Звернення Закарпатської обласної ради до центральних органів влади (загальне питання).
Прес-служба Закарпатської облради
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