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Проекти рішень Закарпатської обласної ради VII
скликання
Проекти рішень Закарпатської обласної ради
Назва проекту рішення
-

-

-

-

-

-

-

Про затвердження звіту про
виконання Програми «Турбота»
щодо посилення соціального
захисту громадян на 2016-2018
роки
Про внесення змін до Програми
енергоефективності та
енергозбереження Закарпатської
області на 2016–2020 роки
Про хід виконання у 2018 році
Програми підвищення
ефективності функціонування
Закарпатського обласного
комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт
«Ужгород» на 2017 – 2020 роки
Про хід виконання у 2018 році
Програми розвитку
інформаційної галузі Закарпаття
на 2018 – 2020 роки
Про результати виконання
Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в
області на 2017 – 2018 роки
Про хід виконання у 2018 році
Програми підтримки видання
творів місцевих авторів,
популяризації закарпатської
книги та сприяння
книгорозповсюдженню на
2018-2020 роки
Про хід виконання Програми
підвищення ефективності
виконання повноважень
органами виконавчої влади щодо
реалізації державної регіональної
політики та впровадження

Дата
опублікування
08.02.2019

07.02.2019

07.02.2019

07.02.2019

07.02.2019

07.02.2019

06.02.2019
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-

-

-

-

-

-

реформ на 2016 – 2019 роки
Про результати виконання
Регіональної програми з ремонту
та утримання автомобільних
доріг загального користування на
2015 – 2018 роки
Про затвердження Статуту
Комунального закладу
«Закарпатський обласний
художній музей ім. Й. Бокшая»
Закарпатської обласної ради
Про погодження надання
спеціального дозволу на
користування надрами ТзОВ
«КАРПАТСЬКІ ЗОРІ»
Про погодження надання
спеціального дозволу на
користування
надрами Комунальному
підприємству «Міськводоканал»
Мукачівської міської ради
(Центральний)
Про
погодження
надання
спеціального
дозволу
на
користування
надрами
Комунальному
підприємству «Міськводоканал»
Мукачівської міської ради
(Чернишевський)
Про затвердження директорахудожнього керівника
комунального закладу
«Закарпатський академічний
обласний театр ляльок»
Закарпатської обласної ради
Про надання мисливських угідь у
користування
громадській
організації
«Мисливське
господарство «Єгер»
Про погодження надання
спеціального дозволу на
користування
надрами
товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Антарес-9»
Про
Регіональну
програму
боротьби з тероризмом на 2019 –

06.02.2019

06.02.2019

31.01.2018

30.01.2018

30.01.2018

29.01.2018

29.01.2018

04.12.2018

30.11.2018
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-

-

-

-

-

-

2020 роки
Про встановлення партнерства
між Закарпатською обласною
радою
України
та
Самоврядуванням Бач-Кішкун
медьє Угорщини
Про
збільшення
статутного
капіталу
комунального
підприємства
Закарпатської
обласної
ради
«Будкомплектторг»
Про обласний бюджет на 2019
рік (нова редакція)
Про Програму створення та
впровадження
містобудівного
кадастру Закарпатської області
на 2019 - 2023 роки
Про затвердження напрямів
діяльності та заходів на 2019 рік
із
виконання
Програми
підвищення
ефективності
функціонування Закарпатського
обласного
комунального
підприємства
«Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2017 –
2020 роки
Про обласний бюджет на 2019
рік
Про внесення змін до Програми
розвитку фізичної культури і
спорту в Закарпатській області
на період до 2020 року (зі
змінами від 23 березня 2017 року
та 29 березня 2018 року)
Про
оголошення
об'єкта
природно-заповідного фонду
Про Програму мобілізаційної
підготовки
Закарпатської
області на 2019 рік (для
службового користування)
Про забезпечення оформлення
права
спільної
власності
територіальних
громад
сіл,
селищ, міст області (комунальної
власності області) на земельні

27.11.2018

15.11.2018

14.11.2018
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-

-

-

-

-

-

-

-

ділянки
Про
затвердження
Плану
діяльності
Закарпатської
обласної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на
2019 рік
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 22.09.2016
№485 «Про закріплення майна
спільної
власності
територіальних
громад
сіл,
селищ, міст області»
Про нерухоме майно, що
перебуває
на
балансі
Закарпатського обласного ліцеюінтернату з посиленою військовофізичною підготовкою імені
Героїв
Красного
поля
Закарпатської обласної ради
Про оформлення права спільної
власності територіальних громад
сіл,
селищ,
міст
області
(комунальної власності області)
на земельні ділянки
Про
передачу
будівлі
(м.Ужгород, вул. Грибоєдова, 20
б)
Про
передачу
нерухомого
майна
(м.
Ужгород,
вул.
Минайська, 38/80)
Про
передачу
об’єкта
незавершеного будівництва «Корпус
№1
обласного
спеціалізованого
дитячого
пульмонологічного
санаторію
«Малятко»
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо збереження
міжнаціональної злагоди і миру в
Закарпатській області
Про Порядок відшкодування
орендарями витрат Комунальної
установи «Управління спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної
ради на утримання нерухомого
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-

-

-

-

-

-

-

-

майна і прибудинкової території
на 2019 рік
Про надання згоди на списання
рухомого майна з балансу КУ
«Мукачівський
психоневрологічний
інтернат»
Закарпатської обласної ради
Про надання згоди на списання
рухомого майна з балансу
Закарпатського
обласного
наркологічного диспансеру
Про надання згоди на списання
рухомого майна з балансу
обласного
Будинку
дитини
(м.Свалява
Закарпатської
області)
Про надання згоди на списання
рухомого майна з балансу
Закарпатської обласної станції
переливання крові
Про надання згоди на списання
рухомого майна з балансу
Обласного
клінічного
територіального
об’єднання
«Фтизіатрія»
Про структуру і чисельність,
штатний розпис Комунальної
установи «Управління спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної
ради на 2019 рік
Про Регіональну програму із
забезпечення
участі
громадськості у формуванні та
реалізації державної політики і
вивчення суспільної думки на
2019 – 2021 роки
Про
Програму
соціальноекономічного і культурного
розвитку Закарпатської області
на 2019–2020 рокидодатки
Про Програму підвищення
конкурентоспроможності
Закарпатської області на
2019-2020 роки
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-

-

-

-

-

додатки
Про внесення змін до Програми
підвищення ефективності
виконання повноважень
органами виконавчої влади щодо
реалізації державної регіональної
політики та впровадження
реформ на 2016 – 2019 роки (зі
змінами від 07 грудня 2016 року,
27 липня 2017 року та 26 липня
2018 року)
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 21 грудня 2017
року № 1029 «Про обласний
бюджет на 2018 рік»(зі змінами
від 22 02.2018, 29.03.2018,
07.06.2018,
26.07.2018,
27.09.2018)
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо негайного
зупинення
дії
постанови
Кабінету Міністрів України про
підвищення ціни на газ для
населення
Про
Програму
фінансової
підтримки
комунальноексплуатаційного,
автотранспортного господарств
обласної
ради
і
облдержадміністрації
та
збереження адмінбудинку (пл.
Народна,4)
як
пам’ятки
архітектури на 2019 рік
Про внесення змін до Програми
розвитку туризму і курортів у
Закарпатській області на 2016 –
2020 роки (зі змінами від 14
червня, 22 вересня, 07 та 22
грудня 2016 року, 21 вересня
2017 року, 29 березня 2018 року,
07 червня 2018 року)
Про план роботи обласної ради
на 2019 рік
Про внесення змін до Програми
створення
та
впровадження
містобудівного
кадастру
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-
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-

Закарпатської
області
на
2014-2018 роки (зі змінами від
22 грудня 2016 року)
Про звільнення директора
обласного комунального
підприємства «Інститут
проектування міст і сіл»
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 27.04.2017 №
765 «Про погодження надання
спеціального
дозволу
на
користування
надрами
«ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САНАТОРІЙ
БОРЖАВА»
(Кушницьке родовище)
Про звіт голови Закарпатської
обласної ради
Про
Програму
підвищення
кваліфікації
державних
службовців та посадових осіб
місцевого
самоврядування
Закарпатської
області
на
2019-2021 роки
Про
Програму
охорони
навколишнього
природного
середовища
Закарпатської
області на 2019-2020 роки
Про Програму інформатизації
області на 2019−2021 роки
Про
Програму
діяльності
Закарпатського
регіонального
відділення
Пошукововидавничого агентства «Книга
Пам’яті України», редакційновидавничої групи обласної книги
«Реабілітовані
історією»
і
редколегії з підготовки та
випуску «Зводу пам’яток історії
та
культури
Закарпатської
області» на 2019 рік
Про затвердження проекту зон
санітарної
охорони
Киблярського родовища питних
підземних вод (свердловина № 1

12.11.2018
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-

-

-

-

-

-

-

- Кибляри)
Про утворення комунального
закладу «Замки Закарпаття»
Закарпатської обласної ради
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 27 вересня
2018 року №1306 «Про право
спільної
власності
територіальних
громад
сіл,
селищ, міст області (комунальної
власності області) на Невицький
замок-фортецю ХІV століття»
Про Програму фінансового
забезпечення розвитку
транскордонної та
міжрегіональної співпраці
органів місцевого
самоврядування Закарпатської
області на 2019 рік
Про Регіональну програму
«Турбота» щодо посилення
соціального захисту громадян на
2019 – 2021 роки
Про погодження звернення
Державної служби геології та
надр України щодо продажу на
аукціоні спеціального дозволу
на користування надрами з
метою геологічного вивчення, у
тому числі дослідно-промислової
розробки, підземних
мінеральних лікувальностолових вод (свердловина № 5)
ділянки «Сімерки», яка
знаходиться у Перечинському
районі Закарпатської області
Про погодження клопотань щодо
приведення існуючого поділу
лісів у відповідність із Порядком
поділу лісів на категорії та
виділення особливо захисних
лісових ділянок
Про внесення змін до
Комплексної соціальноекономічної програми
забезпечення молоді, учасників

09.11.2018

06.11.2018
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-

-

-

-

-

-

-

антитерористичної операції та
внутрішньо переміщених
осіб житлом в Закарпатській
області на 2018-2022 роки
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо
фінансування будівництва
туберкульозної лікарні у с.
Нижня Апша Тячівського району
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо відміни
податку за лісові землі
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 26.07.2018
№1217 «Про порядок денний
дванадцятої сесії обласної ради»
Про порядок денний другого
пленарного засідання
дванадцятої сесії обласної ради
Про право спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області (комунальної
власності області) на
спорткомплекс «Юність»
Про право спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області (комунальної
власності області) на Невицький
замок-фортецю
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо сприяння
відновленню діяльності філії
«Виноградівський райавтодор»
ДП «Закарпатський облавтодор»

26.09.2018

25.09.2018
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