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Профільна комісія облради вивчала Програми, що
стосуються містобудівного кадастру та охорони
навколишнього середовища краю

У четвер, 6 грудня, у депутатській залі Закарпатської облради своє
засідання провела постійна комісія з питань агропромислового комплексу, розвитку села,
адміністративно-територіального земельного устрою під головуванням Нелі Дан, яка є заступником
голови цієї комісії.
Участь в обговоренні питань, пропонованих для розгляду під час 13-ої сесії, взяли обласні обранці:
Валерій Мурга, Гейза Гулачі, Федір Ісайович та Володимир Шимоня, а також перший заступник
голови облради Йосип Борто.
Насамперед комісія розглянула профільні питання, з яких доповідали керівники управління
містобудування та архітектури ОДА, департаменту екології та природних ресурсів ОДА та
Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Серед ключових
питань – про погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність із
Порядком поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок; про Програму
створення та впровадження містобудівного кадастру Закарпатської області на 2019 - 2023 роки; про
Програму охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019-2020
роки; про внесення змін до Програми створення та впровадження містобудівного кадастру
Закарпатської області на 2014-2018 роки (зі змінами від 22 грудня 2016 року); про внесення змін до
Комплексної соціально-економічної програми забезпечення молоді, учасників антитерористичної
операції та внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018 – 2022 роки.
Детально вивчали матеріали депутати облради, що стосуються надр нашого краю та оголошення
об’єкта природно-заповідного фонду, зокрема, питання: 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 лікувально-столових вод (свердловина №5) ділянки «Сімерки»,
яка знаходиться у Перечинському районі; про внесення змін до рішення обласної ради від
27.04.2017 «Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами «ТОВ
«Санаторій «Боржава» (Кушницьке родовище); про затвердження проекту зон санітарної охорони
Киблярського родовища питних підземних вод (свердловина № 1 - Кибляри); про затвердження
поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для станцій ВП
«Львівське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд ПАТ «Укрзалізниця» в Закарпатській області та інші. З усіх питань, які цікавили
обласних обранців, доповідачі надали вичерпну інформацію, зауваживши, що проекти рішень з цих
питань заздалегідь оприлюднені на сайті облради для інформування громадськості.
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Відтак, комісія уважно вивчила й інші питання, актуальні для життєдіяльності краю, та зійшлася на
тому, що останнє слово за депутатським корпусом облради, які засідатимуть наступного четверга,
13 грудня, у сесійній залі облради.
Прес-служба Закарпатської облради
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