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УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять перша сесія V скликання
РІШЕННЯ

від 27 серпня 2010 року №1172
м. Ужгород

Про затвердження порядку денного
тридцять першої сесії обласної ради
V скликання

Відповідно до статей 43, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
Затвердити для розгляду на тридцять першій сесії обласної ради V
скликання такий порядок денний:
1. Про депутатські запити та звернення.
Інформує Сербайло Андрій Андрійович – перший
заступник голови обласної ради
2. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за ІІ
квартал 2010 року.
3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 7 травня 2010 року
№1109 «Про обласний бюджет на 2010 рік» ( зі змінами від 8 липня 2010 року).
Інформує Лазар Петро Данилович – начальник
головного
фінансового
управління
облдержадміністрації
4. Про внесення змін до Програми розвитку нефрологічної і гемодіалізної
служб та імуносупресивної підтримки реципієнтів з нирковим, печінковим та
іншим трансплантантом на 2006 – 2010 роки (зі змінами від 29 березня 2005
року, 16 березня та 16 листопада 2006 року, 23 травня та 4 грудня 2008 року, 7
серпня 2009 року).
Інформує Брич Володимир Дмитрович – заступник
начальника управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
5. Про внесення змін до Програми «Турбота» щодо посилення соціального
захисту малозабезпечених категорій громадян у 2010 році.
Інформує Мацола Віктор Васильович - начальник
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головного управління праці та соціального
захисту населення обласної державної
адміністрації
6. Про внесення змін до Регіональної програми боротьби з контрабандою,
організованою злочинністю та корупцією на 2009-2012 роки.
Інформує Волощук Семен Юрійович – заступник
начальника Управління Служби безпеки
України в Закарпатській області
7. Про внесення змін до Програми підтримки комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарства облдержадміністрації та
збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки
архітектури на 2010 рік (зі змінами від 8 липня 2010 року).
Інформує Шнайдер Василь Олексійович
–
начальник відділу
господарського
забезпечення облдержадміністрації
8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 8 липня 2010 року
№1144.
Інформує Нодь Степан Федорович –
в.о. начальника головного управління
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
9. Про Регіональну програму будівництва (придбання) доступного житла
в Закарпатській області на 2010-2017 роки.
Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника
головного
управління
економіки
обласної
державної
адміністрації
10. Про погодження Плану перспективного розвитку системи
магістральних нафтопроводів ВАТ «Укртранснафта» в області на 2010 – 2015
роки.
Інформує Лукеча Віктор Іванович - начальник
управління промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації
11. Про вступ до Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад
«Українська асоціація місцевих та регіональних влад».
12. Про загальний склад (кількість депутатів) міських рад.
13. Про загальний склад (кількість депутатів) районних рад.
14. Про загальний склад (кількість депутатів) обласної ради.
Інформує Сербайло Андрій Андрійович – перший
заступник голови обласної ради
15. ПРО НАДРА
15.1 Про погодження клопотання ТОВ «СААБ» (Велико-Бактянське
родовище термальних вод (свердловина №21-Т, 22-Т).
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15.2 Про надання гірничого відводу ТзОВ «Фенікс» (Кривецьке родовище
мармуризованих вапняків).
15.3 Про погодження клопотання ТОВ «Прогрес-С» (Неліпинське -1
родовище підземних вод (свердловина №33-08-фоп).
15.4
Про
затвердження
проекту
зон
санітарної
охорони
Нижнєсолотвинського родовища підземних вод (свердловини № 32-т (32-Д), №
852, № 5-07мт) (ТОВ «Термал-Стар»).
15.5 Про
погодження
клопотання
ТОВ «Термал-Стар»
(Нижнєсолотвинське родовище підземних вод (свердловини №852, №5-07-мт).
15.6 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Косинського
родовища мінеральних термальних вод (свердловина № 16-т (СГТОВ «БерегКочік»).
15.7 Про погодження клопотання ТОВ «МТФ-Ярок» (родовище прісних
вод «Нарцис» (свердловина № 07.08.ФОН).
15.8 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Шаянського
родовища мінеральних вод (свердловина № 2-Д. (ТзОВ «Аква 2).
15.9 Про погодження клопотання ТОВ НВФ «Орус» (Верхньобистрянське
родовище прісних підземних вод (джерела №1 та №2), Верхньобистрянське
родовище мінеральних вод (джерело №3).
Інформує Вовканич Василь Федорович –
в.о. начальника головного управління
економіки
обласної
державної
адміністрації
16. ПРО МАЙНО:
16.1 Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
16.2 Про оренду плату
Інформує Громовий Антон Олександрович начальник управління з питань майна
комунальної
власності
облдержадміністрації
16.3 Про передачу майна.
Інформує Свида Ярослав Васильович - начальник
управління у справах молоді та спорту
обласної державної адміністрації
17. ПРО ЗМІНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ
17.1 Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж міста Тячів.
17.2 Про зміну та встановлення меж населених пунктів (с.Квасово
Берегівського району).
Інформує Попович Мафтей Васильович в.о. начальника головного управління
Держкомзему в Закарпатській області
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18. РІЗНЕ:
18.1 Про Звернення депутатів обласної ради до Президента України,
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо врахування
пропозицій до проекту Податкового кодексу України.
18.2 Про підтримку звернення депутатів Рівненської обласної ради до
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».
18.3 Про Звернення депутатів обласної ради до Президента України,
Кабінету Міністрів України та Національної комісії регулювання
електроенергетики України щодо недопущення підвищення ціни на природний
газ для населення.
18.4 Про клопотання щодо присвоєння імені О. І. Мателешки
Ужгородській загальноосвітній школі-інтернату з поглибленим вивченням
окремих предметів Закарпатської обласної ради.
18.5 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України (Цубина Ганна Михайлівна).
Інформує Сербайло Андрій Андрійович – перший
заступник голови обласної ради

Голова ради

М. Кічковський

