
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Друга сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 16 грудня 2010 року № 37
м.Ужгород

Про затвердження порядку денного
другої сесії обласної ради VІ 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 другій сесії обласної ради VІ скликання
такий порядок денний:

1. Про депутатські запити.
Інформує Закурений Володимир Петрович –

перший заступник голови обласної ради
2. Про інформацію щодо ситуації, яка склалася внаслідок паводку в

області 7-10 грудня 2010 року.
Інформує Чіпак Володимир Петрович – начальник

обласного виробничого управління по
меліорації і водному господарству

3. Про постійні комісії обласної ради.
Інформує Балога Іван Іванович –голова обласної

ради
4. Про укладення Угоди щодо регіонального розвитку Закарпатської

області між Кабінетом Міністрів України та Закарпатською обласною радою.
Інформує Сербайло Андрій Андрійович – заступник

голови обласної ради
5. Про вступ до Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад

«Українська асоціація місцевих та регіональних влад».
Інформує Сербайло Андрій Андрійович – заступник

голови обласної ради



6. Про делегування повноважень обласної ради VI скликання обласній
державній адміністрації.

Інформує Закурений Володимир Петрович –
перший заступник голови обласної ради

7. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за ІІІ
квартал 2010 року.

8. Про внесення змін до рішення обласної ради від 7 травня 2010 року
№1109 «Про обласний бюджет на 2010 рік» (зі змінами від 8 липня, 27
серпня та 23 листопада 2010 року).

Інформує Лазар Петро Данилович – начальник
головного фінансового управління
облдержадміністрації

9. Про Програму економічного і соціального розвитку Закарпатської
області на 2011 рік

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

10. Про Обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями
на період до 2016 року.

Інформує Шніцер Роман Іванович - начальник
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

11.  Про Програму розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в
області на 2011- 2015 роки.

Інформує Шніцер Роман Іванович - начальник
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

12. Про Програму забезпечення медикаментами ветеранів Великої
Вітчизняної війни та виробами медичного призначення пільгової категорії
населення на 2011-2016 роки.

Інформує Шніцер Роман Іванович - начальник
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

13. Про Програму зміцнення матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров’я комунальної власності області на 2011-2016 роки.

Інформує Шніцер Роман Іванович - начальник
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

14. Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.
Інформує Мотильчак Михайло Андрійович -

начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації

15 . Про внесення змін та доповнень до Обласної програми «Шкільний
автобус» (зі змінами від 7 серпня 2009 року).

Інформує Мотильчак Михайло Андрійович -



начальник управління освіти і науки
облдержадміністрації

16. Про Програму підтримки комунально-експлутаційного,
автотранспортного господарства облдержадміністрації та збереження будинку
обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки архітектури на 2011 рік.

Інформує Шнайдер Василь Олексійович – начальник
відділу господарського забезпечення
облдержадміністрації

17. Про Програму діяльності Закарпатського регіонального відділення
Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» та обласної
редакційної колегії книги «Реабілітовані історією» на 2011 рік.

Інформує Сак Лариса Григорівна - заступник
керівника апарату – начальник відділу
фінансового забезпечення
облдержадміністрації

18. Про Програму діяльності громадських організацій, які потребують
соціального захисту, на 2011 рік.

Інформує Дупелич Володимир Романович -
начальник управління з питань
внутрішньої політики
облдержадміністрації

19. Про  Регіональну програму із забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на
2011-2014 роки.

Інформує Дупелич Володимир Романович -
начальник управління з питань
внутрішньої політики
облдержадміністрації

20. Про Програму «Центр культур національних меншин Закарпаття»
на 2011-2015 роки».

Інформує Гузинець Юрій Іванович – начальник
відділу у справах національностей
облдержадміністрації

21. Про Програму підтримки засобів масової інформації, видання творів
закарпатських авторів та розвитку інформаційної галузі на 2011 рік.

Інформує Дрогальчук Віктор Кузьмич - начальник
управління інформації та зв’язків із
громадськістю облдержадміністрації

22. Про Програму інформаційно-технічного забезпечення робіт із
соціального обслуговування населення області на 2010-2014 роки.

Інформує Мацола Віктор Васильович - начальник
головного управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації

23. Про Програму «Турбота» щодо посилення соціального захисту
малозабезпечених категорій громадян у 2011 році.



Інформує Мацола Віктор Васильович - начальник
головного управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації

24. Про Програму розвитку культури і мистецтва в області на 2011-2015
роки.

Інформує Глеба Юрій Федорович – начальник
управління культури облдержадміністрації

25. Про Регіональну програму впровадження молодіжної, сімейної,
демографічної та гендерної політики на 2011-2015 роки.

Інформує Свида Ярослав Васильович - начальник
управління у справах молоді та спорту
обласної державної адміністрації

26. Про внесення змін і доповнень до Обласної програми «Спортивний
майданчик» на 2010-2014 роки (зі змінами і доповненнями).

Інформує Свида Ярослав Васильович - начальник
управління у справах молоді та спорту
обласної державної адміністрації

27. Про внесення змін і доповнень до Обласної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки (зі змінами і доповненнями від
23 жовтня 2007 року, 4 грудня 2008 року, 24 квітня, 5 листопада 2009 року, 8
липня, 23 листопада 2010 року).

Інформує Свида Ярослав Васильович - начальник
управління у справах молоді та спорту
обласної державної адміністрації

28. Про внесення змін та доповнень до Регіональних правил забудови
населених пунктів та територій Закарпатської області.

Інформує Микитин Роман Андрійович - заступник
начальника управління регіонального
розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації

29. Про внесення змін до Програми розроблення проекту Схеми
планування території Закарпатської області.

Інформує Микитин Роман Андрійович - заступник
начальника управління регіонального
розвитку, містобудування та архітектури
облдержадміністрації

30. Про внесення змін до Програми інформатизації області на 2010-
2012 рік.

Інформує Малеш Володимир Ілліч – начальник
відділу інформаційно-комп’ютерного
забезпечення облдержадміністрації

31. Про Програму реалізації природоохоронних заходів на 2011 рік.
Інформує Погорєлов Андрій Вікторович – начальник

державного управління охорони
навколишнього природного середовища в



Закарпатській області
32. Про внесення змін до Програми розвитку транскордонного

співробітництва Закарпатської області на 2010 рік.
Інформує Нусер Ернест Ернестович – начальник

головного управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та туризму
облдержадміністрації

33. Про Програму розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2011- 2015 роки.

Інформує Нусер Ернест Ернестович – начальник
головного управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та туризму
облдержадміністрації

34. Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області
на 2011-2015 роки.

Інформує Нусер Ернест Ернестович – начальник
головного управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та туризму
облдержадміністрації

35. Про Програму формування позитивного міжнародного
інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську
область на 2011-2015 роки.

Інформує Нусер Ернест Ернестович – начальник
головного управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та туризму
облдержадміністрації

36. Про Програму розробки  конструкторської документації та
організації серійного виробництва галагеногенераторів для лікування
захворювань дихальної системи.

Інформує Лукеча Віктор Іванович – начальник
управління промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації

37. Про орієнтовний план роботи обласної ради на 2011 рік.
Інформує Сербайло Андрій Андрійович – заступник

голови обласної ради
38. Про обласний бюджет на 2011 рік

Інформує Лазар Петро Данилович – начальник
головного фінансового управління
облдержадміністрації



38. Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на
2011 рік.

Інформує Сенів Іван Миколайович – начальник
сектору мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації

39. ПРО ЗМІНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ

39.1. Про додаткове включення земельної ділянки в межу села
Рокосово Хустського району.

Інформує Попович Мафтей Васильович - в.о.
начальника головного управління
Держкомзему в Закарпатській області

40. ПРО НАДРА
40.1 Про затвердження проекту зон санітарної охорони родовища

підземних вод «Нарцис» (свердловина №1-н – мінеральна вода, свердловина
№1132 – прісна вода (приватний підприємець Рак В.В.).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.2 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Бийганського
родовища підземних мінеральних вод (свердловина №17-т (ТОВ «Лагуна»).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.3 Про погодження клопотання ТОВ «Боржава Плюс»  (родовище
мінеральних вод «Кушницьке»).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.4 Про погодження клопотання ТОВ «Боржава Плюс»  (родовище
мінеральних вод «Боржавське»).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.5 Про надання гірничого відводу ТОВ «КИФА»  (Мідяницьке -2
родовище глин).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації



40.6 Про надання гірничого відводу ДП «Управління промислових
підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України»
(Кам’яницьке  родовище андезитів).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.7 Про надання гірничого відводу ДП «Управління промислових
підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України»
(Рокосівське родовище андезитів та туфів).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.8 Про надання гірничого відводу ДП «Управління промислових
підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України»
(Королівське родовище андезитів).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.9 Про погодження клопотання ТОВ «Багатопрофільний санаторій
«Теплиця» (артезіанська свердловина прісної води №757).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.10 Про погодження клопотання МПП «Алекс» (Неліпинське
родовище мінеральних вод).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.11 Про надання гірничого відводу ПП «Ізумруд» (Клочківське
родовище андезито-базальтів).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.12 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Шаянського
родовища мінеральних вод (свердловина №2-д (ТОВ «Аква»).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

40.13 Про погодження клопотання ВАТ «Мармуровий кар’єр
«Трибушани» (Трибушанське, Прибуйське та Довгорунське родовища
мармуру, мармурованих вапняків та доломітів).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації



40.14 Про погодження клопотання ТОВ НВФ «Орус»
(Верхньобистрянського родовища прісних підземних вод (джерела №1 та
№2), Верхньобистрянського родовища мінеральних вод (джерело №3).

Інформує Вовканич Василь Федорович - в.о.
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

41. ПРО МАЙНО:
41.1 Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (обласний дитячий
туберкульозний санаторій «Човен» (с. Керецьки Свалявського району) та
обласна  клінічна  інфекційна  лікарня (м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20А).

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації

41.2 Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  (ЗОКП
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» (вул. Собранецька. 145).

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації

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

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації

41.4 Про надання дозволу на відчуження майна, що перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (КП «ЦРА
№28 ЗОВО «Фармація» (смт Воловець, вул. Дружби,1).

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації

41.5 Про прийняття та передачу майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області (будівля котельні
Виноградівського санаторного дошкільного навчального закладу
інтернатного типу для дітей дошкільного та шкільного віку (м. Виноградів,
вул. Персикова, 25).

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності



облдержадміністрації
41.6  Про відчуження майна спільної власності територіальних громад

сіл, селищ, міст області (м. Ужгород, пл. Ш.Петефі, 14 (приміщення першого
поверху та підвал).

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації

41.7  Про орендну плату.
Інформує Громовий Антон Олександрович -

начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації

41.8  Про внесення змін до рішення обласної ради від 5 листопада 2009
року № 1004 «Про закріплення  майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області» (зі змінами від 7 травня 2010 року).

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації

41.9  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної
ради від 8 червня 2006 року № 52 «Про прийняття цілісного майнового
комплексу санаторію «Перлина Карпат».

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації

41.10 Про надання згоди на прийняття майна у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст області (Ужгородський палац дітей та
юнацтва «ПАДІЮН»)

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації

41.11 Про надання згоди на прийняття майна у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст області (Ужгородський міський
перинатальний центр)

Інформує Громовий Антон Олександрович -
начальник управління з питань майна
комунальної власності
облдержадміністрації



42. РІЗНЕ:
42.1  Про реалізацію Резолюції та Рекомендації Конгресу місцевих і

регіональних влад Ради Європи «Сталий розвиток гірських регіонів та досвід
Карпатських гір».

Інформує Кічковський Михайло Михайлович –
голова постійної комісії з питань
транскордонного співробітництва

42.2   Про Звернення депутатів обласної ради до Прем′єр-міністра
України щодо сприяння у подальшому ефективному відновленні
виробництва Мужіївського золотодобувного комплексу.

Інформує Лукеча Віктор Іванович – начальник
управління промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації

42.3  Про Звернення депутатів обласної ради до Прем′єр-міністра
України щодо ситуації, яка склалася на ДП «Солотвинський солерудник».

Інформує Паук Іван Федорович – начальник
головного управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації

42.4 Про Звернення депутатів обласної ради до Прем′єр-міністра
України щодо передачі майнового комплексу колишнього Будинку офіцерів
(військове містечко №15) зі сфери управління Міністерства оборони України
у комунальну власність територіальної громади м. Мукачево.

Інформує Закурений Володимир Петрович – перший
заступник голови обласної ради

42.5 Про Звернення депутатів обласної ради до Прем’єр-міністра
України щодо Ужгородського стадіону «Авангард».

Інформує Свида Ярослав Васильович - начальник
управління у справах молоді та спорту
обласної державної адміністрації

42.6  Про Звернення депутатів обласної ради до Президента України
щодо фінансування заходів, передбачених державною Програмою
комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській
області на 2006-2015 роки.

Інформує Закурений Володимир Петрович – перший
заступник голови обласної ради

42.7 Про Звернення депутатів обласної ради до Прем’єр-міністра
України та Голови Верховної Ради України щодо виділення коштів з
держбюджету на ліквідацію наслідків грудневого паводку.

Інформує Закурений Володимир Петрович – перший
заступник голови обласної ради

42.8 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Горвата Томаша Ласловича.



Інформує Закурений Володимир Петрович – перший
заступник голови обласної ради

42.9 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України Рибачка Ю.І.

Інформує Закурений Володимир Петрович – перший
заступник голови обласної ради

42.10 Про протест прокурора.
Інформує Ціцак Віталій Васильович – начальник

відділу юридичного забезпечення, роботи
з кадрами та зверненнями громадян
виконавчого апарату обласної ради

Голова ради І. Балога


