
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Друга сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 грудня 2010 року № 106
м.Ужгород

Про затвердження порядку денного
другого пленарного засідання 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 другому пленарному засіданні другої сесії
обласної ради VІ скликання такий порядок денний:

1. Про депутатські запити.
Інформує Балога Іван Іванович – голова обласної

ради
2. Про постійні комісії обласної ради.

Інформує Закурений Володимир Петрович – перший
заступник голови обласної ради

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

Інформує Балога Іван Іванович – голова обласної
ради

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

Інформує Папп Василь Васильович – заступник
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

5. Про укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Закарпатською обласною радою щодо регіонального розвитку Закарпатської
області.

Інформує Балога Іван Іванович – голова обласної
ради



6. Про Програму підтримки малого підприємництва в області на 2011-
2012 роки.

Інформує Папп Василь Васильович – заступник
начальника головного управління
економіки облдержадміністрації

7. Про Програму створення та накопичення регіонального резерву
матеріально-технічних засобів та засобів індивідуального захисту органів
дихання непрацюючого населення Закарпатської області на 2011-2015 роки.

Інформує Карпеченко Сергій Миколайович –
начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

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

державного управління охорони
навколишнього природного середовища в
Закарпатській області

9. Про Програму будівництва в Закарпатській області розплідників і
ферм для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в
природному середовищі на 2011-2016 роки.

Інформує Фізик Ігор Володимирович – начальник
Закарпатського обласного управління
лісового та мисливського господарства

10. Про внесення змін до Регіональної цільової соціальної програми
реформування системи закладів для дітей, позбавлених батьківського
піклування, на 2008-2011 роки.

Інформує Якімеліна Світлана Степанівна -
начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації

11. Про обласний бюджет на 2011 рік.
Інформує Лазар Петро Данилович – начальник

головного фінансового управління
облдержадміністрації

12. Про сприяння розвитку на території області спортивної та
туристичної інфраструктури.

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

13. Про орієнтовний план роботи обласної ради на 2011 рік.
Інформує Закурений Володимир Петрович – перший



заступник голови обласної ради
14. ПРО МАЙНО:

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

15. РІЗНЕ:
15.1 Про пропозиції щодо розв’язання проблем відведення земель для

спорудження захисних дамб та акумулюючих протипаводкових водосховищ
Інформує Чіпак Володимир Петрович – начальник

обласного виробничого управління по
меліорації і водному господарству

15.2 Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 грудня 2010
року №103 «Про Звернення депутатів обласної ради до Прем’єр-міністра
України та Голови Верховної Ради України».

Інформує Закурений Володимир Петрович – перший
заступник голови обласної ради

15.3 Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів
України (щодо поліпшення залізничного та повітряного сполучення краю зі
східними та південними областями України).

Інформує Сербайло Андрій Андрійович – заступник
голови обласної ради

15.4 Про протест заступника прокурора Закарпатської області.
Інформує Ціцак Віталій Васильович – начальник

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

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

Інформує Сенів Іван Миколайович – начальник
сектору мобілізаційної роботи апарату
облдержадміністрації

Голова ради І. Балога


