
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 № 129
м. Ужгород

Про орієнтовний план роботи
обласної ради на 2011 рік

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити орієнтовний план роботи обласної ради на 2011 рік
(додається).

2. Першому заступникові, заступнику голови обласної ради, головам
постійних комісій, виконавчому апарату спільно зі структурними підрозділами
облдержадміністрації забезпечити виконання запланованих заходів.

3. Головам постійних комісій обласної ради розглянути та погодити
плани роботи постійних комісій на 2011 рік з урахуванням плану роботи
обласної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної ради Закуреного В. П.

Голова ради І. Балога



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

від 28 грудня 2010 року № 129

Орієнтовний план роботи обласної ради
на 2011 рік

Питання, які виносяться на розгляд сесії обласної ради:

І квартал

1. Звіт голови обласної державної адміністрації про виконання
повноважень, що були раніше делеговані облдержадміністрації відповідним
рішенням обласної ради

Готує: Апарат обласної державної адміністрації

2. Про затвердження звіту щодо виконання обласного бюджету за 2010
рік.

Готує: Головне фінансове управління
облдержадміністрації

3. Про затвердження звіту щодо використання коштів резервного фонду
обласного бюджету у 2010 році.

Готує: Головне фінансове управління
облдержадміністрації

4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік.
Готує: Головне фінансове управління

облдержадміністрації
5. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку

області на 2010 рік.
Готує: Обласна державна адміністрація

6. Про хід виконання Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року.

Готує: Обласна державна адміністрація
7. Про стан дотримання законності, заходи щодо її зміцнення та

результати діяльності на території області.
Готує: Прокуратура Закарпатської області

8. Про хід виконання Обласної програми поводження з твердими
побутовими відходами на 2009 – 2011 роки.

Готує: Закарпатська обласна санітарно-
епідеміологічна станція

9. Про затвердження Регіональної програми розвитку виноградарства та
виноробства в Закарпатській області на період до 2025 року.

Готує: Головне управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації
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10. Про хід реалізації обласних програм, ініціатором і розпорядником
коштів яких є управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Готує: Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

11. Про хід виконання обласних програм, ініціатором і розпорядником
коштів яких є управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Готує: Управління освіти і науки
облдержадміністрації

12. Звіт начальника Закарпатського обласного управління лісового та
мисливського господарства про роботу у 2010 році.

Готує: Закарпатське обласне управління
лісового та мисливського господарства

13. Про надання Закарпатському обласному комунальному підприємству
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» пільг на користування землею.

Готує: Управління промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації

14. Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово-
комунального господарства Закарпатської області на 2010– 2014 роки.

Готує: Управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

15. Про Обласну програму благоустрою населених пунктів на 2011 –2014
роки.

Готує: Управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

16. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки тваринництва і
птахівництва на 2010 – 2015 роки.

Готує: Головне управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації

17. Про Програму розвитку системи зв’язку, оповіщення та
інформатизації цивільної оборони Закарпатської області на 2011 – 2015 роки.

Готує: Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації

18. Про хід виконання Програми створення страхового фонду
документації Закарпатської області на 2006 – 2010 роки.

Готує: Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації

19. Про Програму створення страхового фонду документації
Закарпатської області на 2011 – 2015 роки.

Готує: Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
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катастрофи облдержадміністрації
20. Про хід виконання Програми розвитку системи аварійно-рятуваль-

ного обслуговування населення Закарпатської області на 2006 – 2010 роки.
Готує: Управління з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації

21. Про хід виконання Програми створення та накопичення регіонального
резерву матеріально-технічних засобів для попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на
2007-2010 роки.

Готує: Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації

22. Про хід виконання Програми комплексного протипаводкового захисту
в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 – 2015 роки.

Готує: Закарпатське обласне виробниче
управління по меліорації та водному
господарству

23. Про стан співпраці органів ДАБК з органами місцевого
самоврядування у сфері містобудування.

Готує: Інспекція державного архітектурно-
будівельного контролю у Закарпатській
області

24. Про Регіональну цільову соціальну програму розвитку цивільного
захисту на 2011-2013 роки.

Готує: Головне управління МНС України в
Закарпатській області

25. Про Програму розвитку архівної справи у Закарпатській області на
2011-2015 роки.

Готує: Державний архів Закарпатської області
26. Про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності

на території Закарпатської області на 2006 – 2010 роки.
Готує: Відділ взаємодії з правоохоронними

органами та оборонної роботи
облдержадміністрації

27. Про Комплексну програму профілактики злочинності на території
Закарпатської області на 2011 – 2015 роки.

Готує: Відділ взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
облдержадміністрації

28. Про хід виконання Програми створення транскордонних транспортно-
логістичних центрів як структурних ланок інноваційних кластерів на території
Закарпатської області на 2009-2011 роки.
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Готує: Головне управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та
туризму облдержадміністрації

29. Про хід виконання обласної Програми роботи з обдарованою
молоддю на 2007-2010 роки.

Готує: Управління освіти і науки
облдержадміністрації

30. Про присвоєння імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв
обласному українському музично-драматичному театру.

Готує: Управління культури
облдержадміністрації

31. Про присвоєння імені Ф. Потушняка обласній універсальній науковій
бібліотеці.

Готує: Управління культури
облдержадміністрації

32. Про створення автотранспортного комунального підприємства
обласних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я.

Готує: Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

33. Про хід виконання Програми зайнятості населення Закарпатської
області на 2010 – 2011 роки.

Готує: Головне управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації

34. Про хід виконання Програми «Турбота» щодо посилення соціального
захисту малозабезпечених категорій громадян у 2010 році.

Готує: Головне управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації

35. Про Програму запровадження та функціонування системи управління
якістю в обласній державній адміністрації на 2011 рік.

Готує: Апарат облдержадміністрації
36. Про Програму забезпечення житлом працівників апарату

облдержадміністрації на 2011 – 2013 роки.
Готує: Апарат облдержадміністрації

37. Про хід виконання Регіональної програми захисту конституційних
прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернень громадян
на 2010 – 2011 роки.

Готує: Апарат облдержадміністрації
38. Про хід виконання Обласної програми «Журналіст» на 2004-2010

роки.
Готує: Управління інформації та зв’язків із

громадськістю облдержадміністрації
39. Про хід виконання Програми підтримки засобів масової інформації,

видання творів закарпатських авторів та розвитку галузі на 2010 рік.
Готує: Управління інформації та зв’язків із
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громадськістю облдержадміністрації
40. Про хід виконання Програми енергоефективності та

енергозбереження Закарпатської області на 2009-2013 роки.
Готує: Управління обласної державної

адміністрації: житлово-комунального
господарства; промисловості та
розвитку інфраструктури

41. Про зміни та встановлення меж населених пунктів.
Готує: Головне управління Держкомзему

України в Закарпатській області
42. Про надра.

Готує: Головне управління економіки
облдержадміністрації

43. Про майно.
Готує: Управління з питань майна комунальної

власності облдержадміністрації

ІІ квартал

1. Про затвердження звіту щодо виконання обласного бюджету за І
квартал 2011 року.

Готує: Головне фінансове управління
облдержадміністрації

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік.
Готує: Головне фінансове управління

облдержадміністрації
3. Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та

результати діяльності на території області.
Готує: УМВС України в Закарпатській області

4. Про затвердження Програми коригування генеральних планів
населених пунктів області на 2011-2015 роки.

Готує: Управління регіонального розвитку,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації

5. Про використання у 2011 році коштів, що надходять до обласного
бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва.

Готує: Головне управління агропромислового
розвитку облдержадміністрації

6. Про хід виконання та внесення змін і доповнень до Регіональної
програми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки.

Готує: Управління освіти і науки
облдержадміністрації

7. Про затвердження Обласної програми передачі гуртожитків
Закарпатської області у власність територіальних громад на 2011-2014 роки.
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Готує: Управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

8. Про хід виконання Програми створення індустріальних парків на
території Закарпатської області на 2008-2012 роки.

Готує: Головне управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та
туризму облдержадміністрації

9. Про хід виконання Програми розвитку туризму та рекреації в
Закарпатській області на 2002 –2010 роки.

Готує: Головне управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та
туризму облдержадміністрації

10. Про хід виконання Програми сприяння забезпеченню житлом
педагогічних та науково-педагогічних працівників у Закарпатській області на
2007-2012 роки.

Готує: Управління освіти і науки
облдержадміністрації

11. Про хід виконання Програми забезпечення загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів області сучасними
технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних
дисциплін на 2005-2011 роки.

Готує: Управління освіти і науки
облдержадміністрації

12. Про хід виконання Програми розвитку регіональної вищої освіти на
2008-2012 роки.

Готує: Управління освіти і науки
облдержадміністрації

13. Про хід виконання регіональної Програми подолання дитячої
безпритульності та бездоглядності на 2006-2010 роки.

Готує: Служба у справах дітей
облдержадміністрації

14. Про зміни та встановлення меж населених пунктів.
Готує: Головне управління Держкомзему

України в Закарпатській області
15. Про надра.

Готує: Головне управління економіки
облдержадміністрації

16. Про майно.
Готує: Управління з питань майна комунальної

власності облдержадміністрації
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ІІІ квартал

1. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за І півріччя
2011 року.

Готує: Головне фінансове управління
облдержадміністрації

2. Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік.
Готує: Головне фінансове управління

облдержадміністрації
3. Про хід виконання, внесення змін та доповнень до Програми реалізації

державної політики у галузі вищої освіти.
Готує: Управління освіти і науки

облдержадміністрації

4. Про хід виконання Обласної цільової програми відродження,
збереження і розвитку народних художніх промислів на 2007 – 2011 роки.

Готує: Управління культури
облдержадміністрації

5. Про хід виконання Регіональної програми розвитку та забезпечення
безпеки дорожнього руху в населених пунктах, на автошляхах та залізничних
переїздах області на 2009-2012 роки.

Готує: Управління промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації

6. Про хід виконання Програми правової освіти населення області на
2009-2011 роки.

Готує: Головне управління юстиції в
Закарпатській області

7. Про хід виконання Регіональної цільової програми медико-
психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, постраждалих у надзвичайній
ситуації (у тому числі спричиненій дорожньо-транспортною пригодою)
місцевого або об’єктового рівня, неповнолітніх осіб, у яких внаслідок
надзвичайної ситуації (у тому числі спричиненій дорожньо-транспортною
пригодою) загинув один із батьків або обоє батьків, на 2009-2013 роки.

Готує: Служба у справах дітей
облдержадміністрації

8. Про хід виконання Обласної програми «Питна вода Закарпаття» на
2006-2020 роки.

Готує: Закарпатське обласне виробниче
управління по меліорації та водному
господарству

9. Про зміни та встановлення меж населених пунктів.
Готує: Головне управління Держкомзему

України в Закарпатській області
10. Про надра.

Готує: Головне управління економіки
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облдержадміністрації
11. Про майно.

Готує: Управління з питань майна комунальної
власності облдержадміністрації

ІV квартал

1. Про звіт голови обласної державної адміністрації щодо здійснення
повноважень, делегованих їй обласною радою.

Готує: Обласна державна адміністрація
2. Про затвердження звіту щодо виконання обласного бюджету за 9

місяців 2011 року.
Готує: Головне фінансове управління

облдержадміністрації
3. Про затвердження Порядку і нормативів відрахування господарськими

організаціями частини чистого прибутку (доходу) за результатами
щоквартальної фінансово-господарської звітності до загального фонду
обласного бюджету.

Готує: Головне фінансове управління
облдержадміністрації

4. Про внесення змін до обласного бюджету на 2011 рік.
Готує: Головне фінансове управління

облдержадміністрації
5. Про обласний бюджет на 2012 рік.

Готує: Головне фінансове управління
облдержадміністрації

6. Про Програму економічного та соціального розвитку області на 2012
рік.

Готує: Головне управління економіки
облдержадміністрації

7. Про звіт постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
Готує: Постійна комісія обласної ради з питань

бюджету
8. Про Програму правової освіти населення області на 2012-2014 роки.

Готує: Головне управління юстиції в
Закарпатській області

9. Про реорганізацію обласного притулку для дітей у центр соціально-
психологічної реабілітації дітей.

Готує: Служба у справах дітей
облдержадміністрації

10. Про хід виконання та внесення змін і доповнень до Програми
розвитку освіти Закарпаття  на 2003-2012 роки.

Готує: Управління освіти і науки
облдержадміністрації
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11. Про Програму «Турбота» щодо посилення соціального захисту
малозабезпечених категорій громадян у 2012 році.

Готує: Головне управління праці та соціального
захисту населення облдержадміністрації

12. Про Програму зайнятості населення Закарпатської області на 2012 рік.
Готує: Головне управління праці та соціального

захисту населення облдержадміністрації
13. Про хід виконання Обласної програми розвитку фізичної культури і

спорту на 2007-2011 роки.
Готує: Управління у справах молоді та спорту

облдержадміністрації
17. Про Обласну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012-

2016 роки.
Готує: Управління у справах молоді та спорту

облдержадміністрації
14. Про зміни та встановлення меж населених пунктів.

Готує: Головне управління Держкомзему
України в Закарпатській області

15. Про надра.
Готує: Головне управління економіки

облдержадміністрації
16. Про майно.

Готує: Управління з питань майна комунальної
власності облдержадміністрації

Перший заступник голови ради В. Закурений


