
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Третя сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого 2011 року №136
м. Ужгород

Про затвердження порядку денного
третьої 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 третій сесії обласної ради VІ скликання такий
порядок денний:

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

ради

2. Про звіт голови обласної державної адміністрації про виконання
повноважень, що були раніше делеговані облдержадміністрації відповідним
рішенням обласної ради.

Інформує Ледида Олександр Олександрович –
голова обласної державної адміністрації

3. Про постійні комісії обласної ради:
3.1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 листопада 2010

року №22 «Про постійну комісію з питань бюджету» (зі змінами від 28 грудня
2010 року).

3.2 Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 листопада 2010
року №23 «Про постійну комісію з питань розвитку продуктивних сил,
виробничої інфраструктури,банківської діяльності та інвестицій» (зі зміною від
28 грудня 2010 року).

3.3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 листопада 2010
року №28 «Про постійну комісію з питань освіти, науки, культури, духовності,
молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та
інформаційної політики» (зі зміною від 28 грудня 2010 року).
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3.4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 листопада
2011року №31 «Про постійну комісію з питань екології та використання
природних ресурсів».

3.5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 листопада
2011року №33 «Про постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики
та адміністративно-територіального устрою» (зі змінами від 28 грудня 2010
року).

Інформує Балога Іван Іванович – голова обласної
ради

4. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2010 рік.
5. Про використання коштів резервного фонду обласного бюджету за 2010

рік.
Інформує Лазар Петро Данилович – начальник

головного фінансового управління
обласної державної адміністрації

6. Про Програму розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації
Цивільної оборони 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 обласної
державної адміністрації

7. Про Комплексну програму профілактики злочинності на території
Закарпатської області на 2011-2015 роки.

Інформує Гринь Анатолій Анатолійович – заступник
начальника відділу взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної
роботи обласної державної адміністрації

8. Про Регіональну програму підвищення рівня знань податкового
законодавства та якості обслуговування платників податків на 2011-2015 роки.

Інформує Іванчо Василь Васильович – голова
державної податкової адміністрації у
Закарпатській області

9. Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки.
10. Про Програму підвищення якості фахової підготовки та кваліфікації

лікарів-стоматологів, лікарів-інтернів та студентів стоматологічного
факультету Ужгородського національного університету на 2011 рік.

Інформує Мотильчак Михайло Андрійович -
начальник управління освіти і науки
обласної державної адміністрації

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

Інформує Делеган Михайло Васильович – директор
державного архіву області
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12. Про Програму  комплексного використання водних ресурсів
Закарпатської області.

Інформує Лукеча Віктор Іванович – начальник
управління промисловості та розвитку
інфраструктури

13. Про внесення змін до Регіональної програми земельної реформи в
Закарпатській області на 2006-2012 роки.

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

14. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки
тваринництва і птахівництва в області на 2010-2015 роки.

Інформує Нодь Степан Федорович – перший
заступник начальника головного
управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

15. Про внесення змін до Програми підтримки комунально-
експлуатаційного, 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
обласної державної адміністрації

16. Про внесення змін та доповнень до Програми реалізації
природоохоронних заходів на 2011 рік.

Інформує Погорєлов Андрій Вікторович –
начальник державного управління
охорони навколишнього природного
середовища в Закарпатській області

17. Про внесення змін та доповнень до Програми правової освіти
населення області на 2009-2011 роки.

Інформує Ільницький Петро Михайлович –
начальник головного управління  юстиції
у Закарпатській області

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 грудня 2010 року
№ 127 «Про обласний бюджет на 2011 рік».

Інформує Лазар Петро Данилович – начальник
головного фінансового управління
обласної державної адміністрації

19. Про звіт начальника Закарпатського обласного управління лісового та
мисливського господарства про роботу у 2010 році.

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

20. Про зміну та встановлення меж населених пунктів:
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Про зміну та встановлення меж населених пунктів (села Кострино та
Костринська Розтока Великоберезнянського району).

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

21. Про надра:
21.1 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Шаянського

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

родовища мінеральних вод (свердловина №29 ПП «Надія»).
21.3 Про погодження клопотання ММКП «Мукачівводоканал».
21.4 Про надання гірничого відводу ТОВ «Пушкіновське» (Пушкінське

родовище глин).
21.5 Про затвердження проекту зон санітарної охорони

Нижнєсолотвинського родовища підземних вод (свердловини №32-т (32-Д), №
852, №5-07мт).

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

21.7 Про  погодження  клопотання ТОВ «МТФ-Ярок» (родовище
прісних вод «Нарцис» (свердловина № 07.08.ФОН).

Інформує Вовканич Василь Федорович –
в. о. начальника головного управління
економіки обласної державної
адміністрації

22. Про майно:
22.1 Про припинення діяльності комунальних підприємств обласної ради

шляхом їх ліквідації.
22.2 Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (Закарпатська обласна
клінічна лікарня імені Андрія Новака).

22.3 Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

22.4 Про орендну плату (Закарпатське обласне молодіжне товариство
сиріт «Доля»).

22.5 Про внесення змін до рішення обласної ради від 8 жовтня 2008 року
№683 «Про проведення аукціонів із відчуження об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області».

Інформує Громовий Антон Олександрович –
начальник управління з питань майна
комунальної власності обласної державної
адміністрації

22.6 Про внесення змін до рішення обласної ради від 11 січня 2002 року
№ 378 «Про створення комунального підприємства «Агентство регіонального
розвитку і транскордонного співробітництва».
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22.7 Про призначення директора комунального підприємства «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради.

23. Різне:
23.1 Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради,

витрати на утримання ради та її виконавчого апарату у 2011 році.
23.2 Про склад комісії Закарпатської обласної ради з питань поновлення

прав реабілітованих.
23.3 Про Звернення депутатів обласної ради до послів Австрії, Італії,

Німеччини, Польщі,Чехії в Україні.
23.4 Про Звернення  депутатів обласної ради до голови Державного

комітету телебачення і радіомовлення України (щодо відновлення трансляції
радіопрограм Українського радіо на території області).

23.5 Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів
України (щодо вирішення питання облаштування альтернативного залізничного
переїзду в м. Свалява).

23.6 Про Звернення  депутатів обласної ради до Прем’єр-міністра України
Азарова М. Я. (щодо поліпшення фінансування дорожньої галузі області).

23.7 Про Звернення  депутатів обласної ради до Міністерства  екології та
природних ресурсів України (щодо виділення з Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища коштів для знешкодження
непридатних ХЗЗР).

23.8 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної
Ради України Чубірка Володимира Володимировича.

23.9 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України Данилюка Михайла Васильовича.

23.10 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою
Верховної Ради України Рубіша Івана Івановича.

Інформує Закурений Володимир Петрович – перший
заступник голови ради

Голова ради І. Балога


