ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Перша сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
17.12.2020

Ужгород

№27

Про внесення змін до рішення
обласної ради від 07 грудня 2020 року № 2
«Про порядок денний першої сесії обласної ради»
(зі змінами від 09 грудня 2020 року)
Відповідно до статей 43, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 37 Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VІІ
скликання, враховуючи висновки постійних комісій, рекомендації президії
обласної ради, обласна рада в и р і ш и л а:
Внести такі зміни до рішення обласної ради від 07 грудня 2020 року № 2
«Про порядок денний першої сесії обласної ради» (зі змінами від 09 грудня 2020
року):
1. Виключити з порядку денного першої сесії обласної ради такі питання:
– Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 травня 2011 року
№ 229 «Про створення регіонального ландшафтного парку місцевого значення
«Синяк»;
– Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення пралісову (пралісові пам’ятки природи: «Праліси Чорноголівського
лісництва», «Праліс і квазіпраліси Лютянського лісництва», «Квазіпраліс
Бистрицького лісництва»);
– Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісова пам’ятка природи «Праліси та квазіпраліси Свалявського
лісництва»);
– Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(пралісова памʼятка природи «Квазіпраліси Анталовецького лісництва»);
– Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення: (пралісові пам’ятки природи: «Квазіпраліси Міжгірського лісництва»,
«Праліси Лопушнянського лісництва», «Праліс та квазіпраліси Ізківського
лісництва»,
«Квазіпраліси
Запереділянського
лісництва»,
«Праліси
Верхньобистрянського лісництва», «Квазіпраліси Вучківського лісництва»
«Праліси Майданівського лісництва»);

– Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(пралісова памʼятка природи «Природні ліси Нижньоволовецького лісництва»);
– Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісові пам’ятки природи: «Праліси Щаульського лісництва»,
«Праліси Квасівського лісництва», «Праліс та квазіпраліси Богданського
лісництва», «Квазіпраліс Білотисянського лісництва»);
– Про затвердження проєкту зон санітарної охорони ділянки «Маргіт-1»
Голубинського родовища мінеральних вод, свердловина № 7-ГП (д) у с. Солочин
Свалявського району.
2. Доповнити порядок денний першої сесії обласної ради такими питаннями:
– Про порядок денний третього пленарного засідання першої сесії обласної
ради;
– Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року
№1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05 травня,
16 липня, 01 жовтня 2020 року) 07100000000 (код бюджету);
– Про Програму підтримки державної політики регіонального розвитку та
підтримки громад Закарпатської області на 2021 – 2023 роки;
– Про Програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Закарпатській області на 2021 – 2023 роки;
– Про Програму профілактики злочинності на території Закарпатської
області на 2021 – 2025 роки;
– Про Регіональну програму боротьби з тероризмом, контрабандою,
організованою злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки;
– Про Регіональну програму сімейної, гендерної політики, запобігання та
протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2025 роки;
– Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної
допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки;
– Про Програму підвищення ефективності забезпечення безпеки учасників
судового процесу, підтримання громадського порядку в судах та охорони
приміщень суду, на території Закарпатської області на 2021 – 2025 роки;
– Про Програму розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської
області на 2021 – 2027 роки;
– Про Обласну програму забезпечення жителів області, які страждають на
рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021 – 2025
роки;
– Про Регіональну програму «Репродуктивне здоров’я населення
Закарпатської області на період до 2025 року»;
– Про Обласну програму «Цукровий діабет» на 2021 – 2025 року;
– Про Програму розвитку і підтримки тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки;
– Про Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на
2021 – 2025 роки;
– Про Програму охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки;
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– Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоровʼя Закарпатської області на 2020 – 2021 роки (зі змінами
від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року);
– Про погодження лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі
другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань у
2021 та 2022 роках;
– Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради;
– Про план роботи обласної ради на 2021 рік;
– Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально
визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;
– Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління спільною
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на утримання
нерухомого майна і прибудинкової території на 2021 рік;
– Про структуру, чисельність та штатний розпис Комунальної установи
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради на 2021 рік;
– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо сприяння закупівлі
необхідного обладнання для медичних закладів Закарпатської області;
– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розгляду можливості
фінансування моніторингу атмосферного повітря за рахунок коштів державного
бюджету;
– Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2021 рік
(для службового користування).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий апарат
обласної ради.

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ
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