ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Перша сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
17.12.2020

Ужгород

№ 28

Про порядок денний третього
пленарного засідання першої сесії
обласної ради
Відповідно до статей 43, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 37 Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VІІ
скликання, рішень обласної ради від 07 грудня 2020 року № 2 та від 09 грудня
2020 року №19, враховуючи пропозиції постійних комісій та президії обласної
ради, обласна рада в и р і ш и л а:
Затвердити для розгляду на третьому пленарному засіданні першої сесії
обласної ради VІІІ скликання такий порядок денний:
1. Про секретаріат третього пленарного засідання першої сесії обласної
ради.
2. Про депутатські запити (загальне питання).
3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2020 року
№ 2 «Про порядок денний першої сесії обласної ради» (зі змінами від 09.12.2020).
4. 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).
5. Про обласний бюджет на 2021 рік 07100000000 (код бюджету).
6. Про прогноз обласного бюджету на 2022 – 2023 роки 07100000000 (код
бюджету).
7. Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської області
на 2021 рік.
8. Про Програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Закарпатській області на 2021 – 2023 роки.
9. Про Програму підтримки державної політики регіонального розвитку та
підтримки громад Закарпатської області на 2021– 2023 роки.
10. Про Програму профілактики злочинності на території Закарпатської
області на 2021 – 2025 роки.
11. Про Регіональну програму боротьби з тероризмом, контрабандою,
організованою злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки.

12. Про Регіональну програму сімейної, гендерної політики, запобігання та
протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2025 роки.
13. Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної
технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
14. Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської
області на 2021 рік.
15. 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.
16. Про Програму підтримки національних меншин та розвитку
міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки.
17. Про Програму підтримки видання творів місцевих авторів,
популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на
2021 – 2023 роки.
18. Про Програму підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на
2021 – 2023 роки.
19. Про Програму формування позитивного міжнародного інвестиційного
іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2021 – 2025
роки.
20. Про Програму розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки.
21. Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на
2021 – 2023 роки.
22. Про Програму підвищення ефективності функціонування
Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт
«Ужгород» на 2021 – 2024 роки.
23. Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного,
автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та
збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як пам’ятки архітектури на 2021 рік.
24. Про Регіональну програму «Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025 роки.
25. Про Регіональну програму розвитку фізичної культури і спорту на
2021 – 2024 роки.
26. 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.
27. Про Регіональну програму «Репродуктивне здоров’я населення
Закарпатської області на період до 2025 року».
28. Про Обласну програму «Цукровий діабет» на 2021 – 2025 року.
29. Про Програму розвитку і підтримки тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки.
30. Про Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на
2021 – 2025 роки.
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31. Про Програму охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
32. Про затвердження Статуту Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» у новій редакції.
33. Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства
Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» на 2021 рік.
34. Про внесення змін до Регіональної програми «Турбота» щодо
посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі змінами та
доповненнями від 26 вересня 2019 року та 16 липня 2020 року).
35. 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).
36. Про затвердження проєкту зон санітарної охорони Виноградівського
родовища прісних підземних вод, де розташовані свердловини №№ 1, 2, 3 в
м. Виноградів Закарпатської області.
37. Про погодження лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі
другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань у
2021 та 2022 роках.
38. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради.
39. Про план роботи обласної ради на 2021 рік.
40. 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».
41. 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.
42. Про структуру, чисельність та штатний розпис Комунальної установи
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради на 2021 рік.
43. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо сприяння закупівлі
необхідного обладнання для медичних закладів Закарпатської області.
44. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розгляду можливості
фінансування моніторингу атмосферного повітря за рахунок коштів державного
бюджету.
45. Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2021
рік (для службового користування).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий апарат
обласної ради.
Голова ради

Олексій ПЕТРОВ
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