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Назва рішення
Про зміни у складі постійних комісій обласної ради
Про майнові відносини в ході реформування агропромислового комплексу області
Про селекційно-племінну роботу ВАТ "Закарпатське племпідприємство" в
господарствах індивідуального сектора
Про звіт регіонального відділення Фонду державного майна України по
Закарпатській області про виконання повноважень у сфері приватизації об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Про Програму ефективного використання майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області на 2003-2006 роки
Про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області,що підлягають приватизації в 2003 році
Про передачу майна
Про майно
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2002 рік
Про внесення змін до рішень обласної ради від 25 вересня 2002 р. № 54 і від 23 січня 2003 р.
№ 147
Про використання коштів, що надходять до обласного бюджету в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва у 2003 році
Про звіт щодо використання коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища за 2002 рік та Перелік природоохоронних заходів, що
фінансуватимуться із зазначеного фонду в 2003 році
Про Програму створення регіонального резерву матеріально-технічних засобів для
попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх
наслідків на 2003-2006 роки
Про хід виконання в області заходів Національної програми професійної
реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на
2001-2005 роки
Про зміну та встановлення меж населених пунктів Мукачівського району
Про зміну та встановлення меж населених пунктів Берегівського району
Про зміну та встановлення меж населених пунктів Ужгородського району
Про погодження клопотання сільськогосподарського товариства з обмеженою
відповідальністю “Берег-Кочік” про надання спеціального дозволу (ліцензії)
Про погодження клопотання МПП “Бінако” про продовження дії спеціального дозволу
(ліцензії)
Про погодження клопотань ВАТ “Свалявські мінеральні води” про продовження дії
спеціальних дозволів (ліцензій)
Про погодження клопотання товариству з обмеженою відповідальністю "Нумінатор"
Про погодження клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “Прогрес-С”
Про погодження клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “Санаторій “Косино”
Про проведення виборів депутатів Забрідської сільської ради Великоберезнянського району
та Забрідського сільського голови
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184.

Про головного редактора газети “Карпаті ігаз со”
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