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9 сесія II засідання
№ п/п Назва рішення
300. Про звіт обласної державної адміністрації про здійснення повноважень,
делегованих їй обласною радою
301. Про Програму економічного і соціального розвитку області на 2004 рік
302. Про продовження терміну дії програм на 2004 рік
303. Про Програму розвитку системи зв`язку, оповіщення та інформатизації
цивільної оборони Закарпатської області на 2004 - 2010 роки
304. Про хід виконання Програми зайнятості населення області на 2003 рік та
Програму на 2004 рік
305. Про Програму інформаційно-технічного забезпечення робіт із соціального
обслуговування населення області на 2003-2006 роки
306. Про Програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними
можливостями на період до 2006 року
307. Про регіональну Програму розвитку підсобних господарств будинків-інтернатів
та територіальних центрів по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян на період до 2006 року
308. Про внесення змін до Регіональної програми забезпечення діяльності судів на
2003-2005 роки
309. Про внесення змін до Регіональної комплексної програми профілактики
злочинності в області на період до 2005 року
310. Про Регіональну програму посилення боротьби з незаконною міграцією на
2003-2005 роки
311. Про Програму розвитку гастрольно-концертної діяльності професійних
колективів області на 2004-2007 роки
312. Про обласну Програму оздоровлення і відпочинку студентів на період до 2008 року
313. Про програми діяльності Закарпатського регіонального відділення пошукововидавничого агентства "Книга Пам'яті України" та обласної редакційної колегії
книги "Реабілітовані історією"
314. Про обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”
315. Про обласний бюджет на 2004 рік
316. Про хід виконання Програми розвитку туризму та рекреації в Закарпатській
області на 2002-2010 роки
317. Про Програму приватизації об'єктівспільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області на 2004-2005 роки та Перелік об’єктів, що підлягають
приватизації в 2004 році
318. Про створення обласногокомунального підприємства “Будинкоуправління
адмінбудівлі”
319. Про скасування рішень обласної ради
320. Про передачу автомобіля
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