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Назва рішення
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за ІІ квартал 2007 року
Про затвердження звіту щодо використання коштів резервного фонду обласного бюджету
Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського
обласного комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Ужгород” на 2006 - 2008
роки (зі змінамивід 2 серпня 2007 року)
Про внесення змін і доповнень до Програми реформування і розвитку житловокомунального господарства Закарпатської області на 2006-2010 роки (зі змінами від 16
листопада 2006 року)
Про внесення змін до рішення обласної ради від 28 грудня 2006 року № 204 „Про обласний
бюджет на 2007 рік” (зі змінами від 7 березня, 12 квітня, 17 травня, 20 липня, 2 серпня 2007
року)
Про Обласну програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки
Про внесення змін до Програми розвитку регіональної вищої освіти на 2005-2007 роки (зі
змінами від 16 березня 2006 року)
Про Програму сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних
працівників у Закарпатській області на 2007- 2012 роки
Про внесення змін і доповнень до Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на
2007-2011 роки
Про внесення змін до Програми розвиткуархівної справи у Закарпатській областіна
2006–2010 роки
Про внесення змін до Обласної програми підтримки фермерських господарств на 2005-2007
роки
Про хід виконання Програми створення та накопичення регіонального резерву матеріальнотехнічних засобів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків на 2007-2010 роки
Про хід виконання Програми розвитку туризму та рекреації в Закарпатській області на
2002-2010 роки
Про внесення змін до Регіональної програми протиепідемічних заходів та боротьби з
інфекційними хворобами в області на 2007 – 2011 роки
Про внесення змін до Програми “Турбота”щодо посилення соціального
захистумалозабезпечених категорій громадяну 2007 році (зі змінами від 2 серпня 2007 року)
Про передачу майна
Про передачу майна
Про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 березня 2006 року № 724 (зі змінами від
8 червня, 16 листопада 2006 року)
Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для
оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської
області
Про орендну плату
Про призначення директора обласного комунального підприємства “Будинкоуправління
адмінбудівель”
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Про надання гірничого відводу ТОВ “СТМБК”
Про надання гірничого відводу колективному підприємству “Агрошляхбуд”
Про погодження клопотання приватного підприємства “Авіцена”
Про погодження клопотання ТОВ “Фішер-Мукачево”
Про надання гірничого відводу ВАТ “Мармуровий кар’єр “Трибушани”
Про погодження клопотання ТОВ “Сауляк”
Про внесення змін до Регіональної програми земельної реформи в Закарпатській області на
2006 – 2012 роки
Про погодження матеріалів щодо місця розташування під’їзної автомобільної дороги до
МАПП «Ужгород»
Про висновок щодо вилучення земельної ділянки та надання її товариству з обмеженою
відповідальністю „Карпати–2003”
Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України
Про Звернення депутатів обласної ради до Міністерства транспорту і зв'язку України
Про Звернення депутатів обласної ради до Міністра України з питан надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Про встановлення партнерства між Закарпатською областю та краєм Височина Чеської
Республіки
Про музей Августина Волошина
Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України
Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України
Про клопотання щодо нагородження цінним подарунком Верховної Ради України
Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України
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