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Назва рішення
Про затвердження порядку денного вісімнадцятої сесії обласної ради V скликання
Про депутатський запит Ковача М.М.
Про депутатський запит Дупка Ю.Ю., Медвідя С.В., Пейтера Ч.А., Кевсегі Е.З.
Про депутатський запит Туркевича О.Б, Баранюка О.В., Ледіди І.Г., Харути Ф.Г., Адамчука
О.І., Качура І.І.
Про депутатський запит Брензовича В.І., Ковача М.М.
Про депутатський запит Ігнатка В.С., Туркевича О.Б, Адамчука О.І., Баранюка О.В., Ледіди
І.Г., Качура І.І., Швардака В.В..
Про депутатський запит Дряшкаби В.П.
Про Регіональну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2008-2011 роки
Про внесення змін до Регіональної програми подолання дитячої безпритульності та
бездоглядності на 2006-2010 роки (зі змінами та доповненнями від 29 грудня 2007 року)
Про внесення змін до Регіональної програми посилення боротьби з нелегальною міграцією на
2007-2008 роки (зі змінами від 12 березня 2008 року)
Про внесення змін до Програми реалізації природоохоронних заходів на 2008 рік (зі змінами
від 23 травня 2008 року)
Про Порядок видачі дозволів і встановлення лімітів спеціального використання природних
рослинних ресурсів місцевого значення на території Закарпатської області
Про розширення площі об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
Про використання у 2008 році коштів, що надходять до обласного бюджету в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
Про доповнення до Програми зайнятості населення Закарпатської області на 2008-2009 роки
Про створення Обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів
Про внесення змін до Програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту
малозабезпечених категорій громадян у 2008 році (зі змінами від 12 березня 2008 року)
Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського
обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2006 - 2008
роки (зі змінами від 2 серпня та 23 жовтня 2007 року)
Про внесення змін до Програми формування позитивного інвестиційного іміджу області на
2007-2008 роки (зі змінами від 29 листопада 2007 року)
Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності громадських організацій області, які
потребують соціального захисту, на 2008 рік (зі змінами від 12 березня 2008 року
Про хід виконання Програми підтримки засобів масової інформації, видання творів
закарпатських авторів та розвитку галузі на 2008 рік
Про внесення змін до Програми діяльності Закарпатського регіонального відділення
Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України» та обласної редакційної колегії
книги «Реабілітовані історією» на 2008 рік
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за ІІ квартал 2008 року
Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 січня 2008 року № 461 «Про обласний
бюджет на 2008 рік» (зі змінами від 12 березня, 23 травня 2008 року)
Про надання гірничого відводу МПП «Рос» (Гутинське родовище андезитів)
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Про погодження клопотання ТОВ «Лігніт» (Ільницьке родовище бурого вугілля)
Про погодження клопотання ТОВ «Лагуна» (Бийганське родовище субтермальних вод)
Про погодження клопотання ТОВ «Санаторій «Акватермал» (Великопаладське родовище
термальних вод)
Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 березня 2008 року № 514
Про внесення змін до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області
Про відчуження майна
Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області (вул. Минайська, 16)
Про внесення змін до Програми забезпечення службовим житлом працівників апарату
облдержадміні-страції на період до 2010 року
Про втрату чинності рішення обласної ради від 16 березня 2006 року №737
Про внесення змін до Положення про порядок відшкодування депутатам обласної ради
витрат, пов’язаних із депутатською
Про зміну назви Обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака
Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Про Звернення депутатів обласної ради до Прем’єр-міністра України та
Міністерства освіти і науки України
Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін
до чинного законодавства в частині надання послуг на платній основі державними органами
земельних ресурсів
Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України
Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Ради національної безпеки та оборони України
Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Ради національної безпеки та оборони України
Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України
Про внесення змін і доповнень до Програми підтримки комунально-експлуатаційного,
автотранспортного господарства облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради
і облдержадміністрації як пам’ятки архітектури на 2008 рік
Про Звернення депутатів обласної ради до Міністерства охорони здоров’я України
Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Про клопотання щодо нагородження щорічною Премією Верховної Ради України
Про скасування рішення обласної ради
Про створення тимчасової комісії обласної ради з питань перевірки законності
функціонування полігону твердих відходів на території Баранинської сільської ради
Ужгородського району
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