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Назва рішення
Про затвердження порядку денного двадцять першої сесії обласної ради V скликання
Про депутатський запит Кураха І.І.
Про депутатський запит Туркевича О.Б., Бушка І.І., Ледіди І.Г.
Про депутатський запит постійної комісії обласної ради з питань законності і правопорядку
Про Звернення депутатів обласної ради до Міністра внутрішніх справ України
Про депутатський запит Ластівки Є.І. .
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за ІІІ квартал 2008 року
Про стан відшкодування податку на додану вартість суб’єктам господарювання в
Закарпатській області
Про ліквідацію обласного комунального підприємства «Закарпаттеплокомуненерго»
Про внесення змін до Програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту
малозабезпечених категорій громадян у 2008 році (зі змінами від 12 березня, 25 липня 2008
року)
Про внесення змін до Програми зміцнення матеріально – технічної бази закладів охорони
здоров’я комунальної власності області на 2004 – 2010 роки (зі змінами від 23 червня 2004
року, 7 березня та 2 серпня 2007 року)
Про внесення змін до Програми розвитку нефрологічної, гемодіалізної служб та
імуносупресивної підтримки реципієнтів з нирковим, печінковим та іншим трансплантантом
на 2006 – 2010 роки (зі змінами від 29 березня 2005 року, 16 березня і 16 листопада 2006
року та 23 травня 2008 року)
Про внесення змін і доповнень до Обласної програми розвитку фізичної культури і спорту на
2007-2011 роки (зі змінами і доповненнями від 23 жовтня 2007 року)
Про внесення змін до Програми розвитку культури і мистецтва в області на 2008-2010 роки
Про Закарпатський обласний угорський драматичний театр
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку туризму та рекреації в Закарпатській
області на 2002-2010 роки (з доповненнями від 4 листопада 2005 року, 16 листопада 2006
року та 14 грудня 2007 року)
Про Програму розвитку транскордонного співробітництва на 2009 рік
Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу
області на 2009-2010 роки
Про Програму правової освіти населення області на 2009-2011 роки
Про затвердження Переліків видів судинних рослин та рослинних угруповань, що підлягають
особливій охороні на території Закарпатської області
Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 липня 2008 року № 614
Про Програму відтворення лососевих видів риб басейну р. Тиса в Закарпатській області на
2008-2017 роки
Про Програму діяльності громадських організацій області, які потребують соціального
захисту, на 2009 рік
Про Регіональну програму із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики і вивчення суспільної думки на 2009 – 2010 роки
Про внесення змін до Програми інформатизації області на 2007 –2009 роки (зі змінами від
29 листопада 2007 року)
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Про Програму діяльності Закарпатського регіонального відділення Пошуково-видавничого
агентства «Книга Пам’яті України» та обласної редакційної колегії книги «Реабілітовані
історією» на 2009 рік
Про Програму підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства
облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як
пам’ятки архітектури на 2009 рік
Про Програму запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в
органах виконавчої влади області на 2009 рік
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, 25 та 30 липня, 8 жовтня 2008
року)
Про надання дозволу на будівництво аквапарку в м.Ужгороді
Про орієнтовний план роботи обласної ради на 2009 рік
Про погодження клопотання ВАТ «Мукачівприлад»
Про надання гірничого відводу МПП «Слива»
Про надання гірничого відводу ТОВ «Дельта КМБ»
Про надання гірничого відводу ДП «Управління промислових підприємств державної
адміністрації залізничного транспорту України» (Кам’яницьке родовище андезитів)
(у разі невиконання зазначених умов до 31 грудня 2009 року вважати, що це
рішення втратило чинність)
Про надання гірничого відводу ДП «Управління промислових підприємств державної
адміністрації залізничного транспорту України» (Королівське родовище андезитів)
(у разі невиконання зазначених умов до 31 грудня 2009 року вважати, що це
рішення втратило чинність)
Про надання гірничого відводу ДП «Управління промислових підприємств державної
адміністрації залізничного транспорту України» (Рокосівське родовище андезитів та туфів)
(у разі невиконання зазначених умов до 31 грудня 2009 року вважати, що це
рішення втратило чинність)
Про погодження клопотання Західного центру радіотехнічного спостереження
Про погодження клопотання приватного підприємця Рак В.В.
Про надання гірничого відводу ТОВ «Канадіан-Гунгаріан-Косонь Бау»(Косинське родовище
ліпаритів)
Про передачу майна
Про передачу майна із власності територіальної громади м. Мукачева у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст області
Про орендну плату
Про внесення змін до рішення обласної ради від 8 жовтня 2008 року № 682 та припинення
діяльності комунального підприємства Аптека № 180 ЗОВО «Фармація»
Про повернення проекту рішення на доопрацювання в обласну державну адміністрацію
Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
(втратило чинність на підставі рішення №808 від 27 лютого 2009р.)
Про передачу об’єкта нерухомого майна
(втратило чинність на підставі рішення №860 від 24 квітня 2009р.)
Про орендну плату
Про перенесення розгляду протесту прокурора області
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Про інформацію щодо закриття місця тимчасового тримання «Павшино»
Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України
Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України
Про Звернення депутатів обласної ради до Міністерства транспорту та зв’язку України
Про Звернення депутатів обласної ради до Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України
Про Звернення депутатів обласної ради до Державного комітету України по водному
господарству
Про створення тимчасової комісії обласної ради
Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України
Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Про списання автомобіля
Про встановлення партнерства між Закарпатською областю та областю Гевеш Угорської
Республіки
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