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5 сесія I засідання (14.12.2006)
№ п/п Назва рішення
170. Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 квітня 2006 року № 14
171. Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 січня 2006 року № 687 „Про обласний
бюджет на 2006 рік” (зі змінами від 16 березня, 8 червня, 14 вересня, 16 листопада 2006
року)
172. Про Програму формування позитивного інвестиційного іміджу області на 2007-2008 роки
173. Про Програму розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2007-2010
роки
174. Про внесення змін до обласної Програми підтримки фермерських господарств на 2005-2007
роки
(втратило чинність на підставі рішення №360 від 23 жовтня 2007р.)
175. Про Програму інформаційно-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування
населення області на 2007-2009 роки
176. Про Програму “Турбота” щодо посилення соціального захисту малозабезпечених категорій
громадян у 2007 році
177. Про Програму створення страхового фонду документації Закарпатської області на2006-2010
роки
178. Про Обласну цільову програму відродження, збереження і розвитку народних художніх
промислів на 2007- 2011 роки
179. Про Програму підтримки засобів масової інформації, видань творів закарпатських авторів та
розвитку галузі на 2007 рік
180. Про Програму розвитку малогопідприємництва в області на 2007-2008 роки
181. Про Програму підтримки комунально-експлуатаційного господарства облдержадміністрації
та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки архітектури на
2007 рік
182. Про Програму діяльності Закарпатського регіонального відділення Пошуково-видавничого
агентства "Книга Пам'яті України" та обласної редакційної колегії книги "Реабілітовані
історією" на 2007 рік
183. Про Програму інформатизації області на 2007-2009 роки
184. Про Програму діяльності громадських організацій області, які потребують соціального
захисту , на 2007 рік
185. Про Регіональну програму захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування
належного розгляду звернень громадян на 2007-2009 роки
186. Про підвищення надійності електропостачання Чопського промислово-транспортного вузла
187. Про надання Закарпатському обласному комунальному підприємству „Міжнародний
аеропорт "Ужгород” пільг щодо плати податку за землю
188. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень обласної ради
189. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 березня 2006 року №716 (зі змінами від
14 вересня 2006 року)
190. Про внесення змін до рішення обласної радивід 22 грудня 2005 року № 657 (зі змінами від 16
листопада 2006 року)
191. Про визнання такими, що втратили чинність, рішень обласної ради
192. Про надання гірничого відводу дочірньому підприємству “Закарпатський облавтодор”
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

відкритого акціонерного товариства Державної акціонерної компанії“Автомобільні дороги
України”
Про орендну плату
(втратило чинність на підставі рішення №811 від 27 лютого 2009р.)
Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 16 листопада 2006 року № 148
Про передачу основних засобів
Про внесення змін до рішення обласноїради № 89 від 14 вересня 2006 року
Про орієнтовний план роботи обласної ради на 2007 рік
Про затвердження Положення про порядок відшкодування депутатам обласної ради витрат,
пов’язаних із епутатською діяльністю
Про звернення депутатів обласної ради до Президента України , Верховної Ради України,
Прем'єр – міністра України
Про звернення депутатів обласної ради до Президента України , Верховної Ради України,
Прем'єр – міністра України
Про звернення депутатів обласної ради до Державного комітету лісового господарства
України
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