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4 сесія I засідання (28.07.2016)
№
Назва рішення
з/п
370 Про затвердження порядку денного четвертої сесії обласної ради VІІ скликання
371 Про затвердження порядку денного першого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради
VІІ скликання
372 Про депутатський запит Шекети А. А.
373 Про усний депутатський запит Орос І. І.
374 Про депутатський запит Борто Й. Й., Баторі Й. М., Гулачі Г. Л., Кейса Б. Г., Орос І. І., Пейтера
Ч. А., Резеша К. К., Товта М. М.
375 Про депутатський запит Кураха І. І.
376
Про депутатський запит Фурмана Р.М.
377 Про депутатський запит Фурмана Р.М.
378
Про депутатський запит Фурмана Р.М.
379 Про усний депутатський запит Якубця В. Ю.
380 Про депутатський запит Софілканича М. М.
381 Про депутатський запит Ісайовича Ф. Ф.
382
Про депутатський запит Ліврінца А. А.
383
Про депутатський запит Ліврінца А. А., Шекети А.А.
384
Про депутатський запит Ліврінца А. А.
385
Про депутатський запит Добромільського П. П.
386
Про усний депутатський запит Куцини І. М.
387
Про усний депутатський запит Дем’янчука В. Ю.
388
Про депутатський запит Ліврінца А. А.
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389 Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 №134«Про обласний бюджет на
2016 рік» (зі змінами від 17.03.2016, 05.04.2016,14.06.2016)
390 Про головного редактора газети «Новини Закарпаття»
391 Про затвердження плану діяльності Закарпатської обласної ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік
392 Про прийняття із державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
міст області рухомого та нерухомого майна професійно-технічних навчальних закладів
393 Про прийняття майна
394 Про погодження надання надр у користування товариству з обмеженою відповідальністю
«Проектно-будівельний комплекс»
395 Про затвердження зон санітарної охорони родовища підземних
теплоенергетичних(термомінеральних) вод в урочищі «Чігосуг» (м. Берегово)
396 Про погодження видачінадр у користування
397 Про погодження надання спеціальногодозволу на користування надрами ДП «Західукргеологія»
Національної акціонерної компанії «Надра України»
398 Про погодження призначення директора Закарпатського обласного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
399 Про реорганізацію Хустської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів
Закарпатської обласної ради та погодження нової редакції Статуту закладу
400 Про Програму профілактики злочинності на території Закарпатської області на 2016 – 2020
роки (ОНОВЛЕНО)
401 Про Регіональну програму боротьби з контрабандою, організованою злочинністю та корупцією
на 2016 – 2020 роки
402 Про затвердження Програми спільних дій Закарпатської обласної державної адміністрації ,
Закарпатської обласної ради (Україна) та Пряшівського самоврядного краю (Словацька
Республіка) на період із травня 2016 року по травень 2017 року
403 Про затвердження Виконавчого протоколу № 8 до Меморандуму про співпрацю між
Закарпатською обласною державною адміністрацією, Закарпатською обласною радою (Україна)
та Кошицьким самоврядним краєм (Словацька Республіка)на період із травня 2016 по травень
2017 року
404 Про внесення змін до Обласної цільової програми «Власний дім» на 2016 – 2020 роки
405 Про внесення змін до Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій
національнихменшин області на 2016 – 2020 роки
406 Про внесення змін до рішення обласної ради від 8 грудня 2015 року № 30 «Про утворення
постійних комісій обласної ради»
407 Про лічильну комісію обласної ради VII скликання
408 Про виконання Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами
виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики на 2012 – 2015 роки
409 Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної Ради України
410 Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України
411 Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України
412 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
413 Про внесення змін до Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації
цивільного захисту Закарпатської області на 2016-2020 роки
414 Про внесення змін до Програмиохорони навколишнього природного середовища Закарпатської
області на 2016-2018 роки
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415 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо надання згоди на вилучення із
землекористування Закарпатської Державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НААН України земельних ділянок, які
знаходяться в межах населеного пункту села Астей, та передачі їх до земель запасу Астейської
сільської ради Берегівського району
416 Про введення мораторію на передачув приватну власність земель державноївласності
сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів
Закарпатської області
417 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо невідкладної реорганізації державних служб і
агентств, до компетенції яких відноситься управління земельними, лісовими та водними
ресурсами, з метою передачі їх повноважень на регіональному рівні місцевим державним
адміністраціям
418 Про Звернення депутатів Закарпатської обласної ради щодо прискорення прийняття Закону
України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та
посилення державного контролю за використанням і охороною земель»
419 Про встановлення тимчасового мораторію(заборони) на введення з 1 липня 2016 рокув дію
підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення
420 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо перегляду тарифів на комунальні послуги
для населення
421 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансового забезпечення реконструкції
та поточного ремонту автомобільних доріг за рахунок надходжень митних зборів
422 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо підписання міжурядової угоди про передачу
відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху та про експлуатацію
міжнародного аеропорту «Ужгород»
423 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до Бюджетного кодексу
України про розподіл рентної платиза спеціальне використання лісових ресурсів
424 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо роздержавлення державних підприємств
агропромислового комплексу області
425 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування будівництва мосту в смт
Буштино Тячівського району
426 Про внесення зміни до Програми мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2016 рік
(Для службового користування)

Поіменні голосування

Протокол І пленарного засідання IV сесії від 28.07.2016
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* Результати поіменного голосування I пленарного засідання IV сесії сформовані електронною
системою голосування.
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