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13 жовтня - п’ята сесія Закарпатської облради VІІ
скликання
Відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса (від 27.09.2016
№ 77/01-49) у четвер, 13 жовтня, об 11-й годині у залі засідань Закарпатської облради відбудеться

п’ята сесія облради VІІ скликання.
На розгляд п’ятої сесії обласної ради VІІ скликання передбачається внести наступні питання:
1. Про депутатські запити (загального характеру).
2. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського
обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2013 – 2016
роки (зі змінами від 21.03.2013, 17.05.2013, 12.09.2013, 03.02.2014, 30.09.2014, 06.03.2015,
27.08.2015, 17.03.2016, 05.04.2016).
3. Про внесення змін до Програми забезпечення медикаментами ветеранів війни, виробами
медичного призначення та проведення безкоштовного зубопротезування пільгової категорії
населення області на 2011-2016 роки (зі змінами 21.12.2012, 28.05.2015, 16.10.2015,
17.03.2016).
4. Про внесення змін до Обласної програми «Цукровий та нецукровий діабет на 2016 – 2020
роки» (зі змінами від 17.03.2016).
5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 5 квітня 2016 року №247 «Про Почесну
грамоту, Грамоту та Подяку Закарпатської обласної ради» (зі змінами від 05.04.2016).
6. Про затвердження директора Закарпатського обласного краєзнавчого музею
ім.Т.Легоцького.
7. Про затвердження Положення про основні засади управління об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.
8. Про затвердження Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської області.
9. Про затвердження Положення про порядок відчуження майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.
10. Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників
підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області.
11. Про майно (загального характеру).
12. Про затвердження проекту зон санітарної охорони Товариству з обмеженою відповідальністю
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«Акватермал-22» (свердловина № Т-18).
13. Про погодження звернення Державної служби геології та надр України щодо продажу на
аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування бентонітових глин
Південно-Східної ділянки Горбського родовища, яка знаходиться у Виноградівському районі
Закарпатської області.
14. Про погодження звернення Державної служби геології та надр України щодо продажу на
аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування бентонітових глин
Північно-Західної ділянки Горбського родовища, яка знаходиться у Виноградівському районі
Закарпатської області.
15. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ДП «Західукргеологія»
Національної акціонерної компанії «Надра України».
16. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з
додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води».
17. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з
обмеженою відповідальністю «Санаторний комплекс «Деренівська Купіль».
18. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з
обмеженою відповідальністю «Багатопрофільний санаторій «Теплиця».
19. Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами Товариству з
обмеженою відповідальністю «ХІПП – Ужгород».
20. Про надра (загального характеру).
21. Про хід виконання Обласної комплексної програми на 2015 – 2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей,
вшанування пам’яті загиблих.
22. Про хід виконання Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки.
23. Про хід виконання Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2014 – 2017 роки.
24. Про затвердження Програми співробітництва між Закарпатською областю (Україна) та округом
Верхня Франконія (Німеччина).
25. Про звіт щодо ситуації яка склалася із виділенням земельних ділянок у
с. Велика Добронь Ужгородського району та с. Стеблівка Хустського району (за результатами
проведення виїзних засідань профільної постійної комісії обласної ради).
26. Про стан виділення земель державного значення на території області упродовж 2015 – 2016
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року.
27. Про стан виділення земельних ділянок учасникам АТО у розрізі адміністративно-територіальних
одиниць області.
28. 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, 28.07.2016, 22.09.2016).
29. Про внесення змін до Програми підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного
господарства облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як
пам’ятки архітектури на 2016 рік (зі змінами від 14.06.2016, 22.09.2016).
30. Про внесення змін до рішення обласної ради від 05 січня 2016 року
№ 141.
31. Про затвердження Положення про управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату Закарпатської обласної ради.
32. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради, витрати на утримання ради та її
виконавчого апарату на 2017 рік.
33. Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2017 рік.
34. Про Програму підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства
облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки
архітектури на 2017 рік.
35. Про звіт обласної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку та про здійснення облдержадміністрацією інших повноважень, делегованих їй
обласною радою.
36. Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області на території області.
37. Про Програму економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2017 рік.
38. Про обласний бюджет на 2017 рік.
39. Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017 – 2018 роки.
40. Про Програму діяльності громадських організацій, які потребують соціального захисту на 2017
рік.
41. Про Програму «Громадські організації у розвитку Закарпаття на 2017 – 2019 роки».
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42. Про Програму підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2017 – 2020 роки.
43. Про обласні програми на 2017 рік (загального характеру).
44. Про внесення змін до обласних програм (загального характеру).
45. Про звіт голови обласної ради.
46. Про план роботи обласної ради на 2017 рік.
47. Про Звернення до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 16.09.2015 р. № 712 «Про затвердження переліку автомобільних доріг
загального користування державного значення» та відновлення статусу державного значення
(територіальна) автомобільної дороги «Виноградово – Теково – Неветленфолу» протяжністю 21,7
км.
48. Про Звернення обласної ради до Верховної ради України щодо врегулювання підстав та
процедури встановлення статусу, обсягів соціальних пільг та гарантій для учасників добровольчих
формувань антитерористичної операції на сході України, які у подальшому не увійшли до складу
створених, відповідно до законів України, військових формувань та правоохоронних органів.
49. Про звернення Закарпатської обласної ради до вищих органів влади (загального характеру).
Винесені на розгляд п’ятої сесії обласної ради VІІ скликання вищеперераховані питання,
оприлюдненні за цим - посиланням.
Прес-служба Закарпатської облради
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