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7 сесія ІII засідання (27.07.2017)
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Про внесення змін до рішення обласної ради від
27.04.2017 № 746 «Про порядок денний сьомої
сесії обласної ради» (зі змінами від 25.05.2017)
Про порядок денний третього пленарного
засідання сьомої сесії обласної ради
Про депутатський запит Дан Н. І.
Про депутатський запит Ісайовича Ф. Ф.
Про депутатський запит Каптоли Р. І. (ДНЗ
Калини)
Про депутатський запит Каптоли Р. І. (Терново)
Про депутатський запит Скрипа В. В.
Про депутатський запит Паканича Ю. А.
Про колективний депутатський запит Федурця В.
В., Мурги В. І. та Дем’янчука В. Ю.
Про колективний депутатський запит Федурця В.
В., Мурги В. І. та Дем’янчука В. Ю.
Про колективний депутатський запит Голубки П.
П., Кеменяша О. М., Кураха І. І., Куцини І. М.,
Ліврінца А. А., Паканича Ю.А., Шекети А. А.,
Скрипа В. В.
Про колективний депутатський запит Баторі Й.
М., Борто Й. Й., Гулачі Г. Л., Кейса Б. Г., Орос І.
І., Пейтера Ч. А., Резеша К. К., Товта М. М.
Про депутатський запит Баранюка О. В.
Про депутатський запит Ісайовича Ф. Ф.
Про депутатський запит Станка М. І.,
Добромільського П. П., Савка І. І.
Про депутатський запит Добромільського П. П.
(Дубрівка)
Про внесення змін до Програми підвищення
ефективності виконання повноважень органами
виконавчої влади щодо реалізації державної
регіональної політики та впровадження реформ
на 2016 – 2019 роки (зі змінами від 07.12.2016)
Про внесення змін до Програми підвищення
ефективності функціонування Закарпатського
обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2017 –
2020 роки (зі змінами від 25.05.2017)
Про внесення змін до Плану заходів на 2017 рік з
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виконання Програми енергоефективності та
енергозбереження Закарпатської області на 2016
– 2020 роки
Про внесення змін до Обласної програми
забезпечення жителів області, які страждають на
рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими
засобами та відповідними харчовими продуктами
для спеціального дієтичного споживання на 2016
– 2020 роки (зі змінами від 23.03.2016)
Про внесення змін до Програми створення та
накопичення регіонального матеріального резерву
та засобів індивідуального захисту органів
дихання непрацюючого населення Закарпатської
області на 2016 – 2020 роки (зі змінами від 22
вересня 2016 року)
Про внесення змін до Програми розвитку системи
зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного
захисту Закарпатської області на 2016 – 2020
роки (зі змінами від 28.07. 2016, 23.03.2017)
Про внесення змін до Обласної програми
забезпечення молоді житлом на 2013 − 2017 роки
Про внесення змін до Регіональної програми
сімейної, демографічної, ґендерної політики,
попередження насильства в сім’ї та протидії
торгівлі людьми на 2016-2020 роки (зі змінами від
22.09.2016)
Про внесення змін до Програми охорони
навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2016 – 2018 роки (зі
змінами від 23.03.2017)
Про внесення змін до Порядку встановлення
лімітів спеціального використання природних
рослинних ресурсів місцевого значення у
Закарпатській області
Про внесення змін до Програми діяльності
державної установи «Закарпатський обласний
контактний центр» на 2017 – 2019 роки (зі
змінами від 22.12.2016)
Про внесення змін до Програми діяльності
Закарпатського регіонального відділення
Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті
України», редакційно-видавничої групи обласної
книги «Реабілітовані історією» і редколегії з
підготовки та випуску «Зводу пам’яток історії та
культури Закарпатської області» на 2017 рік
Про внесення змін до рішення обласної ради від
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12.08.2011 №264 «Про затвердження Порядку і
нормативів відрахування до загального фонду
обласного бюджету частини чистого прибутку
(доходу) господарськими організаціями»
Про внесення змін до рішення обласної ради від
22.12.2016 № 617 «Про обласний бюджет на 2017
рік» (зі змінами від 16.02.2017, 23.03.2017,
27.04.2017)
Про План заходів із реалізації у 2018 – 2020
роках Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області на період до 2020 року
Про затвердження Антикорупційної програми
Закарпатської обласної ради на 2017 рік
Про Програму поліпшення надання медичної
допомоги дітям, які страждають на хворобу
Крона, на 2017 – 2019 роки
Про призначення головного лікаря Обласної
дитячої лікарні
Про призначення директора Закарпатського
обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород»
Про погодження звернення Державної служби
геології та надр України щодо продажу на
аукціоні спеціального дозволу на користування
надрами з метою геологічного вивчення, у тому
числі дослідно-промислової розробки,
мінеральних (лікувальних) вод ділянки
Косинського родовища (свердловина № 28-Т), що
розташована у Берегівському районі
Закарпатської області
Про комунальні установи соціального захисту
населення Закарпатської обласної ради
Про створення комунальної установи «Тячівський
соціально-реабілітаційний (абілітаційний) центр
для осіб з інвалідністю» Закарпатської обласної
ради
Про внесення змін до Порядку розроблення,
обговорення та затвердження обласних
комплексних і цільових програм, моніторингу та
звітності про їх виконання
Про внесення змін до деяких рішень обласної
ради
Про внесення змін до Положення про порядок
списання майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст області (зі
змінами від 14.06.2016)
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Про надання дозволу на списання майна, що
перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
Про хід виконання Програми «Ромське населення
Закарпаття» на 2016 – 2020 роки
Про хід виконання Програми охорони
навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2016 – 2018 роки
Про результати виконання Програми зміцнення
матеріально – технічної бази закладів охорони
здоров’я комунальної власності області на 2011 –
2016 роки
Про результати виконання Обласної програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на
період до 2016 року
Про результати виконання Програми підвищення
якості природничо-математичної освіти на період
до 2016 року
Про результати виконання Програми розвитку
професійно-технічної освіти на 2012 – 2016 роки
Про клопотання щодо нагородження Грамотою
Верховної Ради України
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
негайного виконання вимог Указу Президента
України «Про заходи, пов’язані із
запровадженням Європейським Союзом
безвізового режиму для громадян України»
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
необхідності вжиття дієвих заходів із вирішення
проблемних питань діяльності ЗОКП
«Міжнародний аеропорт «Ужгород»
Про Звернення Закарпатської обласної ради з
приводу розширення повноважень місцевих
органів виконавчої влади щодо визнання вантажів
гуманітарною допомогою
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
внесення змін до законодавства у частині відміни
погоджень центральними органами виконавчої
влади Переліку доріг місцевого значення та
комунальної власності, що будуть фінансуватися
у наступних роках за рахунок коштів дорожнього
фонду, та затвердження такого Переліку
обласними радами
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 17.10.2011 №1056 «Деякі питання
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використання коштів у сфері енергоефективності
та енергозбереження»
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
відновлення залізничного сполучення на ділянці
Солотвино – Великий Бичків Львівської залізниці
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
організації залізничного сполучення смт Великий
Березний та м. Перечин зі столицею України
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
підтримки та невідкладного прийняття
законопроектів (№№ 5561 і 5562)
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
невідкладного розв’язання проблеми дефіциту
проїзних квитків на залізничному транспорті
Про Звернення депутатів обласної ради щодо
необхідності встановлення економічно
обґрунтованої ціни на природний газ для потреб
населення смт Солотвино Закарпатської області
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
ротації бійців 128-ї окремої механізованої гірськопіхотної бригади
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
передачі облдержадміністраціям повноважень із
вилучення земельних ділянок зі зміною цільового
призначення земель лісогосподарського
призначення
Про прийняття на баланс майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області
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Поіменні голосування

Протокол IІI пленарного засідання VIІ сесії від 27.07.2017

* Результати поіменного голосування III пленарного засідання VIІ сесії сформовані електронною
системою голосування.
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