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Проекти рішень Закарпатської обласної ради
Проекти рішень Закарпатської обласної ради
Назва проекту рішення
-

-

-

-

-

-

Про погодження надання
спеціального дозволу на
користування
надрами Товариству з
обмеженою
відповідальністю «Цеоліт Біо»
Про затвердження звіту про
роботу комунального
підприємства «Агентство
регіонального розвитку та
транскордонного
співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради» за
2019 рік
Про концесію об’єктів права
спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Закарпатської
області
Про погодження колективного
договору між роботодавцем та
працівниками Комунального
підприємства Закарпатської
обласної ради
«Будкомплектторг» на 2019 –
2023 роки
Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на
зайняття посад
керівників закладів охорони
здоров’я, що перебувають у
спільній
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
Про звільнення від виконання
обов’язків директора обласного
комунального підприємства
«Інститут проектування міст і
сіл»

Дата
опублікування
11.12.2019
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Про внесення змін до
Положення про Комунальну
установу «Управління спільною
власністю територіальних
громад» Закарпатської обласної
ради
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 22.02.2018
№1094 «Про призначення
керівництва Комунальної
установи «Управління спільною
власністю територіальних
громад» Закарпатської обласної
ради
Про затвердження Переліку
об’єктів нерухомого майна
спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області (комунальної
власності області), що можуть
передаватися в оренду
Про План заходів із реалізації у
2021 – 2023 роках
Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області на період
2021 – 2027 років
Про внесення змін та доповнень
до Програми соціальноекономічного і
культурного розвитку
Закарпатської області на
2019–2020 роки
Про внесення змін до Програми
розвитку туризму і курортів у
Закарпатській області на 2016 –
2020 роки (зі змінами від
14 червня, 22 вересня, 07 та
22 грудня 2016 року, 21 вересня
2017 року, 29 березня, 07
червня, 13 грудня 2018 року)
Про Програму поліпшення
надання медичної допомоги
дітям, які страждають на хворобу
Крона, на 2020-2022 роки
Про включення об’єкта
незавершеного будівництва за

19.11.2019

page 2 / 8

Закарпатська обласна рада | Проекти рішень Закарпатської обласної ради
Copyright Sasha Puravets sashapuravets@gmail.com
https://zakarpat-rada.gov.ua/67555/

-

-

-

-

-

-

-

адресою: м. Ужгород, вул.
Перемоги (Капушанська), 24/1 до
Переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської
області, що підлягають
приватизації
Про надання згоди на списання
рухомого майна з балансу
Комунального некомерційного
підприємства «Закарпатська
обласна клінічна стоматологічна
поліклініка» Закарпатської
обласної ради
Про внесення змін до Програми
підвищення ефективності
функціонування Закарпатського
обласного комунального
підприємства «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2017 –
2020 роки (зі змінами)
Про ліквідацію
Комунального некомерційного
підприємства «Закарпатська
обласна клінічна стоматологічна
поліклініка» Закарпатської
обласної ради
Про приватизацію об’єктів
спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Закарпатської
області
Про Програму проведення
заходів із ліквідації комунальних
підприємств Закарпатської
обласної ради на 2020 – 2025
роки
Про надання згоди на списання
транспортного засобу з балансу
Хустської спеціальної
загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступенів
Закарпатської обласної ради
Про надання згоди на списання
транспортного засобу з балансу
Часлівецької загальноосвітньої
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спеціальної школи-інтернату І-ІІ
ступенів Закарпатської обласної
ради
Про передачу в оперативне
управління витрат по об’єкту
незавершеного будівництва
Про затвердження
Антикорупційної програми
Закарпатської обласної ради на
2020 – 2021 рік
Про обласний бюджет на 2020
рік
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 13 грудня 2018
року №1346 «Про обласний
бюджет на 2019 рік» (зі змінами
від 4 квітня, 16 травня, 23
травня, 26 вересня 2019 року)
Про виділення окремого об’єкта
нерухомого майна зі складу
будівлі КНП
«Обласний клінічний центр
нейрохірургії та
неврології» Закарпатської
обласної ради та його
державну реєстрацію, як об’єкта
незавершеного будівництва
Про вилучення нерухомого
майна спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області (комунальної
власності області) з
господарського відання та
оперативного управління
Державного архіву Закарпатської
області та його передачу
уповноваженому органу
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 27.09.2018 №
1306 «Про право спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
(комунальної власності області)
на Невицький замок-фортецю
XIV століття»
Про окремі об’єкти нерухомого
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майна спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області (комунальної
власності області), які
використовуються за
спеціальним призначенням
Про склад і розмір витрат
Комунальної установи
«Управління спільною власністю
територіальних громад»
Закарпатської обласної ради на
утримання нерухомого майна і
прибудинкової території на 2020
рік
Про структуру і чисельність,
штатний розпис Комунальної
установи «Управління спільною
власністю територіальних
громад» Закарпатської обласної
ради на 2020 рік
Про право спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області (комунальної
власності області) Замок «СентМіклош»
Про затвердження Статуту
Комунальної установи
«Закарпатський обласний центр
цивільного захисту, матеріальних
резервів та централізованого
оповіщення» Закарпатської
обласної ради
Про Програму фінансової
підтримки комунальноексплуатаційного,
автотранспортного господарств
обласної ради і
облдержадміністрації та
збереження адмінбудинку (пл.
Народна,4) як пам’ятки
архітектури на 2020 рік
Про Комплексну програму
розвитку цивільного захисту
Закарпатської області на 2020 –
2024 роки
Про Програму фінансового
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забезпечення проєктів
міжнародної технічної допомоги
Закарпатської області на 2020
рік
-

-

-

-

-

-

-

Про Положення про комунальну
установу «Обласний центр по
нарахуванню та здійсненню
соціальних виплат»
Закарпатської обласної ради
(нова редакція)
Про внесення змін до Програми
охорони навколишнього
природного середовища
Закарпатської області на 2019 –
2020 роки (зі змінами від
26.09.2019 року)
Про звіт голови Закарпатської
обласної ради
Про Програму проведення
обласного конкурсу проектів
місцевого розвитку
Закарпатської області на 2020 –
2022 роки
Про затвердження Плану заходів
на 2020 рік з виконання
Програми енергоефективності та
енергозбереження Закарпатської
області на 2016 – 2020 роки (зі
змінами)
Про
Регіональну
стратегію
розвитку
Закарпатської області на період
2021 – 2027 років
Про Програму діяльності
редакційно-видавничої
групи
обласної
книги
«Реабілітовані
історією»
і
редколегії з підготовки та
випуску «Зводу пам’яток історії
та
культури
Закарпатської
області» на 2020 рік
Про
Регіональну
програму
забезпечення житлом ветеранів
війни в Афганістані та членів їх
сімей на 2020 – 2024 роки
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Про
Програму
підвищення
ефективності
виконання
повноважень
органами
виконавчої влади щодо реалізації
державної регіональної політики
та впровадження реформ на 2020
– 2022 роки
Про
Програму
фінансового
забезпечення
розвитку
транскордонної
та
міжрегіональної
співпраці
органів
місцевого
самоврядування Закарпатської
області на 2020 рік
Про план роботи обласної ради
на 2020 рік
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 8 грудня 2015
року № 30 «Про утворення
постійних комісій обласної ради»
Про
Програму
підвищення
ефективності виконання умов
відбування покарання і заходів,
які
впливають
на
стан
правопорядку та гарантують
безпеку громадян на 2020 рік
Про
затвердження
проєкту
Розділу
«Інженерно-технічні
заходи
цивільного
захисту
(цивільної оборони) на мирний
час до Схеми планування
території Закарпатської області»
(для службового користування)
Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо ситуації, яка
склалась навколо Публічного
акціонерного
товариства
«Комерційний банк «Хрещатик»
Про
надання
згоди
Комунальному некомерційному
підприємству
«Закарпатська
обласна станція переливання
крові»
Закарпатської
обласної ради на реалізацію
замороженої плазми
Про
погодження
звернення
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Державної служби геології та
надр України щодо продажу на
аукціоні спеціального дозволу на
користування надрами
Про
Програму
діяльності
державної
установи
Закарпатський
обласний
контактний центр на 2020 – 2022
роки
Про
присвоєння
рангів
посадових
осіб
місцевого
самоврядування
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