
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сімнадцята сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

03.02.2014 м. Ужгород                                  № 898

Про внесення змін до обласних
програм з питань  освіти і науки,
молоді та спорту

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в Україні», з метою подальшої реалізації обласних програм
з питань освіти і науки, молоді та спорту, а також у зв’язку зі
структурно-організаційними змінами, що відбулися згідно з розпорядженням
голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 20.09.2013
№ 208-р «Про внесення змін до структури облдержадміністрації»,
обласна рада в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до таких обласних програм з питань освіти і науки:
Обласної програми «Шкільний автобус», затвердженої рішенням

обласної ради від 23 вересня 2003 року  № 235 (зі змінами та доповненнями
від 7 серпня 2009 року, 16 грудня 2010 року, 31 травня 2013 року);

Програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року,
затвердженої рішенням обласної ради від 16 грудня 2010 року № 53 (зі
змінами від 31 травня 2013 року);

Програми роботи  з  обдарованою  молоддю  на 2011 – 2014 роки,
затвердженої рішенням  обласної  ради  від 25 лютого 2011 року № 158 (зі
змінами від 31 травня 2013 року);

Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій
національних меншин області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням
обласної ради  від 26 травня 2011 року № 207 (зі змінами від 31 травня 2013
року);

Програми розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на
період до 2017 року, затвердженої рішенням обласної ради від 12 серпня
2011року № 255 (зі змінами від 31 травня 2013 року);

Програми підвищення якості природничо-математичної освіти на
період до 2016 року, затвердженої рішенням обласної ради від 13 грудня
2011 року № 356 (зі змінами від 31 травня 2013 року);

Програми розвитку  професійно-технічної  освіти  на 2012 – 2016 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 30 грудня 2011 року № 394 (зі
змінами від 31 травня 2013 року);
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Програми підвищення якості фахової підготовки та кваліфікації
фахівців з інформаційної безпеки в Ужгородському національному
університеті на 2012 − 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від
8 червня 2012 року № 475 (зі змінами від 31 травня 2013 року);

Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 − 2022 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 16 листопада 2012 року № 544 (зі
змінами від 31 травня та 12 вересня 2013 року);

Програми розвитку  регіональної  вищої  освіти на 2013 − 2017 роки,
затвердженої рішенням обласної  ради від 16 листопада 2012 року № 543
(зі змінами від 17 травня, 31 травня, 12 вересня та 27 грудня 2013 року);

Програми створення наукового парку «Ужгородський національний
університет», затвердженої рішенням обласної ради від 21 березня 2013 року
№ 683,

замінивши у текстах зазначених програм слова:

«департамент освіти і науки, молоді та спорту» на «департамент
освіти і науки» у відповідних відмінках;

«Ужгородський національний університет» на «державний вищий
навчальний заклад «Ужгородський національний університет» у відповідних
відмінках.

2. Внести зміни до таких обласних програм з питань молоді та
спорту:

Обласної програми «Спортивний майданчик» на 2010 - 2014 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2009 року № 1041 (зі
змінами та доповненнями від 8 липня та 16 грудня 2010 року, 4 листопада
2011 року, 31 травня та 27 грудня  2013 року);

Регіональної програми впровадження молодіжної, сімейної,
демографічної та ґендерної політики  на 2011 – 2015 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 16 грудня 2010 року № 64 (зі змінами  від 17
травня 2013 року),

замінивши у тексті зазначених програм слова:

«департамент освіти і науки, молоді та спорту» на «управління молоді
та спорту» у відповідних відмінках.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 31
травня 2013 року № 773 «Про внесення змін до обласних програм з питань
розвитку освіти і науки, молоді та спорту» у частині внесених змін до
Програми розвитку фізичної культури і спорту в області на 2012 - 2016 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 13 грудня 2011 року № 350 (зі
змінами та доповненнями від 16 листопада 2012 року, 21 березня та 27
грудня 2013 року).
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4. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту в
області на 2012 - 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 13
грудня 2011 року № 350 (зі змінами та доповненнями від 16 листопада 2012
року, 21 березня та 27 грудня 2013 року),

замінивши у тексті зазначеної Програми слова:

«управління освіти і науки» на «департамент освіти і науки» у
відповідних відмінках;

«управління у справах молоді та спорту» на «управління молоді та
спорту».

5. Це рішення набуває чинності з моменту проведення державної
реєстрації необхідних організаційно-правових заходів щодо перейменування
та утворення відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації –
департаменту освіти і науки та управління молоді та спорту.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію
обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної
політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної
політики (Вегеш М. М.).

Голова ради І. Балога
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