Протокол
другого пленарного засідання першої сесії
Закарпатської обласної ради VIIІ скликання
09 грудня 2020 року

м. Ужгород, площа Народна, 4,
сесійна зала засідань Закарпатської
обласної ради (2 поверх)

Засідання розпочалося об 11:00, засідання завершилось об 11:53.
Усього депутатів – 64.
Відповідно до електронної системи голосування «Віче»:
присутні – 43, відсутні – 21.
Запрошені: народні депутати України від Закарпатської області,
керівники правоохоронних органів, представники дипломатичних установ
європейських країн-сусідів, з якими межує Закарпаття, керівництво обласної
державної адміністрації, представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Закарпатській області, а також представники
засобів масової інформації.
Головуючий на засіданні:
Петров О. Г. – голова Закарпатської обласної ради.
Секретаріат:
Шукаль Я. Ю. – голова секретаріату («РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ»)
Іванчо О. І. – заступник голови секретаріату («СЛУГА НАРОДУ»)
Ливч М. М. – член секретаріату (ВО «Батьківщина»)
Петров О. Г. – привітав присутніх у сесійній залі. Нагадав, що діють
карантинні обмеження і необхідно працювати в захисних масках. У зв’язку
із загрозою поширення коронавірусної інфекції кількість запрошених на
сесію – обмежена. Відповідно до підпунктів 3, 4 статті 14 чинного
Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VІI скликання перед
пленарним засіданням проведено письмову реєстрацію, за даними якої на
другому пленарному засіданні першої сесії обласної ради присутні 42
депутати.
Відповідно до статті 14 Регламенту роботи ради запропонував провести
реєстрацію за допомогою електронної системи голосування. Результат:
присутні 41 депутат. Кворум є, сесія повноважна, можна розпочинати роботу.
Відповідно до вимог Регламенту, для протоколу, нагадав, що усі
рішення ради приймаються більшістю голосів, що становить 33 депутати,
рішення з процедурних питань приймаються однією третиною голосів – 22
депутати. На виконання вимог Регламенту, попросив заблокувати карточки
депутатів, які не зареєструвалися на пленарному засіданні.
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Вручив персональну картку для голосування, значок депутата і
тимчасове посвідчення депутату Рівісу М. М., який, з поважної причини, не
був присутній на першому пленарному засіданні першої сесії.
Нагадав про дію Закону України «Про запобігання корупції», норми
статті 28 якого зобов’язують вживати заходів щодо недопущення виникнення
реального чи потенційного конфлікту інтересів. Тобто, у випадку, якщо
проєкти рішень, за які депутат голосує, стосуватимуться його персонально чи
близьких або пов’язаних з ним осіб, він зобов’язаний повідомити робочі
органи ради про це заздалегідь (не пізніше одного робочого дня з моменту,
коли він про це дізнався) або безпосередньо перед голосуванням.
Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»
депутати місцевих рад є суб’єктами декларування. Особа, обрана депутатом
місцевої ради, подає декларацію впродовж 15 календарних днів з дня набуття
повноважень депутата.
Повідомив, що на другій сесії обласної ради необхідно прийняти новий
Регламент роботи ради. З цією метою, як було погоджено з усіма фракціями,
робоча група у складі представників кожної з політичних партій та із
залученням фахівців опрацює питання Регламенту обласної ради VІІІ
скликання. Пропозиції попросив надавати до виконавчого апарату.
Петров О. Г. – наголосив, що є процедура, передбачена Регламентом
обласної ради, тому запропонував перейти до виступів депутатів (до 2 хв.),
оголошень, заяв, повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не
проводяться.
Шекета А. А. – зачитав привітання голові Закарпатської обласної ради
Петрову Олексію Геннадійовичу, що надійшло від Голови Верховної Ради
України Дмитра Разумкова.
СЛУХАЛИ:
Про секретаріат другого пленарного засідання першої
сесії
обласної ради
Петров О. Г. – запропонував обрати секретаріат у складі:
Шукаль Я. Ю. – голова секретаріату ( «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ»)
Іванчо О. І. – заступник голови секретаріату («СЛУГА НАРОДУ»)
Ливч М. М. – член секретаріату – («Батьківщина»)
ГОЛОСУВАЛИ:
За секретаріат:
«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 0,
«усього» – 42.
Прийнято (рішення №18).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 7 грудня 2020 року
№ 2 «Про порядок денний першої сесії обласної ради»
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Петров О. Г. – повідомив, що на першому пленарному засіданні
першої сесії обласної ради 7 грудня 2020 року було сформовано порядок
денний першої сесії та розглянуто більшість питань. За рекомендацією
депутатів, питання, що не були узгоджені, перенесено на друге пленарне
засідання – 9 грудня 2020 року. Проведено відповідні консультації. На
третьому пленарному засіданні, яке відбудеться 17 грудня 2020 року,
необхідно ухвалити обласний бюджет на 2021 рік та, за потреби, розглянути
інші важливі питання життєзабезпечення області. Окремі з них – невідкладні.
Отже, необхідно врахувати запропоновані зміни до порядку денного 1-ї сесії
обласної ради додаткові включення питань.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1,
«усього» – 42.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1,
«усього» – 42.
Прийнято (рішення №19).
ВИСТУПИВ:
Шекета А. А. – зачитав перелік питань, якими пропонується
доповнити рішення від 07 грудня 2020 року № 2 «Про порядок денний
першої сесії обласної ради»:
1.1. Про порядок денний другого пленарного засідання першої сесії
обласної ради.
1.2. Про депутатські запити (загальне питання).
1.3. Про обласний бюджет на 2021 рік 07100000000(код бюджету).
1.4. Про прогноз обласного бюджету на 2022-2023 роки 07100000000
(код бюджету).
1.5. Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської
області на 2021 рік.
1.6. Про Програму підтримки національних меншин та розвитку
міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки.
1.7. Про Програму підтримки видання творів місцевих авторів,
популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на
2021 – 2023 роки.
1.8. Про Програму підтримки розвитку інформаційної галузі
Закарпаття на 2021 – 2023 роки.
1.9. Про
Програму
фінансового
забезпечення
розвитку
транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2021 рік.
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1.10. Про Програму формування позитивного міжнародного
інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську
область на 2021-2025 роки.
1.11. Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській
області на 2021 – 2023 роки.
1.12. Про Програму підвищення ефективності функціонування
Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки.
1.13. Про
Програму
фінансової
підтримки
комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і
облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як
пам’ятки архітектури на 2021 рік
1.14. Про Регіональну програму «Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025
роки.
1.15. Про Регіональну програму розвитку фізичної культури і спорту
на 2021 – 2024 роки.
1.16. Про
затвердження
статуту
Закарпатського
обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» у новій
редакції.
1.17. Про внесення змін до Регіональної програми «Турбота» щодо
посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі змінами та
доповненнями від 26 вересня 2019 року та 16 липня 2020 року).
1.18. Про
затвердження
фінансового
плану
Комунального
підприємства Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» на 2021 рік
1.19. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 травня 2011
року № 229 «Про створення регіонального ландшафтного парку місцевого
значення «Синяк».
1.20. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісові пам’ятки природи: «Праліси Чорноголівського
лісництва», «Праліс і квазіпраліси Лютянського лісництва», «Квазіпраліс
Бистрицького лісництва»).
1.21. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісові пам’ятки природи: «Праліси та квазіпраліси
Свалявського лісництва», «Природні ліси та квазіпраліс Дусинського
лісництва», «Квазіпраліси Плосківського лісництва «Праліси та квазіпраліси
Ганьковицького лісництва», «Праліси Березниківського лісництва»).
1.22. Про оголошення об'єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісова пам'ятка природи «Квазіпраліси Анталовецького
лісництва»).
1.23. Про оголошення об'єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісові пам'ятки природи: «Квазіпраліси Міжгірського
лісництва», «Праліси Лопушнянського лісництва», «Праліс та квазіпраліси
Ізківського лісництва», «Квазіпраліси Запереділянського лісництва»,
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«Праліси Верхньобистрянського лісництва», «Квазіпраліси Вучківського
лісництва» «Праліси Майданівського лісництва»).
1.24. Про оголошення об'єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісова пам'ятка природи «Природні ліси Нижньоволовецького
лісництва»).
1.25. Про оголошення об'єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісові пам'ятки природи: «Праліси Щаульського лісництва»,
«Праліси Квасівського лісництва», «Праліс та квазіпраліси Богданського
лісництва», «Квазіпраліс Білотисянського лісництва»).
1.26. Про
затвердження
проєкту
зон
санітарної
охорони
Виноградівского родовища прісних підземних вод, де розташовані
свердловини №№ 1,2,3 в м. Виноградів Закарпатської області.
1.27. Про затвердження проєкту зон санітарної охорони ділянки
«Маргіт-1» Голубинського родовища мінеральних вод, свердловина № 7-ГП
(д) у с. Солочин Свалявського району.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний другого пленарного засідання першої сесії
обласної ради
Петров О. Г. – запропонував перейти до переліку питань, які
необхідно розглянути на другому пленарному засіданні першої сесії обласної
ради:
1. Про Секретаріат другого пленарного засідання першої сесії обласної
ради.
2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2020 року
№ 2 «Про порядок денний першої сесії обласної ради».
3. Про депутатські запити (загальне питання).
4. Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII скликання.
5. Про президію Закарпатської обласної ради VIII скликання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 42 , «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,
«усього» – 42.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 42 , «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,
«усього» – 42.
Прийнято (рішення №20).
СЛУХАЛИ:
Про депутатські запити
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1. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – про необхідність невідкладного вирішення питання
щодо джерел фінансування для виплати заробітної плати медичним
працівникам дільничних лікарень Тячівського району до кінця поточного
року.
2. Депутатський запит Добромільського П. П. – адресований
виконавчому апарату обласної ради – про необхідність вивчення питання із
забезпечення прямої відеотрансляції пленарних засідань обласної ради.
3. Депутатський запит Станка П. І. – адресований Головному
управлінню Національної поліції в Закарпатській області – щодо перевірки
законності продажу Боржавської вузькоколійки, а також проведення робіт із
демонтажу об’єкта на відрізку Кушниця-Приборжавське.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за депутатські запити (об’єднане голосування):
«за» – 42, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1,
«усього» – 43.
Прийнято.
Рішення про депутатські запити, прийняті
об’єднаним голосуванням:
1. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення №21)
2. Депутатський запит Добромільського П. П. (рішення №22)
3. Депутатський запит Станка П. І. (рішення №23)
СЛУХАЛИ:
Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIІI скликання
ВИСТУПИВ:
Петров О. Г. – повідомив, що відповідно до статей 105, 110
Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VII скликання розроблено
проєкт рішення «Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIІI
скликання». Більшість представників депутатських фракцій в обласній раді
погодила 10 постійних комісій. Необхідно узгодити персональний склад з
тим, щоб забезпечити їх належне функціонування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 7,
«усього» – 43.
Прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Гузинець Ю. І. – зачитав проєкт рішення про утворення десяти
постійних комісій Закарпатської обласної ради VIII скликання:
постійна комісія обласної ради з питань бюджету;
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постійна комісія обласної ради з питань розвитку бізнесу, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій,
постійна комісія обласної ради з питань транскордонного
співробітництва, розвитку туризму та рекреації,
постійна комісія обласної ради з питань агропромислового комплексу,
розвитку села та земельного устрою,
постійна комісія обласної ради з питань екології та використання
природних ресурсів,
постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я,
постійна комісія обласної ради з питань праці, зайнятості та
соціального захисту населення,
постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури,
духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних
меншин та інформаційної політики,
постійна комісія обласної ради з питань законності, правопорядку та
регламенту,
постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального
майна
та
приватизації.
Борто Й. Й. – наголосив, що на першому пленарному засіданні першої
сесії обласної ради стало зрозуміло, що в раді створена неофіційна більшість
у складі депутатів чотирьох фракцій. Інші депутати із чотирьох фракцій
вважають себе в опозиції. Опозиція всюди, у тому числі в обласній раді,
завжди мала основне завдання – контролювати використання бюджетних
коштів. Тому вважає неправильним і несправедливим те, що в бюджетній
комісії не представлені всі депутатські фракції. Запропонував внести зміни
до складу комісії з питань бюджету, включивши туди депутатів фракцій, які
на цей час у проєкті не представлені. У бюджетній комісії має бути вісім
депутатів із восьми депутатських фракцій і може бути дев’ятий член
депутатської групи постійної комісії з одної партії, яка набрала найбільше
голосів на виборах. Це пропозиція принципу справедливості, принципу
традиції в обласній раді – включити представників усіх депутатських фракцій
у бюджетну комісію.
Петров О. Г. – пояснив, що до комісії з питань бюджету включені
представники меншості, у тому числі від партії КМКС.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Борто Й. Й.:
«за» – 11, «проти» – 4, «утрималось» – 4, «не голосували» – 24,
«усього» – 43.
Не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:

8

«за» – 37, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6,
«усього» – 43.
Прийнято (рішення №24).
СЛУХАЛИ:
Про президію Закарпатської обласної ради VIІІ скликання.
Петров О. Г. – повідомив, що відповідно до пункту 3 статті 38
Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VIІ скликання, з огляду на
узгоджені пропозиції стосовно голів постійних комісій ради, пропонується
проєкт рішення щодо утворення президії обласної ради. До її складу повинні
входити: керівництво ради, голови постійних комісій обласної ради та
уповноважені представники депутатських фракцій, утворених в обласній
раді.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 43 , «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,
«усього» – 43.
Прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Гузинець Ю. І. – додав, що, як зазначав голова обласної ради, до
складу президії будуть включені: голова Закарпатської обласної ради,
перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради,
голови постійних комісій, тобто десять осіб, а також вісім голів фракцій або
уповноважених осіб.
Синетар І. І. – попросив розглянути пропозицію про взаємозамінність:
щоб не лише голова постійної комісії мав право бути присутнім на засіданні
президії, а й (у випадку відсутності голови) на засіданні був присутній
заступник або секретар постійної комісії.
Петров О. Г. – пояснив, що це передбачено законом і нормою чинного
Регламенту.
Гузинець Ю. І. – додав, що в положенні про президію це прописано.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 42, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1,
«усього» – 43.
Прийнято (рішення №25).
ВИСТУПИВ:
Шекета А. А. – вніс пропозицію повернутися до розгляду питання
«Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII скликання».
ГОЛОСУВАЛИ:
Про повернення до питання «Про постійні комісії Закарпатської
обласної ради VIII скликання»:
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«за» – 37, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6,
«усього» – 43.
Прийнято.
ВИСТУПИВ:
Рівіс М. М. – повідомив, оскільки має конфлікт інтересів при
голосуванні за це питання, не враховувати його голос, бо в персональному
складі передбачено те, що має бути головою бюджетної комісії.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за питання «Про постійні комісії Закарпатської обласної ради
VIII скликання» (повторно):
«за» – 36 , «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 7,
«усього» – 43.
Прийнято.
Петров О. Г. – запропонував проголосувати за протокольне рішення:
доручити виконавчому апарату обласної ради внести усі необхідні редакційні
та технічні правки у прийняті рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За протокольне рішення:
«за» – 43, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього»
– 43.
Прийнято.
Рівіс М. М. – повідомив про зміни щодо голови фракції «Європейська
солідарність» та уповноваженого. Новий голова фракції – Мацепура Ірина
Олександрівна, уповноважений від фракції – Дем’янчук Василь Юрійович.
Петров О. Г. – підсумував, що всі питання першої сесії другого
пленарного засідання вичерпано. Подякував за підтримку та роботу
депутатам обласної ради.
Голова обласної ради

Олексій ПЕТРОВ

Голова секретаріату

Шукаль Я. Ю.
(«РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ»)

Заступник
голови секретаріату

Іванчо О. І.
(«СЛУГА НАРОДУ»)

Член секретаріату

Ливч М. М.
(ВО «Батьківщина»)
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