Протокол
третього пленарного засідання першої сесії
Закарпатської обласної ради VIIІ скликання
17 грудня 2020 року

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

Засідання розпочалося об 11:00, засідання завершилось о 12:37.
Усього депутатів – 64.
Відповідно до електронної системи голосування «Віче»:
присутні – 51, відсутні – 13.
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:
Щербей М. В. – голова секретаріату ("ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА
– ЗА ЖИТТЯ")
Сушко А. А. – заступник голови секретаріату ("ЗА МАЙБУТНЄ")
Савко І. І. – член секретаріату ("Команда Андрія Балоги")
ВИСТУПИЛИ:
Петров О. Г. – привітав присутніх у сесійній залі. Нагадав, що діють
карантинні обмеження і необхідно дотримуватись усіх епідеміологічних
вимог. Через загрозу поширення коронавірусної інфекції – кількість
запрошених на сесію обмежена. Привітав із призначенням на посаду голови
обласної державної адміністрації Полоскова Анатолія Олександровича,
наголосив про важливість плідної співпраці на благо Закарпатської громади.
Надав слово Полоскову А. О.
Полосков А. О. – привітав усіх присутніх. Проінформував про
пріоритетні завдання, які ставить перед собою на посаді голови обласної
державної адміністрації. Серйозним викликом для Закарпаття та країни в
цілому є ситуація з пандемією коронавірусу. Основне завдання – якісне,
своєчасне забезпечення обладнанням та повним спектром засобів
індивідуального захисту медичних закладів. Наголосив, що завершується
процес децентралізації. Це питання потребує великої уваги з боку депутатів
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обласної ради, обласної державної адміністрації. Необхідно, щоб робота зі
створення та функціонування об՚єднаних територіальних громад проходила
злагоджено, аби люди відчували організаційну, фінансову підтримку.
Зазначив, що триває Програма «Велике будівництво». Показники в області
мають позитивну динаміку. Необхідно вирішувати інші важливі питання, які
стоять перед керівництвом області: щодо функціонування Міжнародного
аеропорту «Ужгород», розв’язання проблеми зі сміттям, а також щодо
Боржавської вузькоколійки, допомога підприємцям у складний час.
Сподівається на співпрацю між депутатами обласної ради та обласною
державною адміністрацією.
Петров О. Г. – привітав колег-депутатів, які відзначили дні
народження у міжпленарний період.
Зачитав постанову Верховної Ради України від 2 грудня 2020 року про
присудження Премії за внесок молоді у розвиток парламентаризму та
місцевого самоврядування Ману Денису Миколайовичу.
Відзначив, що розпорядженням голови Верховної Ради України від
9 грудня 2020 року відзначено щорічною Премією Верховної Ради України
педагогічним працівникам директора Великодобронської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів – Кантора Йосипа Йожефовича.
Привітав новообраних голів районних рад, міських голів області та
голів об՚єднаних територіальних громад.
Нагадав присутнім, що наближаються новорічно-різдвяні свята.
Звернувся до депутатів з проханням взяти участь у благодійних заходах, що
відбуваються в області.
Повідомив, що до депутатів обласної ради завітали представники
скаутської організації «Пласт» для передачі Вифлеємського вогню миру,
запаленого у місці народження Ісуса Христа. Побажав, щоб Вифлеємський
вогонь – як символ добра, злагоди, любові – надихав усіх на мудрі рішення,
добрі справи і дарував Різдвяну радість усім родинам.
Відповідно до п.п. 3, 4 статті 14 чинного Регламенту роботи
Закарпатської обласної ради VІI скликання, перед пленарним засіданням
проведено письмову реєстрацію, за даними якої на третьому пленарному
засіданні першої сесії обласної ради присутні 51 депутат. Відповідно до
статті 14 Регламенту роботи ради запропонував провести реєстрацію за
допомогою електронної системи голосування. Результат: присутні 50
депутатів. Кворум є, сесія повноважна, можна розпочинати роботу. На
виконання вимог Регламенту, попросив заблокувати карточки депутатів, які
не зареєструвалися на пленарному засіданні.
Зауважив, що треба продуктивно попрацювати і визначитися з усіма
запропонованими питаннями для того, щоб закрити першу сесію. Питання,
які не пройшли процедуру обговорення, буде запропоновано розглянути на
черговій сесії, яка розпочнеться у новому 2021 році.
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
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проєкти рішень, за які депутати голосують, стосуватимуться їх персонально
чи близьких або пов’язаних з ними осіб, народні обранці зобов’язані
повідомити робочі органи ради про це заздалегідь (не пізніше одного
робочого дня з моменту, коли депутати про це дізналися), або безпосередньо
перед голосуванням.
Звернув увагу на те, що до 22 грудня 2020 року включно новообраним
депутатам обласної ради необхідно подати декларації за минулий рік.
Нагадав про необхідність прийняти новий Регламент роботи ради на
другій сесії обласної ради. З цією метою, як було погоджено з усіма
фракціями, робоча група із представників кожної з політичних партій та
залученням фахівців опрацює питання Регламенту обласної ради VІІІ
скликання. Попросив надавати пропозиції до виконавчого апарату.
ВИСТУПИЛИ:
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.
Ледида О. О. – повідомив, що проводиться важлива сесія, на якій
приймається бюджет на 2021 рік. Зауважив, що у бюджетній комісії немає
представника фракції "ЗА МАЙБУТНЄ". Наголосив, що ознайомився з
бюджетом у сесійній залі. Перед прийняттям основного фінансового
документа краю на наступний рік, звернув увагу на вирішення важливого
питання – щодо подальшого функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт
«Ужгород». Також не знайшов відповідей у бюджеті на 2021 рік на три
основні (на його погляд) проблеми області, які потребують негайного
вирішення: програма фінансування об՚єднаних територіальних громад
(питання фінансування садочків, шкіл); фінансування медичних закладів
другого рівня, тобто районних лікарень; розв’язання проблеми зі сміттям
(окремо має бути створена стратегія або програма фінансування для
вирішення питання). Попросив надавати завчасно важливі документи для
ознайомлення депутатам обласної ради.
Петров О. Г. – наголосив, що під час засідання
відповідної
Підготовчої групи було запропоновано всім фракціям надати пропозиції
щодо розподілу повноважень депутатів у комісіях. Засідання постійної
комісії з питань бюджету проводилось відкрито, будь-який депутат мав право
взяти в ньому участь, у тому числі й в обговореннях з правом дорадчого
голосу.
Чубірко В. В. – висловив прохання, щоб матеріали сесії надавались
депутатам хоча б за два дні до засідань постійних комісій, для їх вивчення.

СЛУХАЛИ:

4

Про Секретаріат третього пленарного засідання першої сесії
обласної ради
Петров О. Г. – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту
роботи обласної ради VІI скликання на кожне окреме пленарне засідання
рішенням ради утворюється секретаріат у складі трьох депутатів, серед яких
обирається голова та заступник. Запропонував склад секретаріату,
персонально:
Щербей М. В. – голова секретаріату ("ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА
– ЗА ЖИТТЯ")
Сушко А. А. – заступник голови секретаріату ("ЗА МАЙБУТНЄ")
Савко І. І. – член секретаріату ("Команда Андрія Балоги")
ГОЛОСУВАЛИ:
За секретаріат:
«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 26).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2020
року № 2 «Про порядок денний першої сесії обласної ради» (зі змінами
від 09.12.2020)
Петров О. Г. – зазначив, що порядок денний першої сесії був
сформований 7 грудня, а 9 грудня були внесені до нього певні зміни. Після
цього тривала робота у постійних комісіях. Упродовж міжпленарного
періоду надійшло на розгляд ще ряд питань. Окремі питання постійні комісії
запропонували повернути на доопрацювання. На засіданні президії було
напрацьовано пропозиції щодо порядку денного першої сесії. Повідомив, що
на основі рекомендацій президії ради підготовлено відповідний проєкт
рішення, який роздано депутатам. Звернув увагу, що проєкт рішення
складається з двох частин: питання, які підлягають виключенню з порядку
денного сесії у зв’язку з тим, що вони не були узгоджені, та додаткові
питання, які за рекомендаціями постійних комісій, а також президії
підлягають включенню до порядку денного першої сесії ради, як невідкладні,
і з яких відповідні постійні комісії дали позитивні висновки. Зокрема,
пропонується виключити з порядку денного першої сесії обласної ради такі
питання:
1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 травня 2011 року
№ 229 «Про створення регіонального ландшафтного парку місцевого
значення «Синяк».
2. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісові пам’ятки природи: «Праліси Чорноголівського
лісництва», «Праліс і квазіпраліси Лютянського лісництва», «Квазіпраліс
Бистрицького лісництва»).
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3. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісова пам’ятка природи «Праліси та квазіпраліси Свалявського
лісництва»).
4. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісова памʼятка природи «Квазіпраліси Анталовецького
лісництва»).
5. 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»,
«Праліси Верхньобистрянського лісництва», «Квазіпраліси Вучківського
лісництва», «Праліси Майданівського лісництва»).
6. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (пралісова памʼятка природи «Природні ліси Нижньоволовецького
лісництва»).
7. 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»).
8. Про затвердження проєкту зон санітарної охорони ділянки «Маргіт-1»
Голубинського родовища мінеральних вод, свердловина № 7-ГП (д) у
с. Солочин Свалявського району.
Також порядок денний першої сесії обласної ради пропонується
доповнити такими питаннями:
1. Про порядок денний третього пленарного засідання першої сесії
обласної ради.
2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року
№1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05
травня, 16 липня, 01 жовтня 2020 року) 07100000000 (код бюджету).
3. Про Програму підтримки державної політики регіонального розвитку
та підтримки громад Закарпатської області на 2021– 2023 роки.
4. Про Програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Закарпатській області на 2021 – 2023 роки.
5. Про Програму профілактики злочинності на території Закарпатської
області на 2021 – 2025 роки.
6. Про Регіональну програму боротьби з тероризмом, контрабандою,
організованою злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки.
7. Про Регіональну програму сімейної, ґендерної політики, запобігання
та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2025
роки.
8. Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної
технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
9. Про Програму підвищення ефективності забезпечення безпеки
учасників судового процесу, підтримання громадського порядку в судах та
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охорони приміщень суду, на території Закарпатської області на 2021 – 2025
роки.
10. Про Програму розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки.
11. Про Обласну програму забезпечення жителів області, які страждають
на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021 –
2025 роки.
12. Про Регіональну програму «Репродуктивне здоров’я населення
Закарпатської області на період до 2025 року».
13. Про Обласну програму «Цукровий діабет» на 2021 – 2025 року.
14. Про Програму розвитку і підтримки тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки.
15. Про Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в області
на 2021 – 2025 роки.
16. Про Програму охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
17. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоровʼя Закарпатської області на 2020 – 2021 роки (зі
змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року).
18. Про погодження лімітів використання лісових ресурсів під час
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових
користувань у 2021 та 2022 роках.
19. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради.
20. Про план роботи обласної ради на 2021 рік.
21. Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально
визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
22. Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на
утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2021 рік.
23. Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної установи
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради на 2021 рік.
24. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо сприяння закупівлі
необхідного обладнання для медичних закладів Закарпатської області.
25. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розгляду
можливості фінансування моніторингу атмосферного повітря за рахунок
коштів державного бюджету.
26. Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на
2021 рік (для службового користування).
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
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«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,
«усього» – 50.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 27).
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний третього пленарного засідання першої сесії
обласної ради
Петров О. Г. – запропонував проголосувати за проєкт рішення «Про
порядок денний третього пленарного засідання першої сесії обласної ради»,
до якого включити всі нерозглянуті на попередніх пленарних засіданнях
питання порядку денного сесії, у тому числі ті, за включення яких
проголосовано вище. Для протоколу озвучив перелік питань,
рекомендованих президією обласної ради для включення до порядку денного
третього пленарного засідання першої сесії обласної ради:
1. Про секретаріат третього пленарного засідання першої сесії обласної
ради.
2. Про депутатські запити (загальне питання).
3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2020 року
№ 2 «Про порядок денний першої сесії обласної ради» (зі змінами від
09.12.2020).
4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року
№1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05
травня, 16 липня, 01 жовтня 2020 року) 07100000000 (код бюджету).
5. Про обласний бюджет на 2021 рік 07100000000 (код бюджету).
6. Про прогноз обласного бюджету на 2022 – 2023 роки 07100000000
(код бюджету).
7. Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської
області на 2021 рік.
8. Про Програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Закарпатській області на 2021 – 2023 роки.
9. Про Програму підтримки державної політики регіонального
розвитку та підтримки громад Закарпатської області на 2021– 2023 роки.
10. Про Програму профілактики злочинності на території Закарпатської
області на 2021 – 2025 роки.
11. Про Регіональну програму боротьби з тероризмом, контрабандою,
організованою злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки.
12. Про Регіональну програму сімейної, ґендерної політики,
запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на
2021 – 2025 роки.
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13. Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної
технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
14. Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної
та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2021 рік.
15. Про Програму підвищення ефективності забезпечення безпеки
учасників судового процесу, підтримання громадського порядку в судах та
охорони приміщень суду на території Закарпатської області на 2021 – 2025
роки.
16. Про Програму підтримки національних меншин та розвитку
міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки.
17. Про Програму підтримки видання творів місцевих авторів,
популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на
2021 – 2023 роки.
18. Про Програму підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття
на 2021 – 2023 роки.
19. Про Програму формування позитивного міжнародного
інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську
область на 2021 – 2025 роки.
20. Про Програму розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки.
21. Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області
на 2021 – 2023 роки.
22. Про Програму підвищення ефективності функціонування
Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки.
23. Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного,
автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та
збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як пам’ятки архітектури на 2021
рік.
24. Про Регіональну програму «Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025
роки.
25. Про Регіональну програму розвитку фізичної культури і спорту на
2021 – 2024 роки.
26. Про Обласну програму забезпечення жителів області, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного
споживання на 2021 – 2025 роки.
27. Про Регіональну програму «Репродуктивне здоров’я населення
Закарпатської області на період до 2025 року».
28. Про Обласну програму «Цукровий діабет» на 2021 – 2025 року.
29. Про Програму розвитку і підтримки тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки.
30. Про Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в області
на 2021 – 2025 роки.
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31. Про Програму охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
32. Про затвердження Статуту Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» у новій редакції.
33. Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства
Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» на 2021 рік.
34. 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).
35. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоровʼя Закарпатської області на 2020 – 2021
роки (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року).
36.
Про
затвердження
проєкту
зон
санітарної
охорони
Виноградівського родовища прісних підземних вод, де розташовані
свердловини №№ 1, 2, 3 в м. Виноградів Закарпатської області.
37. Про погодження лімітів використання лісових ресурсів під час
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових
користувань у 2021 та 2022 роках.
38. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради.
39. Про план роботи обласної ради на 2021 рік.
40. Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально
визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
41. Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на
утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2021 рік.
42. Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної установи
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради на 2021 рік.
43. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо сприяння
закупівлі необхідного обладнання для медичних закладів Закарпатської
області.
44. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розгляду
можливості фінансування моніторингу атмосферного повітря за рахунок
коштів державного бюджету.
45. Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на
2021 рік (для службового користування).
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 0,
«усього» – 50.
Прийнято.
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ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 48, «проти» – 1, «утрималось» – 1, «не голосували» – 0,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 28).
СЛУХАЛИ:
Про депутатські запити
1. Депутатський запит Ливч М. М. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення коштів для проведення ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 071002
Свалява – Довге – Липча км 24 (на відрізку Свалява-Керецьки).
2. Депутатський запит Пауля В. Д. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення коштів для проведення ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070704
Червеньово – Великі Лучки – Гать (на відрізку Великі Лучки – Страбичово).
3. Усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований
обласній державній адміністрації – щодо виділення санітарного автомобіля
для амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Липецька Поляна
Закарпатської області.
4. Депутатський запит Шандора Ф. Ф., Дербака М. Ю., Лаби М. М.,
Добромільського П. П., Іванча О. І., Сарая Р. Д., Токаря Е. В., Штефуци
Н. Б., Синетаря І. І., Суботовського В. В. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо виконання робіт з визначення належності
лісових територій Закарпатської області до пралісових пам՚яток природи та
оголошення об՚єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
5. Усний депутатський запит Дем՚янчука В. Ю. – адресований
обласній державній адміністрації – щодо ремонту автомобільних доріг
загального користування місцевого значення Тячівського району.
6. Усний депутатський запит Дем՚янчука В. Ю. – адресований
обласній державній адміністрації – щодо виділення коштів для проведення
реконструкції приміщень Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
у с. Тарасівка Тячівського району.
7. Усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо вжиття заходів із проведення ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення: О 070201
Великий Березний - Чорноголова - Дубриничі; О 070202 Н13 - Лубня Державний кордон України з Польщею; О 070203 Кострино - Люта;
О 070204 Ужок - Підполоззя.
8. Усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо виділення коштів для проведення ремонту
будівлі Верховинобистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів у с. Верховина-Бистра, 56
Закарпатської області (проєктно-кошторисна документація виготовлена).
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9. Депутатський запит Рівіса М. М., Дем’янчука В. Ю.,
Мацепури І. О., Сличка М. І., Олексик О. Т., Мана Д. М. – адресований
обласній державній адміністрації – щодо включення автомобільної дороги,
що пролягає через село Климовиця Хустського району, до Переліку об’єктів
будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які
фінансуватимуться у 2021 році за рахунок державного бюджету.
10. Усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований
обласній державній адміністрації – щодо необхідності оснащення Іршавської
районної лікарні КТ /МРТ сканером для здійснення комплексної діагностики
захворювань.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за депутатські запити (пакетне голосування):
«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,
«усього» – 51.
Прийнято.
Рішення про депутатські запити, прийняті
пакетним голосуванням:
1. Депутатський запит Ливч М. М. (рішення № 29);
2. Депутатський запит Пауля В. Д. (рішення № 30);
3. Усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 31);
4. Депутатський запит Шандора Ф. Ф., Дербака М. Ю., Лаби М. М.,
Добромільського П. П., Іванча О. І., Сарая Р. Д., Токаря Е. В., Штефуци Н. Б.,
Синетаря І. І., Суботовського В. В. (рішення № 32);
5. Усний депутатський запит Дем՚янчука В. Ю. (рішення № 33);
6. Усний депутатський запит Дем՚янчука В. Ю. (рішення № 34);
7. Усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. (рішення № 35);
8. Усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. (рішення № 36);
9. Депутатський запит Рівіса М. М., Дем’янчука В. Ю.,
Мацепури І. О., Сличка М. І., Олексик О. Т., Мана Д. М. (рішення № 37);
10. Усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 38).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019
року №1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18
березня, 05 травня, 16 липня, 01 жовтня 2020 року) 07100000000 (код
бюджету)
ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро Данилович – директор департаменту
фінансів обласної державної адміністрації
Петров О. Г. – зазначив, що проєкт рішення пропонується в новій
редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
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За основу:
«за» – 46, «проти» – 1, «утрималось» – 2, «не голосували» – 2,
«усього» – 51.
Прийнято.
Петров О. Г. – повідомив, що питання обговорено на засіданні
постійної комісії з питань бюджету. Було багато критичних зауважень.
Шукаль Я. Ю. – зауважив, що на засіданні постійної комісії з питань
праці, соціального захисту населення виникло питання стосовно Програми
«Турбота». В минулому році для кожного депутата виділялося 50 тисяч (для
важкохворих) і 20 тисяч (матеріальна допомога). Запропонував залишити
суми на рівні минулого року.
Ман Д. М. – інформував, що порушене депутатом питання стосується
Програми «Турбота». У матеріалах, наданих депутатам обласної ради, є
«Пам՚ятка депутата», у якій зазначено, що депутати будуть мати можливість
розподіляти кошти Програми «Турбота» в наступному році в розмірі 60 тисяч
(для важкохворих) та 20 тисяч (матеріальна допомога).
Петров О. Г. – запропонував проголосувати за проєкт рішення у новій
редакції з урахуванням зауважень і пропозицій, які були висловлені на
засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 44, «проти» – 2, «утрималось» – 2, «не голосували» – 2,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 39).
СЛУХАЛИ:
Про обласний бюджет на 2021 рік 07100000000 (код бюджету)
ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро Данилович – директор департаменту
фінансів обласної державної адміністрації
Петров О. Г. – зазначив, що на засіданні постійної комісії з питань
бюджету були висловлені зауваження та пропозиції, які враховані в новій
редакції проєкту рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 44, «проти» – 1, «утрималось» – 1, «не голосували» – 4,
«усього» – 50.
Прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Русин В. П. – запропонував: у пункті 13 проєкту рішення «Про
обласний бюджет на 2021 рік 07100000000 (код бюджету)» слова: «надати
право обласній державній адміністрації за..» доповнити словом: «письмовим»
(далі: «погодженням постійною комісією обласної ради з питань бюджету»).
Лазар П. Д. – відповів, що всі зміни, які погоджуються з постійною
комісією обласної ради з питань бюджету, завжди оформляються протоколом
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засідання постійної комісії, тобто є паперовий документ, за який голосують
на засіданні комісії.
Добромільський П. П. – попросив у пункті 13 передбачити
погодження зазначеного в підпунктах 13.1. (част. 2) та 13.4 з постійною
комісією обласної ради з питань розвитку бізнесу, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.
Петров О. Г. – запропонував Рівісу М. М. прокоментувати пропозицію
Добромільського П. П.
Рівіс М. М. – зазначив, що всі засідання постійних комісій є
відкритими, тому кожен депутат має право брати в них участь.
Петров О. Г. – запропонував проголосувати за пропозицію
Добромільського П. П.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Добромільського П. П.:
«за» – 25, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 22,
«усього» – 50.
Не прийнято.
Петров О. Г. – наголосив, що депутати працюватимуть у межах
регламенту, тому кожен народний обранець з дорадчим голосом має право
бути присутнім на засіданнях усіх постійних комісій обласної ради та при
розгляді будь-якого питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 44, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 3,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 40).
СЛУХАЛИ:
Про прогноз обласного бюджету на 2022 – 2023 роки 07100000000
(код бюджету)
ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро Данилович – директор департаменту
фінансів обласної державної адміністрації
Петров О. Г. – зазначив, що питання вивчали постійні комісії та є
висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 44, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 41).
СЛУХАЛИ:
Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської
області на 2021 рік
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ДОПОВІДАЧ: Давидов Андрій Сергійович – директор департаменту
економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації
Петров О. Г. – зазначив, що є позитивні висновки постійних комісій,
враховано пропозиції депутатів.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 43, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 5,
«усього» – 50.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 44, «проти» – 0, «утрималось» – 4, «не голосували» – 2,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 42).
ВИСТУПИЛИ:
Петров О. Г. – запропонував об’єднати розгляд питань, які стосуються
затвердження регіональних програм, планів та напрямів їх діяльності,
програмних документів з розвитку міжрегіональної співпраці. Ці проєкти
обговорено на засіданнях постійних комісій, є позитивні висновки. Окремі з
них, за рекомендаціями депутатів, подано у нових редакціях, як невідкладні.
Чубирко І. І. – зауважив, що необхідно проголосувати за кожну
програму окремо, як у порядку денному.
Петров О. Г. – нагадав, що всі постійні комісії розглядали ці програми.
Не було заборони щодо відвідання цих комісій з правом дорадчого голосу
будь-якому депутату. Попросив проголосувати за можливість об’єднаного
розгляду питань.
Ман Д. М. – зауважив, що відповідно до Регламенту роботи
Закарпатської обласної ради VII скликання депутати мають право розглядати
програми, об’єднавши їх.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Петрова О. Г.:
«за» – 36, «проти» – 1, «утрималось» – 4, «не голосували» – 9,
«усього» – 50.
Прийнято.
СЛУХАЛИ:
Про Програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Закарпатській області на 2021 – 2023 роки
Про Програму підтримки державної політики регіонального
розвитку та підтримки громад Закарпатської області на 2021 – 2023 роки
ДОПОВІДАЧ: Давидов Андрій Сергійович – директор департаменту
економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації
Про Програму профілактики злочинності на території
Закарпатської області на 2021 – 2025 роки
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ДОПОВІДАЧ: Шляховський Олександр Анатолійович – начальник
Головного управління Національної поліції в Закарпатській області
Про Регіональну програму боротьби з тероризмом, контрабандою,
організованою злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки
ДОПОВІДАЧ: Рудницький Іван Львович – начальник Управління
Служби безпеки України в Закарпатській області
Про Регіональну програму сімейної, ґендерної політики,
запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі
людьми на 2021 – 2025 роки
ДОПОВІДАЧ: Петрішка Михайло Михайлович – директор
департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації
Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної
технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки (нова
редакція)
ДОПОВІДАЧ: Данканич Михайло Васильович – директор КП
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради»
Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної
та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2021 рік (нова редакція)
ДОПОВІДАЧ: Маковський Василь Іванович – начальник
управління з питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних та
регіональних зв'язків виконавчого апарату обласної ради
Про Програму підвищення ефективності забезпечення безпеки
учасників судового процесу, підтримання громадського порядку в судах
та охорони приміщень суду на території Закарпатської області на 2021 –
2025 роки
ДОПОВІДАЧ: Лешко Василь Іванович – т. в. о. начальника
територіального управління Служби судової охорони у Закарпатській області
Про Програму підтримки національних меншин та розвитку
міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки
ДОПОВІДАЧ: Лях Олександр Васильович – начальник управління
національностей та релігій обласної державної адміністрації
Про Програму підтримки видання творів місцевих авторів,
популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню
на 2021 – 2023 роки
Про Програму підтримки розвитку інформаційної галузі
Закарпаття на 2021 – 2023 роки (нова редакція)
ДОПОВІДАЧ: Коваль Марина Миколаївна – директор департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної
адміністрації
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Про
Програму
формування
позитивного
міжнародного
інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську
область на 2021 – 2025 роки
Про Програму розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки
ДОПОВІДАЧ: Хайнас Роман Михайлович – начальник управління
зовнішньоекономічних
зв’язків,
інвестицій
та
транскордонного
співробітництва громадськістю обласної державної адміністрації
Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській
області на 2021 – 2023 роки
ДОПОВІДАЧ: Готра Маріанна Василівна – начальник управління
туризму та курортів обласної державної адміністрації
Про Програму підвищення ефективності функціонування
Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (нова редакція)
ДОПОВІДАЧ: Лііс Руслан Миколайович – директор ЗОКП
«Міжнародний аеропорт «Ужгород»
Про
Програму
фінансової
підтримки
комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і
облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як
пам’ятки архітектури на 2021 рік
ДОПОВІДАЧ: Малеш Володимир Ілліч – начальник управління
ресурсного забезпечення апарату обласної державної адміністрації
Про Регіональну програму «Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025
роки
Про Регіональну програму розвитку фізичної культури і спорту на
2021 – 2024 роки
ДОПОВІДАЧ: Криндач Павло Іванович – начальник управління
молоді і спорту обласної державної адміністрації
Про Обласну програму забезпечення жителів області, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами
та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного
споживання на 2021 – 2025 роки (нова редакція)
Про Регіональну програму «Репродуктивне здоров’я населення
Закарпатської області на період до 2025 року» (нова редакція)
Про Обласну програму «Цукровий діабет» на 2021 – 2025 роки
ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій Олександрович – директор
департаменту охорони здоровʼя обласної державної адміністрації
Про Програму розвитку і підтримки тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки (нова
редакція)
Про Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в
області на 2021 – 2025 роки (нова редакція)
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ДОПОВІДАЧ: Лесьо Юрій Юрійович – директор департаменту
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Про Програму охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки (нова редакція)
ДОПОВІДАЧ: Шпонтак Юрій Михайлович – директор
департаменту екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 2,
«усього» – 50.
Прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Добромільський П. П. – звернувся до департаменту охорони здоров՚я
обласної державної адміністрації з проханням підготувати інформацію щодо
проблемних питань Обласної програми «Цукровий діабет» та надіслати на
адресу депутатів обласної ради (у письмовому чи електронному вигляді).
Чубирко І. І. – зауважив щодо Обласної програми забезпечення
жителів області, які страждають на рідкісні орфанні захворювання,
лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для
спеціального дієтичного споживання... Існує перелік ліків, які не
зареєстровані Міністерством охорони здоров’я.. Але є багато хворих у
Закарпатті, які дуже потребують ці лікарські засоби. Запропонував доручити
департаменту охорони здоров’я закуповувати ці дороговартісні ліки і
передавати їх у лікарні, де існує така необхідність.
Ман Д. М. – додав, що на засіданні постійної комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я це питання обговорювалось. Така пропозиція
врахована. Програма подана у новій редакції.
Петров О. Г. – запропонував прийняти всі 24 проєкти рішень (із
врахуванням зауважень депутатів) у цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (об’єднане голосування):
«за» – 45, «проти» – 1, «утрималось» – 4, «не голосували» – 0,
«усього» – 50.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про Програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Закарпатській області на 2021 – 2023 роки (рішення № 43);
Про Програму підтримки державної політики регіонального розвитку
та підтримки громад Закарпатської області на 2021- 2023 роки (рішення
№ 44);
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Про Програму профілактики злочинності на території Закарпатської
області на 2021 – 2025 роки (рішення № 45);
Про Регіональну програму боротьби з тероризмом, контрабандою,
організованою злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки (рішення
№ 46);
Про Регіональну програму сімейної, ґендерної політики, запобігання та
протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2025
роки (рішення № 47);
Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної
технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки (рішення
№ 48);
Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської
області на 2021 рік (рішення № 49);
Про Програму підвищення ефективності забезпечення безпеки
учасників судового процесу, підтримання громадського порядку в судах та
охорони приміщень суду на території Закарпатської області на 2021 – 2025
роки (рішення № 50);
Про Програму підтримки національних меншин та розвитку
міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки
(рішення № 51);
Про Програму підтримки видання творів місцевих авторів,
популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на
2021 – 2023 роки (рішення № 52);
Про Програму підтримки розвитку інформаційної галузі Закарпаття на
2021 – 2023 роки (рішення № 53);
Про Програму формування позитивного міжнародного інвестиційного
іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 20212025 роки (рішення № 54);
Про
Програму
розвитку
транскордонного
співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки (рішення № 55);
Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на
2021 – 2023 роки (рішення № 56);
Про
Програму
підвищення
ефективності
функціонування
Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (рішення № 57);
Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного,
автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та
збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як пам’ятки архітектури на 2021
рік (рішення № 58);
Про Регіональну програму «Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025 роки
(рішення № 59);
Про Регіональну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021
– 2024 роки (рішення № 60);
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Про Обласну програму забезпечення жителів області, які страждають
на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021 –
2025 роки (рішення № 61);
Про Регіональну програму «Репродуктивне здоров’я населення
Закарпатської області на період до 2025 року» (рішення № 62);
Про Обласну програму «Цукровий діабет» на 2021 – 2025 роки
(рішення № 63);
Про Програму розвитку і підтримки тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки (рішення
№ 64);
Про Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на
2021 – 2025 роки (рішення № 65);
Про Програму охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки (рішення № 66).
СЛУХАЛИ:
Про
затвердження
Статуту
Закарпатського
обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» у новій
редакції
ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег Ігорович – начальник управління
правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до
публічної інформації виконавчого апарату обласної ради
Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства
Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» на 2021 рік
ДОПОВІДАЧ: Бірак Іван Іванович – директор КП Закарпатської
обласної ради «Будкомплектторг»
Петров О. Г. – запропонував об’єднати ці питання. Є погодження
профільних комісій.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
«за» – 47, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 2,
«усього» – 50.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (об’єднане голосування):
«за» – 47, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 2,
«усього» – 50.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про затвердження Статуту Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» у новій редакції (рішення
№ 67);
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Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства
Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» на 2021 рік (рішення № 68).
СЛУХАЛИ:
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) (нова
редакція)
ДОПОВІДАЧ: Петрішка Михайло Михайлович – директор
департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоровʼя Закарпатської області на 2020 –
2021 роки (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року)
ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій Олександрович – директор
департаменту охорони здоровʼя обласної державної адміністрації
Петров О. Г. – запропонував об’єднати розгляд питань, які стосуються
внесення змін до окремих регіональних програм. Ці проєкти обговорено на
засіданнях постійних комісій, є позитивні висновки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1,
«усього» – 50.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (об’єднане голосування):
«за» – 48, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1,
«усього» – 50.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
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) (рішення
№ 69);
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоровʼя Закарпатської області на 2020 – 2021 роки (зі
змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня 2020 року) (рішення № 70).
СЛУХАЛИ:
Про
затвердження
проєкту
зон
санітарної
охорони
Виноградівського родовища прісних підземних вод, де розташовані
свердловини №№ 1,2,3 в м. Виноградів Закарпатської області
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ДОПОВІДАЧ: Шпонтак Юрій Михайлович – директор департаменту
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 71).
СЛУХАЛИ:
Про погодження лімітів використання лісових ресурсів під час
заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових
користувань у 2021 та 2022 роках
ДОПОВІДАЧ: Коцур Ігор Несторович – перший заступник
начальника управління – головний лісничий Закарпатського обласного
управління лісового та мисливського господарства
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5,
«усього» – 50.
Прийнято.
Коцур І. Н. – зазначив, що у пропонованому депутатам проєкті мова
йде про затвердження ліміту другорядних лісових матеріалів: заготівля
дикоростучих плодів – ягід, грибів, березового соку. Для того, щоб
Міністерство екології та природних ресурсів погодило ліміт на декілька
років, необхідно затвердити питання на сесії обласної ради.
Чубирко І. І. – розповів, що до нього звертався голова Керецьківської
об՚єднаної територіальної громади Мушка М. М. з проханням збільшити
ліміти на заготівлю березового соку та дикоростучих плодів. Поцікавився: на
наступний рік ліміти збільшуються чи зменшуються?
Коцур І. Н. – відповів, що на 2021-2022 рік ліміти не будуть змінені.
Чубирко І. І. – поцікавився: до кого може звернутися обласна рада,
щоб депутатам надали можливість збільшити ліміти.
Коцур І. Н. – відповів, що вже звернулися до Укрдержліспроєкту та
працюють над тим, щоб збільшити ліміти на використання дикоростучих
плодів, ягід і грибів.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 72).
СЛУХАЛИ:
Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради
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ДОПОВІДАЧ: Гузинець Юрій Іванович – керуючий справами
виконавчого апарату обласної ради
Петров О. Г. – зазначив, що це питання було розглянуто та підтримано
на засіданні президії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 42, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 6,
«усього» – 50.
Прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Гузинець Ю. І. – доповів, що чисельність виконавчого апарату
обласної ради залишається такою ж – 46 осіб. Новизна в тому, що
об’єднуються в аналітично-інформаційне управління відділ прес-служби та
відділ внутрішнього аудиту. І змінюються назви управлінь.
Іванчо В. В. – поцікавився про ціль цієї реорганізації.
Гузинець Ю. І. – наголосив ще раз про створення нового управління
на базі двох відділів.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 43, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 6,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 73).
СЛУХАЛИ:
Про план роботи обласної ради на 2021 рік
ДОПОВІДАЧ: Гузинець Юрій Іванович – керуючий справами
виконавчого апарату обласної ради
Петров О. Г. – повідомив, що при підготовці цього питання були
враховані пропозиції депутатів обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 1,
«усього» – 50.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1,
«усього» – 50.
Прийнято (рішення № 74).
СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально
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визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег Ігорович – начальник управління
правового забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та доступу до
публічної інформації виконавчого апарату обласної ради
Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної
ради на утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2021
рік
Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної
установи «Управління спільною власністю територіальних громад»
Закарпатської обласної ради на 2021 рік
ДОПОВІДАЧ: Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної
установи «Управління спільною власністю територіальних громад»
Закарпатської обласної ради
Петров О. Г. – запропонував об’єднати розгляд трьох зазначених
питань.
Русин В. П. – запропонував розглянути питання окремо.
Петров О. Г. – поставив на голосування першу пропозицію – про
можливість розгляду питань об’єднаним голосуванням.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Петрова О. Г.:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 3,
«усього» – 49.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 3,
«усього» – 49.
Прийнято.
ВИСТУПИВ:
Петров О. Г. – зазначив, що доповідачі, яким можна задавати питання,
присутні. Питання розглядались на засіданні президії обласної ради та на
засіданнях постійних комісій. Є позитивний висновок та погодження.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (об’єднане голосування):
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 3,
«усього» – 49.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально
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визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (рішення № 75);
Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на
утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2021 рік (рішення
№ 76);
Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної установи
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради на 2021 рік (рішення № 77).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо сприяння
закупівлі необхідного обладнання для медичних закладів Закарпатської
області
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розгляду
можливості фінансування моніторингу атмосферного повітря за рахунок
коштів державного бюджету
ДОПОВІДАЧ: Гузинець Юрій Іванович – керуючий справами
виконавчого апарату обласної ради
Петров О. Г. – зазначив, що питання обговорювались на засіданнях
постійних комісій та президії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4,
«усього» – 49.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (об’єднане голосування):
«за» – 47, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2,
«усього» – 49.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо сприяння закупівлі
необхідного обладнання для медичних закладів Закарпатської області
(рішення № 78);
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розгляду можливості
фінансування моніторингу атмосферного повітря за рахунок коштів
державного бюджету (рішення № 79).
СЛУХАЛИ (в закритому режимі):
Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на
2021 рік
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ДОПОВІДАЧ: Сенів Іван Миколайович – завідувач сектора
мобілізаційної роботи обласної державної адміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 48, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,
«усього» – 49.
Прийнято (рішення № 80).
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» – 48, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0,
«усього» – 49.
Прийнято.
Петров О. Г. – підсумував, що порядок денний третього пленарного
засідання та загалом першої сесії обласної ради VIII скликання вичерпано.
Привітав усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Подякував
депутатам за підтримку та активну роботу. Оголосив першу сесію обласної
ради VIII скликання закритою.
Звучить гімн України

Голова обласної ради

Олексій ПЕТРОВ

Голова секретаріату

Мирослав ЩЕРБЕЙ
("ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА –
ЗА ЖИТТЯ")

Заступник
голови секретаріату

Андріана СУШКО
("ЗА МАЙБУТНЄ")

Член секретаріату

Іван САВКО
("Команда Андрія Балоги")

