Протокол
першого пленарного засідання другої сесії
Закарпатської обласної ради
VIIІ скликання
25 лютого 2021 року

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

Засідання розпочалося об 11:00,
засідання завершилось о 14:39.
Усього депутатів – 64.
Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж
пленарного засідання:
присутні – 35,
відсутні – 29.
Запрошені: народні депутати України від Закарпатської області, керівники
правоохоронних та контролюючих органів, представники дипломатичних
установ європейських країн-сусідів, з якими межує Закарпаття, керівництво
обласної державної адміністрації, а також представники засобів масової
інформації.
Головуючий на засіданні:
Шекета Андрій – перший заступник голови Закарпатської обласної ради.
Президія:
Шекета Андрій – перший заступник голови Закарпатської обласної ради.
Ман Денис – заступник голови Закарпатської обласної ради.
Шекета Андрій – привітав присутніх у сесійній залі. Зазначив, що
відповідно до частини 6 статті 56 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та розпорядження голови обласної ради
здійснюватиме повноваження голови обласної ради у зв’язку з відрядженням
Олексія Петрова на засідання Ради розвитку громад та територій, на якому
заплановано розглянути питання щодо посилення взаємодії органів
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, а також про хід
впровадження реформи децентралізації в Україні.
Попросив вшанувати хвилиною мовчання пам’ять полеглих Героїв
Революції Гідності, Небесної сотні та загиблих у війні на Сході країни.
Хвилина мовчання
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Також висловив глибокі співчуття закарпатським родинам, рідні яких
померли від COVID-19.
Наголосив, що обласна рада працює в період дії обмежувальних
заходів, дотримуючись усіх епідеміологічних вимог, тому доповідачі
запрошені тільки з тих питань, які необхідно додатково узгодити.
Подякував усім медикам та рятувальникам краю за щоденну кропітку
працю з порятунку людського життя, за цілодобову працю у посиленому
режимі.
Привітав колег-депутатів, які святкували дні народження у
міжсесійний період. Привітав із призначенням Білецького Мирослава на
посаду першого заступника голови Закарпатської обласної державної
адміністрації, Петрушку Іштвана та Шинкарюка Ігоря – на посади
заступників голови Закарпатської обласної державної адміністрації,
Колесника Ярослава – на посаду начальника Головного управління
Національної поліції в Закарпатській області.
Відповідно до пунктів 3, 4 статті 14 чинного Регламенту роботи
Закарпатської обласної ради VІI скликання перед пленарним засіданням
проведено письмову реєстрацію, згідно з якою на пленарному засіданні
другої сесії обласної ради присутні 37 депутатів. Відповідно до статті 14
Регламенту роботи ради запропонував провести реєстрацію за допомогою
електронної системи голосування. Результат: присутні 33 депутати. Кворум є,
сесія повноважна, можна розпочинати роботу. На виконання вимог
Регламенту попросив заблокувати карточки депутатів, які не зареєструвалися
на пленарному засіданні. Оголосив другу сесію обласної ради VIII скликання
відкритою.
Звучить Гімн України
Шекета Андрій – зазначив для протоколу, що, відповідно до вимог
Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VІI скликання, всі рішення
ради приймаються більшістю голосів, що становить 33 депутати.
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 голосують депутати, стосуватимуться їх персонально чи
близьких або пов’язаних з ними осіб, депутати зобов’язані повідомити робочі
органи ради про це заздалегідь (не пізніше одного робочого дня з моменту,
коли депутат про це дізнався), або безпосередньо перед голосуванням.
Звернув увагу депутатів, що до 01 квітня 2021 року триває щорічна
кампанія декларування майна і доходів осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування.
Проінформував про роботу в міжсесійний період у частині розвитку
регіонального та транскордонного співробітництва. З цією метою проведено
низку важливих зустрічей та перемовин щодо розв’язання важливих питань
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для області. Окремі з них потребують вирішення на цьому пленарному
засіданні. Зазначив, що виконавчим апаратом підготовлено низку інформацій,
які доведено до депутатів обласної ради: про хід виконання депутатських
запитів, рішень президії та сесії обласної ради, про стан реагування
центральних органів державної влади на звернення депутатів Закарпатської
обласної ради.
Наголосив, що відповідно до пункту 3 статті 39 Регламенту роботи
обласної ради, відводиться до 30 хвилин для виступів депутатів (до 2 хв.),
оголошення заяв, повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не
проводяться.
ВИСТУПИЛИ:
Добромільський Петро – від імені депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" висловив підтримку прийнятому Закону
України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», який
повертає громадянам конституційне право управляти своєю країною.
«Вважаємо, що потрібно дати людям право впливати на рішення не лише
центральної, а й місцевої влади. Тому закликаємо Верховну Раду України
напрацювати Закон, який дозволить проводити також місцеві референдуми.
Хай рішення людей будуть для нас орієнтиром не лише раз на п’ять років
перед виборами, а щодня. Впевнені, що заможні громади можливі лише там,
де люди мають реальний інструмент впливу на рішення влади – референдум.
Це ми бачимо на прикладі успішних держав, серед яких хочемо бачити
Україну. Президент обіцяв, працює та Верховна Рада підтримує ці ініціативи,
які реалізовані через закони Верховної Ради України».
Шетеля Наталія – повідомила, що до неї як до депутата обласної ради
надійшло звернення від КНП «Закарпатський обласний клінічний центр
кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради щодо виділення
коштів у сумі 1 млн 100 тис. грн на термінове сервісне обслуговування
апарату штучного кровообігу, який застосовується при виконанні
оперативного втручання на відкритому серці. Без такого обладнання
проведення кардіологічного втручання є неможливим, а при порушенні
роботи обладнання під час проведення операції наслідками будуть
незворотні дії – смерть пацієнта або відмирання кори головного мозку.
Протягом останнього року було зафіксовано два випадки порушення роботи
апарата внаслідок проблем з електропостачанням. Наявне обладнання – 2008
року випуску, обслуговування його проводилось один раз – у 2016 році. Нове
обладнання коштує 400 тис. євро.
Шекета Андрій – запропонував це питання вважати депутатським запитом і
розглянути у відповідному розділі «Про депутатські запити».
Чубирко Іван – оголосив, що ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" не може стояти осторонь важливих подій, про
які зараз говорить вся країна. На його думку, порушуючи закони та
Конституцію України, Президент України спочатку закрив відомі українські
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телеканали ZIK, NEWS ONE, 112, а після цього вчинив санкції проти голови
стратегічної ради партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"
Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Депутат вважає, що
Володимир Зеленський перетнув межу, адже почав вдаватись до політичних
переслідувань, репресій і рішень, які суперечать Конституції України та
неприпустимі в цивілізованій демократичній країні. Тому, на знак протесту,
депутати фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ" у Закарпатській обласній раді залишили сесійну залу.
Шекета Андрій – зазначив, що до нього звернувся представник трудового
колективу КНП «Углянська лікарня» Углянської сільської ради Тячівського
району та голова Антикорупційної ради Закарпаття Чейпеш Михайло з
проханням оприлюднити колективне звернення. Запропонував поставити на
голосування питання щодо надання можливості виступити Чейпешу М.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шекети Андрія:
«за» – 29, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 33.
Не прийнято.
Шекета Андрій – на правах головуючого надав можливість виступити
Чейпешу М.
Чейпеш Михайло – заявив, що трудовий колектив КНП «Углянська
лікарня» звернувся зі скаргою до Кабінету Міністрів України, Верховної
Ради України, Адміністрації Президента України щодо захисту лікарні від
ліквідації з вини МОЗ, яке наголосило на невиконанні певних умов. Скарга
була розглянута Державною службою України з питань праці та направлена
до обласної державної адміністрації, але реакції немає. Зачитав колективне
звернення (додається) від трудового колективу КНП «Углянська лікарня»
стосовно ліквідації лікарні та скорочення персоналу. Трудовий колектив
просить Закарпатську обласну раду та народних депутатів від Закарпатської
області стати на їх захист та вимагати від НСЗУ негайно поновити всіх
працівників лікарні, притягнути до кримінальної відповідальності винних
осіб, провести незалежний аудит фінансової звітності та використаних
коштів за 2020 рік, негайно утворити інвентаризаційну комісію і провести
інвентаризацію майна лікарні.
Шекета Андрій – запропонував профільній постійній комісії обласної ради
вивчити це питання та надати свої рекомендації.
Запропонував провести повторну реєстрацію за допомогою електронної
системи голосування Результат: присутні 34 депутати.
ВИСТУПИЛИ:
Шекета Андрій – повідомив, що відповідно до статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 6 Закону України «Про
прокуратуру», перед розглядом питань порядку денного пленарного
засідання пропонується заслухати інформацію «Про результати діяльності

5

органів прокуратури на території Закарпатської області у 2020 році».
Доповідати буде Казак Дмитро – керівник Прокуратури Закарпатської
області. Додав, що інформацію було оприлюднено на сайті обласної ради
18.02.2021 та надіслано депутатам обласної ради.
Казак Дмитро – зачитав інформацію про результати діяльності органів
прокуратури на території Закарпатської області у 2020 році (додається).
Шукаль Ярослав – повідомив, що у смт Великий Березний, у КНП
«Великоберезнянська лікарня» Великоберезнянської селищної ради
Ужгородського району Закарпатської області проводилась реконструкція у
дитячому відділенні лікарні, на яку з державного бюджету було виділено 3
млн 700 тис. грн. З 2018 року відкриваються та закриваються кримінальні
справи по об’єкту. На цей час не встановлено, чи є там склад злочину.
Просив узяти питання на контроль.
Казак Дмитро – пояснив, що призначено судово-будівельну експертизу, яка
буде тривати до квітня 2021 року. Коли підготують висновок експертизи,
прокуратура готова буде оголосити підозру, якщо особа вчинила кримінальне
правопорушення.
Шекета Андрій – повідомив, що на вимогу депутатів обласної ради Олексик
Ольги та Штефуци Наталії пропонується заслухати інформацію щодо
ситуації в Закарпатській області, яка склалась у зв’язку із захворюванням
населення на COVID-19, про стан тестування медичних та інших
працівників, які працюють у закладах охорони здоров’я і надають медичну
допомогу хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19), а також осіб, які
здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусу,
зокрема працівників Нацполіції та Нацгвардії. Доповідатиме Пшеничний
Анатолій – директор департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації.
Пшеничний Анатолій – інформував, що за статистичними даними в
області – найгірша ситуація за всю історію пандемії. У Закарпатті були три
піки захворюваності: червень-липень 2020 року, жовтень-листопад 2020
року та цей час, коли фіксується великий щоденний приріст хворих у
стаціонарах. Станом на 08 лютого 2021 року було 1885 ліжкомісць у 17
закладах охорони здоров’я. Зараз збільшено ліжковий фонд на 300 ліжок, які
не забезпечені під’єднанням до кисню. В області на 75 % заповнено медичні
заклади, які задіяні для лікування хворих на коронавірусну хворобу. Зріс
відсоток людей, які потребують інтенсивної терапії. Середній термін
перебування в ліжковому фонді влітку складав 7-10 днів, зараз 14 днів.
Державою виділено кошти на медичну субвенцію з метою забезпечення
киснем закладів охорони здоров’я. Необхідна доплата медичним
працівникам, які задіяні в ліквідації наслідків пандемії, закупівля
медикаментів та засобів індивідуального захисту. Звернувся до депутатів з
проханням вплинути на вирішення ситуації. Також централізовано
розподілені по всіх лікувально-профілактичних закладах області експрестести на виявлення коронавірусу. Загалом протестовано практично 10 тисяч
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медичних працівників. В кожній районній лікарні наявні ІФА-аналізатори
для тестування своїх працівників. Однак немає інформації щодо кількості
протестованих працівників зі структур Нацполіції та Нацгвардії. Закликав
усіх присутніх дотримуватись протиепідемічних заходів.
Лаба Михайло – погодився, що необхідно дотримуватись карантинних
заходів. Базовим органом, який може слідкувати за дотриманням
карантинних вимог є орган місцевого самоврядування. Запитав про кількість
утворених комісій ТЕБ та НС на місцевому рівні, які б могли посилювати
позицію обласної комісії. Запропонував долучати депутатів обласної ради до
роботи відповідних місцевих комісій.
Пшеничний Анатолій – зазначив, що відповідною постановою Кабінету
Міністрів України регламентовано поділ України на чотири зони. Закарпаття
потрапило до помаранчевої зони. Новоствореними ОТГ були подані списки
щодо відповідальних осіб на місцях. На цей час 129 громад прийняли
рішення щодо дистанційного навчання.
Олексик Ольга – поцікавилася, чи існує наказ, який регламентує регулярне
тестування, чи виконується він на місцях серед медичних працівників.
Запитала, скільки медичних працівників погодилась вакцинуватись. На її
думку, ця кількість може бути невеликою, а це проблема.
Пшеничний Анатолій – розповів, що норму стосовно тестування медичних
працівників кожні два тижні відмінено. Залишено чотири категорії, які
повинні безкоштовно проходити тестування на коронавірус: пацієнти з
гострим респіраторним захворюванням, з пневмонією, з підвищеним
імуноглобуліном G та пацієнти онкологічної групи. Пункт щодо медичних
працівників забрали. Перший етап вакцинації включає 3141 осіб, що подали
заяву або попередню згоду на вакцинацію.
Олексик Ольга – зауважила, що йде процес активного розгортання
ліжкомісць для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус в різних лікарнях,
у тому числі і в обласній клінічній лікарні. На жаль, за рахунок розгортання
таких ліжкомісць, страждають інші служби, такі як торакальна хірургія,
судинна хірургія. Чи буде вирішуватись питання поліпшення роботи цих
служб?
Пшеничний
Анатолій
–
зазначив,
що
нормативний
термін
«високоспеціалізована» в обласної лікарні забрали. Є спеціалізована
допомога та первинна допомога. На початку пандемії було розпорядження
керівників, що 50 % ліжкового фонду має бути передбачено для хворих на
коронавірус. На сьогодні в обласній лікарні 584 ліжка, з них 120 залучені для
лікування коронавірусної хвороби. Тобто ще 140 ліжкомісць може бути
розгорнуто для лікування хворих на коронавірус.
Добромільський Петро – поцікавився щодо достовірності інформації про
закриття відділень КНП «Іршавська районна лікарня» і обладнання
ліжкового фонду тільки для хворих на коронавірус. Колектив стурбований.
Закликав зберегти інші відділення лікарні.
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Пшеничний Анатолій – повідомив, що все залежить від епідемічної
ситуації. Зараз там 186 ліжкомісць для COVID-19 із 300.
Станко Петро – інформував, що в реанімаційних відділеннях Іршавщини
немає місць. Запитав, куди можна перенаправляти хворих.
Пшеничний Анатолій – повідомив, що працює чат-бот у Viber екстреної
медичної допомоги, де видно, в якій лікарні є місце для хворого. У випадку
відсутності місць в одній лікарні, швидка відвозить екстериторіально без
прив’язки до прописки пацієнта. Реанімаційні ліжка немає можливості
розгорнути, оскільки це потребує значних економічного та кадрового
ресурсів. Є 141 реанімаційне ліжко. Попросив сприяти зменшенню кількості
пацієнтів, а кваліфіковану допомогу медики нададуть.
Білецький Мирослав – наголосив, що, крім збільшення ліжкомісць,
необхідно також забезпечити можливість подачі кисню до них. Для цього
буде виділено кошти з обласного бюджету.
СЛУХАЛИ:
Про секретаріат першого пленарного засідання другої сесії обласної ради
Шекета Андрій – 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 обрати секретаріат у складі:
Крулько Василь – голова секретаріату (Всеукраїнське обʼєднання
"Батьківщина"),
Шетеля Наталія – заступник голови секретаріату ("РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ"),
Дербак Микола – член секретаріату («СЛУГА НАРОДУ»).
ГОЛОСУВАЛИ:
За секретаріат (за основу і в цілому):
«за» – 30, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 35.
Не прийнято.
Шекета Андрій – поставив ще раз на голосування пропозицію про
секретаріат пленарного засідання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За секретаріат (повторно, за основу і в цілому):
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 95).
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний другої сесії обласної ради
Шекета Андрій – повідомив, що спочатку необхідно затвердити порядок
денний сесії. А після того треба визначитись із питаннями порядку денного,
які будуть розглядатись на сьогоднішньому пленарному засіданні.
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Проінформував присутніх, що
відповідно до вимог чинного
Регламенту президією обласної ради, засідання якої відбулося 22 лютого
2021 року, напрацьовано рекомендації щодо питань порядку денного 2-ї сесії
та її 1-го пленарного засідання. Більшість питань – було розглянуто та
погоджено профільними постійними комісіями. Є відповідні висновки та
рекомендації. Питання, які не пройшли процедуру обговорення та не
витримали строків оприлюднення, буде запропоновано розглянути на 2-му
пленарному засіданні 2-ї сесії наприкінці березня. Запропонував затвердити
для розгляду на другій сесії обласної ради VІІІ скликання такий порядок
денний:
1. Про секретаріат першого пленарного засідання другої сесії
обласної ради.
2. Про порядок денний першого пленарного засідання другої сесії
обласної ради.
3. Про депутатські запити (загальне питання).
4. Про затвердження Регламенту роботи Закарпатської обласної
ради VIII скликання.
5. Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради
VIII скликання.
6. Про затвердження Положення про президію Закарпатської
обласної ради VIII скликання.
7. Про голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
8. Про повноваження голови обласної ради VІІІ скликання.
9. Про затвердження Кодексу етики голови та депутатів
Закарпатської обласної ради VIII скликання.
10. Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов
несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському
та
українсько-румунському
державних
кордонах
(на
ділянці
відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих на
території Закарпатської області, на 2021 рік.
11. Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов
несення служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на
українсько-угорському та українсько-словацькому державних кордонах (на
ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих
на території Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки.
12. Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам,
які розташовані на території області на 2021 – 2025 роки.
13. Про Регіональну програму із підтримки законності та
правопорядку в Закарпатській області на 2021 рік.
14. Про Програму сприяння діяльності Управління патрульної поліції
в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2021 рік.
15. Про затвердження Положення про інтегровану загальнообласну
систему відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне Закарпаття».
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16. Про Програму підтримки державної установи «Закарпатська
установа виконання покарань (№9)» Західного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на 2021
рік.
17. Про Регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього
руху у Закарпатській області на період до 2023 року .
18. Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2021 рік із
виконання Програми розвитку Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2025 роки.
19. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності
функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки.
20. Про внесення змін до Програми поліпшення надання медичної
допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2020 – 2022 роки.
21. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
22. Про внесення змін до Регіональної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2021 – 2024 роки.
23. Про внесення змін до Програми 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 внесення змін до Програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської області на 2020 –
2021 роки (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня, 17 грудня 2020
року).
25. Про внесення змін до Тимчасового порядку складання,
затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони
здоров’я, які діють в організаційно-правовій формі комунальних
некомерційних підприємств.
26. Про внесення змін до деяких регіональних програм.
27. Про внесення змін до Програми проведення обласного конкурсу
проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 – 2022 роки.
28. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення
проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 –
2023 роки.
29. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за
2020 рік 07100000000 (код бюджету).
30. Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 № 40
«Про обласний бюджет на 2021 рік» 07100000000 (код бюджету).
31. Про відзнаки Закарпатської обласної ради.
32. Про Тимчасову контрольну комісію Закарпатської обласної ради
з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для
населення області.
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33. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту міста Іршава Хустського району
Закарпатської області.
34. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту міста Виноградів Виноградівської
міської ради Берегівського району Закарпатської області.
35. Про заборону організації та проведення азартних ігор.
36. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України.
37. Про призначення директора Комунального закладу
«Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора
Потушняка» Закарпатської обласної ради.
38.
Про
звільнення
директора
Комунального
закладу
«Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького»
Закарпатської обласної ради.
39. Про результати виконання Регіональної програми «Молодь
Закарпаття» на 2016 – 2020 роки.
40. Про результати виконання Програми підтримки розвитку
інформаційної галузі Закарпаття на 2018 – 2020 роки.
41. Про результати виконання Програми підтримки видання творів
місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки.
42. Про результати виконання Програми поліпшення вивчення
української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням
мовами національних меншин.
43. Про результати виконання Регіональної програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020
року.
44. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» за 2020 рік.
45. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Великоберезнянське лісове господарство»).
46. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Свалявське лісове господарство»).
47. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Ужгородське лісове господарство»).
48. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Міжгірське лісове господарство»).
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49. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Воловецьке лісове господарство»).
50. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Рахівське лісове дослідне господарство»).
51. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Перечинське лісове господарство»).
52. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Великобичківське лісомисливське господарство»).
53. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Мокрянське лісомисливське господарство»).
54. Про передачу об’єкта зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну
власність
територіальної громади села Ставне Ужгородського району.
55. Про визначення замовника робіт по об’єкту «Реконструкція
будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород по вул.
Перемоги, 24 (з розширенням). Коригування».
56. Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству
«Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної
ради на реалізацію замороженої плазми.
57. Про ліквідацію Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату І
– ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
58. Про ліквідацію Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
59. Про ліквідацію Чертезької спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
60. Про ліквідацію Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
61. Про ліквідацію Солотвинської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
62. Про ліквідацію Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
63. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019 №1560
«Про оформлення права власності на обʼєкти нерухомого майна» (зі
змінами від 16.07.2020).
64. Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
65. Про вилучення нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності
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області) з господарського відання та оперативного управління окремих
бюджетних установ та його передачу уповноваженому органу.
66. Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу
Комунального закладу «Закарпатський обласний театр драми та комедії»
Закарпатської обласної ради.
67. Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунальної
установи «Турʼя-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської
обласної ради.
68. Про затвердження Положення про Комунальну установу
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради в новій редакції.
69. Про включення будівлі аптеки загальною площею 142,8 кв.м, що
знаходиться за адресою: Тячівський район, смт Дубове, вул. Миру, 129, до
Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації.
70. Про включення вбудованих нежитлових приміщень загальною
площею 141,4 кв.м в частині будівлі літ.Б', за адресою: м. Ужгород, вул.
Собранецька, 154 в, до Переліку обʼєктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
71. Про включення вбудованих нежитлових приміщень загальною
площею 471,3 кв.м в будівлі, що знаходиться за адресою: м. Мукачево, пл.
Кирила і Мефодія, 35, до Переліку обʼєктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від
26.09.2019 № 1557.
72. Про включення будівлі аптеки (літ. «А») загальною площею 100,1
кв.м з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що
знаходяться за адресою: Берегівський район, с. Вари, вул. Варошдерек, 2, до
Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
73. Про наглядові ради.
74. Про визначення замовника робіт.
75. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття
невідкладних заходів із висвітлення програми дій, повʼязаної із
проведенням імунізації (вакцинації) населення проти коронавірусної
хвороби COVID-19.
76. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо процедур,
пов’язаних із визнанням вантажів гуманітарною допомогою.
77. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі
Боржавської вузькоколійки на баланс комунальної установи обласної ради.
78. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розроблення
оптимального механізму реалізації необробленої деревини.
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79. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
законодавчого врегулювання порядку призначення та проведення місцевого
референдуму.
80. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
відновлення інвестиційного режиму СЕЗ «Закарпаття».
81. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо затвердження
порядку перерахунку пенсій військовослужбовцям.
82. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо спрощення
процедури переукладання декларацій сімейними лікарями.
83. Про Звернення Закарпатської обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
Лаба Михайло – запропонував включити до порядку денного 2-ї сесії
питання «Про створення комунальної установи «Закарпатський
молодіжний центр» Закарпатської обласної ради.
Шекета Андрій – вніс пропозицію включити в порядок денний 2-ї сесії
проєкт рішення «Про визначення замовника робіт». Мова йде про
майбутнє будівництво перинатального центру. Запропонував проголосувати
в цілому із запропонованими проєктами рішень.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за порядок денний сесії (із пропозиціями Лаби М., Шекети А.):
«за» – 32, «проти» – 2, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Не прийнято.
Шекета Андрій – запропонував проголосувати за повернення до питання
про порядок денний 2-ї сесії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За повернення до розгляду питання:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
Шекета Андрій – ставить на голосування пропозицію Лаби Михайла
включити до порядку денного 2-ї сесії питання «Про створення
комунальної
установи
«Закарпатський
молодіжний
центр»
Закарпатської обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Лаби Михайла:
«за» – 30, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
Не прийнято.
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Шекета Андрій – пояснив, що пропозицію Лаби М. можна буде включити
до порядку денного на наступному пленарному засіданні, якщо буде згода
депутатського корпусу. Також поставив на голосування свою пропозицію –
включити в порядок денний 2-ї сесії проєкт рішення «Про визначення
замовника робіт».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шекети Андрія:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за порядок денний 2-ї сесії (повторно):
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 96).
Шекета Андрій – зауважив, що Білецький Мирослав просить врахувати
також його голос «за» порядок денний другої сесії.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний першого пленарного засідання другої сесії обласної
ради
Шекета Андрій – запропонував проголосувати за порядок денний 1-го
пленарного засідання 2-ї сесії обласної ради:
1. Про секретаріат першого пленарного засідання другої сесії
обласної ради.
2. Про порядок денний другої сесії обласної ради.
3. Про депутатські запити (загальне питання).
4. Про затвердження Регламенту роботи Закарпатської обласної ради
VIII скликання.
5. Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради
VIII скликання.
6. Про затвердження Положення про президію Закарпатської
обласної ради VIII скликання.
7. Про голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету .
8. Про повноваження голови обласної ради VІІІ скликання.
9. Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов
несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та
українсько-румунському державних кордонах (на ділянці відповідальності
Мукачівського прикордонного загону), розташованих на території
Закарпатської області, на 2021 рік.
10. Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов
несення служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на
українсько-угорському та українсько-словацькому державних кордонах (на
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ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на
території Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки.
11. Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам,
які розташовані на території області на 2021 – 2025 роки.
12. Про Регіональну програму із підтримки законності та
правопорядку в Закарпатській області на 2021 рік.
13. Про Програму сприяння діяльності Управління патрульної
поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2021 рік.
14. Про затвердження Положення про інтегровану загальнообласну
систему відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне Закарпаття».
15. Про Програму підтримки державної установи «Закарпатська
установа виконання покарань (№9)» Західного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на 2021 рік.
16. Про Регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього
руху у Закарпатській області на період до 2023 року.
17. Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2021 рік із
виконання Програми розвитку Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2025 роки.
18. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності
функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки.
19. Про внесення змін до Програми поліпшення надання медичної
допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2020 – 2022 роки.
20. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
21. Про внесення змін до Регіональної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2021 – 2024 роки.
22. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки
комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради
і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як
пам’ятки архітектури на 2021 рік.
23. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки
комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської області на 2020 – 2021
роки (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня, 17 грудня 2020 року).
24. Про внесення змін до Тимчасового порядку складання,
затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони
здоров’я, які діють в організаційно-правовій формі комунальних
некомерційних підприємств.
25. Про внесення змін до деяких регіональних програм.
26. Про внесення змін до Програми проведення обласного конкурсу
проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 – 2022 роки».
27. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення
проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 –
2023 роки.
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28. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за
2020 рік 07100000000 (код бюджету).
29. Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 № 40
«Про обласний бюджет на 2021 рік» 07100000000 (код бюджету).
30. Про відзнаки Закарпатської обласної ради.
31. Про Тимчасову контрольну комісію Закарпатської обласної ради
з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для
населення області.
32. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту міста Іршава Хустського району
Закарпатської області.
33. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту міста Виноградів Виноградівської міської
ради Берегівського району Закарпатської області.
34. Про заборону організації та проведення азартних ігор.
35. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради
України.
36. Про призначення директора Комунального закладу «Закарпатська
обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка»
Закарпатської обласної ради.
37. Про звільнення директора Комунального закладу «Закарпатський
обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської
обласної ради.
38. Про результати виконання Регіональної програми «Молодь
Закарпаття» на 2016 – 2020 роки.
39. Про результати виконання Програми підтримки розвитку
інформаційної галузі Закарпаття на 2018 – 2020 роки.
40. Про результати виконання Програми підтримки видання творів
місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки.
41. Про результати виконання Програми поліпшення вивчення
української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням
мовами національних меншин.
42. Про результати виконання Регіональної програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020
року.
43. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» за 2020 рік.
44. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Великоберезнянське лісове господарство»).
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45. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Свалявське лісове господарство»).
46. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Ужгородське лісове господарство»).
47. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Міжгірське лісове господарство»).
48. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Воловецьке лісове господарство»).
49. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Рахівське лісове дослідне господарство»).
50. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Перечинське лісове господарство»).
51. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Великобичківське лісомисливське господарство»).
52. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Мокрянське лісомисливське господарство»).
53. Про визначення замовника робіт по об’єкту «Реконструкція
будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород по вул.
Перемоги, 24 (з розширенням). Коригування».
54. Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству
«Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної
ради на реалізацію замороженої плазми.
55. Про ліквідацію Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату
І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
56. Про ліквідацію Великоберезнянської загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
57. Про ліквідацію Чертезької спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
58. Про ліквідацію Часлівецької загальноосвітньої спеціальної
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
59. Про ліквідацію Солотвинської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
60. Про ліквідацію Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
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61. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019
№1560 «Про оформлення права власності на обʼєкти нерухомого майна» (зі
змінами від 16.07.2020).
62. Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
63. Про вилучення нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності
області) з господарського відання та оперативного управління окремих
бюджетних установ та його передачу уповноваженому органу.
64. Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу
Комунального закладу «Закарпатський обласний театр драми та комедії»
Закарпатської обласної ради.
65. Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунальної
установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської
обласної ради.
66. Про затвердження Положення про Комунальну установу
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради в новій редакції.
67. Про наглядові ради.
68. Про визначення замовника робіт.
69. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття
невідкладних заходів із висвітлення програми дій, повʼязаної із проведенням
імунізації (вакцинації) населення проти коронавірусної хвороби COVID-19.
70. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо процедур,
пов’язаних із визнанням вантажів гуманітарною допомогою.
71. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі
Боржавської вузькоколійки на баланс комунальної установи обласної ради.
72. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розроблення
оптимального механізму реалізації необробленої деревини.
73. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
законодавчого врегулювання порядку призначення та проведення місцевого
референдуму.
74. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
відновлення інвестиційного режиму СЕЗ «Закарпаття».
75. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо затвердження
порядку перерахунку пенсій військовослужбовцям.
76. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо спрощення
процедури переукладання декларацій сімейними лікарями.
77. Про Звернення Закарпатської обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0 «усього» – 35.
Прийнято.
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Ман Денис – запропонував виключити з розгляду на 1-му пленарному
засіданні проєкт рішення «Про внесення змін до Тимчасового порядку
складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
закладів охорони здоров’я, які діють в організаційно-правовій формі
комунальних некомерційних підприємств», оскільки питання має
розглядати постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, з
питань бюджету і після цього вносити зміни. Попросив підтримати
пропозицію.
Шекета Андрія – запропонував включити питання «Про визначення
замовника робіт» на розгляд 1-го пленарного засідання, враховуючи
необхідність його термінового вирішення.
Також повідомив, що надійшли два листи з приводу відкладення
деяких питань. Це лист від Тур’я-Реметівської сільської ради, яка просить
відтермінувати розгляд питання «Про створення пам’яток природи місцевого
значення на території сільської ради» та подібний лист від Усть-Чорнянської
селищної ради з проханням відкласти розгляд питань по пралісах, поки їхні
ради не розглянуть ці питання. Обласна рада може врахувати думку місцевої
ради. Тобто, є пропозиція зняти з розгляду на 1-му пленарному засіданні такі
питання: «Про внесення змін до Тимчасового порядку складання,
затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів
охорони здоров’я, які діють в організаційно-правовій формі
комунальних некомерційних підприємств», «Про оголошення об’єкта
природно-заповідного фонду місцевого значення» (без вилучення площі
від землекористувача – державного підприємства «Перечинське лісове
господарство»), «Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду
місцевого значення» (без вилучення площі від землекористувача –
державного підприємства «Мокрянське лісомисливське господарство»).
Добромільський Петро – запропонував зняти з розгляду першого
пленарного засідання обласної ради питання №№ 57, 58, 59, 60, 61, 62 про
ліквідацію шкіл-інтернатів, додатково вивчити їх і розглянути на наступному
пленарному засіданні.
Шекета Андрій – запропонував спочатку проголосувати за виключення
питань з порядку денного 1-го пленарного засідання 2-ї сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шекети Андрія (про виключення питань):
«за» – 17, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 18, «усього» – 35.
Не прийнято.
Шекета Андрій – повідомив, що Добромільський П. знімає свою
пропозицію.
Вніс пропозицію включити в порядок денний 1-го пленарного засідання 2-ї
сесії проєкт рішення «Про визначення замовника робіт».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шекети Андрія:
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«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
Шекета Андрій – запропонував проголосувати в цілому (враховуючи
пропозицію Шекети А.) за порядок денний 1-го пленарного засідання 2-ї сесії
обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 97).
СЛУХАЛИ:
Про депутатські запити
1. Депутатський запит Петрова О. Г., Токаря Е. В. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо відкриття в місті Ужгороді меморіального
будинку-музею заслуженого художника України Шолтеса Золтана.
2. Депутатський запит Штефуци Н. Б. – адресований виконавчому апарату
обласної ради – щодо впровадження системи електронного документообігу
(СЕДО) в обласній раді та органах місцевого самоврядування.
3. Депутатський запит Сушко А. А. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо розв’язання проблеми безпритульних тварин в
обласному центрі, які становлять потенційну небезпеку для життя і здоров’я
містян.
4. Депутатський запит Якушевої Є. М. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення коштів на реалізацію проєкта «Будівництво
електричних мереж зовнішнього електропостачання забудови контуру К-488
Оноківської СР за адресою: с. Оноківці, Ужгородського району».
5. Депутатський запит Дербака М. Ю. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо проведення у 2021 році ремонту проблемних ділянок
автомобільних доріг загального користування місцевого значення в
Хустському районі.
6. Депутатський запит Дербака М. Ю. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо необхідності забезпечення шкільними автобусами
навчальних закладів Колочавської та Синевирської територіальних громад
Хустського району.
7. Депутатський запит Кіш М. М., Шандора Ф. Ф. – адресований
Туристичному центру ТОВ «Верховина» – щодо звернення з пропозицією
укласти договір сервітуту з обласною радою з метою врегулювання права на
вільний прохід та проїзд до Невицького замку.
8. Депутатський запит Борто Й. Й. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо забезпечення шкільним автобусом учнів навчальних
закладів Великодобронської територіальної громади Ужгородського району.
9. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо забезпечення шкільним автобусом учнів Тернівської
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ЗОШ І-ІІІ ступенів Нересницької територіальної громади Тячівського
району.
10. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення коштів у сумі 150 тис. гривень для придбання
медичного обладнання Комунальному некомерційному підприємству
«Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради.
11. Депутатський запит Щербея М. В. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення коштів з Дорожнього фонду області на
відновлення ділянки автомобільної дороги загального користування
місцевого значення
О 070204 Ужок-Підполоззя км 0+000-33+200
Закарпатської області.
12. Усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований обласній
державній адміністрації, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у
Закарпатській області» – щодо визначення джерел фінансування та виділення
коштів для проведення у 2021 році капітального ремонту автомобільної
дороги місцевого значення 0070502 Довге – Іршава, км 0+000-21+700.
13. Усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований
Прокуратурі Закарпатської області – щодо перевірки законності вимог наказу
від 09 лютого 2021 року № 7, виданого відділом освіти, охорони здоров’я,
культури, молоді та спорту виконавчого комітету Білківської сільської ради,
стосовно обмежень з виплати надбавки «за престижність праці»
педагогічним працівникам, передбаченої постановою Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2011 року № 373, і у разі виявлення порушень,
застосування до винних відповідних заходів впливу.
14. Усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо необхідності забезпечення шкільним
автобусом Білківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1
Білківської ОТГ.
15. Депутатський запит Шетелі Н. І. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо: виділення коштів з обласного бюджету для сервісного
обслуговування апарату штучного кровообігу КНП «Закарпатський обласний
клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради;
розгляду на сесії обласної ради питання про хід виконання Програми
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської
області на 2020 – 2021 роки.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за депутатські запити (об’єднане голосування):
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
Рішення про депутатські запити, прийняті об’єднаним голосуванням:
1. Депутатський запит Петрова О. Г., Токаря Е. В. (рішення № 98).
2. Депутатський запит Штефуци Н. Б. (рішення № 99).
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3. Депутатський запит Сушко А. А. (рішення № 100).
4. Депутатський запит Якушевої Є. М. (рішення № 101).
5. Депутатський запит Дербака М. Ю. (рішення № 102).
6. Депутатський запит Дербака М. Ю. (рішення № 103).
7. Депутатський запит Кіша М. М., Шандора Ф. Ф. (рішення № 104).
8. Депутатський запит Борто Й. Й. (рішення № 105).
9. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 106).
10. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 107).
11. Депутатський запит Щербея М. В. (рішення № 108).
13. Усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 109).
14. Усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 110).
15. Усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 111).
16. Депутатський запит Шетелі Н. І. (рішення № 112).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VIII
скликання
Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII
скликання
Про затвердження Положення про президію Закарпатської обласної ради
VIII скликання
Про голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету
Про повноваження голови обласної ради VІІІ скликання
ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради
Шекета Андрій – запропонував (оскільки регламент роботи дозволяє)
об’єднати розгляд цих п’яти проєктів рішень, які є нормативно-правовими
актами.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (об’єднане голосування):
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про затвердження Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VIII
скликання (рішення № 113).
Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII
скликання (рішення № 114).
Про затвердження Положення про президію Закарпатської обласної ради VIII
скликання (рішення № 115).

23

Про голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету (рішення
№ 116).
Про повноваження голови обласної ради VІІІ скликання (рішення № 117).
СЛУХАЛИ:
Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення
служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та
українсько-румунському
державних
кордонах
(на
ділянці
відповідальності Мукачівського прикордонного загону), розташованих
на території Закарпатської області, на 2021 рік
Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення
служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на українськоугорському та українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці
відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на
території Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки
Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам, які
розташовані на території області на 2021 – 2025 роки
Про Регіональну програму із підтримки законності та правопорядку в
Закарпатській області на 2021 рік
Про Програму сприяння діяльності Управління патрульної поліції в
Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2021 рік
Про затвердження Положення про інтегровану загальнообласну систему
відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне Закарпаття»
ДОПОВІДАЧ: Буришин Віктор – начальник управління з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
Про Програму підтримки державної установи «Закарпатська установа
виконання покарань (№9)» Західного міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на 2021
рік
ДОПОВІДАЧ: Кощинець Віктор – начальник Західного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції
Про Регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху у
Закарпатській області на період до 2023 року
ДОПОВІДАЧ: Романець Василь – заступник директора департаменту
інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації
Шекета Андрій – повідомив, що усі ці програми мають позитивні висновки
профільних комісій, пропозиції депутатів до них враховані. Запропонував
об’єднати розгляд цих проєктів рішень.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
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ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (об’єднане голосування):
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення
служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському та
українсько-румунському державних кордонах (на ділянці відповідальності
Мукачівського прикордонного загону), розташованих на території
Закарпатської області, на 2021 рік (рішення № 118).
Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов несення
служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на українськоугорському та українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці
відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на
території Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки (рішення № 119).
Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам, які
розташовані на території області на 2021 – 2025 роки (рішення № 120).
Про Регіональну програму із підтримки законності та правопорядку в
Закарпатській області на 2021 рік (рішення № 121).
Про Програму сприяння діяльності Управління патрульної поліції
в
Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2021 рік (рішення
№ 122).
Про затвердження Положення про інтегровану загальнообласну систему
відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне Закарпаття» (рішення
№ 123).
Про Програму підтримки державної установи «Закарпатська установа
виконання покарань (№9)» Західного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на 2021 рік (рішення
№ 124).
Про Регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху у
Закарпатській області на період до 2023 року (рішення № 125).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2021 рік із
виконання Програми розвитку Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2025 роки
ДОПОВІДАЧ: Романець Василь – заступник директора департаменту
інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації
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Про внесення змін до Програми підвищення ефективності
функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами)
ДОПОВІДАЧ: Лііс Руслан – директор ЗОКП «Міжнародний аеропорт
«Ужгород»
Про внесення змін до Програми поліпшення надання медичної допомоги
дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2020 –2022 роки
ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій – директор департаменту охорони
здоровʼя облдержадміністрації
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного
середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки
ДОПОВІДАЧ: Шпонтак Юрій – директор департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
Про внесення змін до Регіональної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2021 - 2024 роки
ДОПОВІДАЧ: Ерфан Віталій – начальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і
облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як
пам’ятки архітектури на 2021 рік
ДОПОВІДАЧ: Мишанич Андрій – заступник начальника управління
ресурсного забезпечення – начальник відділу господарського забезпечення
апарату облдержадміністрації
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я Закарпатської області на 2020 – 2021 роки (зі
змінами (зі змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня, 17 грудня 2020
року)
Про внесення змін до Тимчасового порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров’я, які
діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних
підприємств
ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій – директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
Про внесення змін до деяких регіональних програм
ДОПОВІДАЧ: Натуркач Руслана – керівник апарату облдержадміністрації
Про внесення змін до Програми проведення обласного конкурсу
проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 - 2022 роки
ДОПОВІДАЧ: Ман Денис – заступник голови обласної ради
Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів
міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки
ДОПОВІДАЧ: Данканич Михайло – директор КП «Агентство регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської
обласної ради».
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Шекета Андрій – зауважив, що за ці питання (окремі розглядаються як
невідкладні): про внесення змін до регіональних програм, напрямків
розвитку
аеропорту,
поглиблення
міжрегіональної
співпраці
та
транскордонного співробітництва – пропонується проголосувати об’єднаним
голосуванням.
Ман Денис – запропонував питання «Про внесення змін до Тимчасового
порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових
планів закладів охорони здоров’я, які діють в організаційно-правовій
формі комунальних некомерційних підприємств» розглянути окремо.
Шекета Андрій – підсумував, що розглядається блок питань, окрім – «Про
внесення змін до Тимчасового порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров’я, які
діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних
підприємств» (враховуючи пропозицію депутата Мана Д. М.)
Дем’янчук Василь – зазначив, що оголосив депутатський запит щодо КНП
«Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради,
яка не може себе акредитувати, бо не вистачає 150 тис. грн. Запропонував
внести зміни у проєкт рішення «Про внесення змін до Програми розвитку
та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської
області на 2020 – 2021 роки (зі змінами від 18 березня, 05 травня,
16 липня, 17 грудня 2020 року)» у частині фінансування.
Шекета Андрій – зауважив, що внести зміни у програму – ще не означає
профінансувати. Фінансування – це питання бюджету. Наголосив, що зараз
вносяться лише зміни до програми. КНП «Солотвинська обласна
алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради, як і всі інші обласні
лікарні, включені у програму. Треба підготувати окреме протокольне
доручення про виділення коштів КНП «Солотвинська обласна алергологічна
лікарня» Закарпатської обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому (за винятком проєкта рішення «Про внесення змін до
Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів закладів охорони здоров’я, які діють в організаційноправовій формі комунальних некомерційних підприємств» (об’єднане
голосування):
«за» – 27, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 35.
Не прийнято.
Шекета Андрій – запропонував проголосувати за повернення до розгляду
питань.
ГОЛОСУВАЛИ:
За повернення до розгляду питань:
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
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ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому повторно (об’єднане голосування):
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2021 рік із виконання
Програми розвитку Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2025 роки (рішення №126).
Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування
Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (рішення №127).
Про внесення змін до Програми поліпшення надання медичної допомоги
дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2020 – 2022 роки (рішення
№128).
Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного
середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки (рішення №129).
Про внесення змін до Регіональної програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2021 – 2024 роки (рішення №130).
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і
облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як
пам’ятки архітектури на 2021 рік (рішення №131).
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я Закарпатської області на 2020 – 2021 роки (зі змінами від
18 березня, 05 травня, 16 липня, 17 грудня 2020 року) (рішення №132).
Про внесення змін до деяких регіональних програм (рішення №134).
Про внесення змін до Програми проведення обласного конкурсу проєктів
місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 – 2022 роки» (рішення
№135).
Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів
міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки
(рішення №136).
Шекета Андрій – поставив на голосування питання «Про внесення змін до
Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів закладів охорони здоров’я, які діють в організаційноправовій формі комунальних некомерційних підприємств».
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 5, «проти» – 1, «утрималось» – 3, «не голосували» – 26, «усього» – 35.
Не прийнято.
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Ман Денис – пояснив, що обласна державна адміністрація подала цей
проєкт рішення до обласної ради як невідкладний. На цей час обласна рада
як власник і засновник комунальних некомерційних підприємств у сфері
медицини узгоджує відповідні питання. Запропонував на наступній сесії
повернутись до розгляду цього проєкту рішення.
СЛУХАЛИ:
Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2020 рік
ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації
Лазар Петро – наголосив, що, завдяки депутатам, була можливість виконати
бюджет минулого року за доходами. У новий 2021 бюджетний рік вдалось
увійти без боргів та отримати деякі залишки бюджетних коштів по
загальному і спеціальному фонду.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 32, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 35.
Не прийнято.
Шекета Андрій – запропонував проголосувати за повернення до розгляду
питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За повернення до розгляду питання:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (повторно):
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 137).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 № 40 «Про
обласний бюджет на 2021 рік» 07100000000 (код бюджету)
ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
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Лазар Петро – повідомив, що в проєкті рішення, крім співфінансування до
коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), є ще декілька
важливих позицій. Зокрема, виділено: 4 млн 800 тис. грн для програми
підтримки медичних закладів у частині розгортання додаткових ліжок;
кошти для секторальної технічної підтримки грантових проєктів.
Мацепура Ірина – висловилася за підтримку програми ДФРР та питань
щодо розгортання ліжок. Але є певний дисбаланс у тому, що на дератизацію
приміщень витрачаємо 300 тис. грн і стільки ж на невеликі медичні
програми. Доцільно ще раз переглянути бюджет і збільшити фінансування
для інших медичних програм за рахунок витрат на утримання будівель або
якихось інших програм. Деякі медичні заклади не в змозі законтрактуватися
у Національній службі здоров’я України, тому що у них немає грошей, як,
наприклад, у Солотвинської лікарні, у Вільшанської лікарні. Це також дуже
важливі питання.
Лазар Петро – повідомив, що на цей час усі залишки коштів розподілені.
Пропозиції узгоджені постійною комісією обласної ради з питань бюджету.
Дійсно, є багато питань по медицині, освіті, інших галузях, куди потрібно
виділяти кошти. Необхідно вивчити кожну проблему і на наступне пленарне
засідання внести узгоджені пропозиції.
Шекета Андрій – погодився, що це обов’язково треба зробити і переглянути
всі питання фінансування медицини. Зачитав критичне зауваження до
проєкту рішення: рішенням Берегівської районної ради від 19.02.2021 та
Берегівської міської ради передбачено субвенцію обласному бюджету для
співфінансування до коштів Державного фонду регіонального розвитку у
сумі 1 млн грн, тобто по 500 тис. грн від міста Берегова та району.
Необхідно прийняти ці кошти і відобразити у проєкті рішення. Це кошти, які
необхідні для співфінасування будівництва лікарні у місті Берегові.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шекети Андрія:
«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
Прийнято.
Дем’янчук Василь – вважає, що не може так бути, що постійна комісія
обласної ради з питань бюджету розглядає зміни до бюджету в останню
чергу. Коли проходять засідання постійних комісій обласної ради – ще не є
відомо, як буде розподілятись обласний бюджет. Відповідно до
законодавства є термін: за 10 днів до засідання сесії оприлюднити ці зміни.
Депутати мають ознайомитися, обговорити, внести пропозиції. А виходить,
що перед самою сесією вносяться зміни і депутати не знають, за що
голосувати. Розповів, що виносив цю проблему на розгляд президії.
Шекета Андрій – додав, що відповідне зауваження було на президії й буде
враховано. Можливо постійній комісії обласної ради з питань бюджету
доведеться проводити більше засідань. Наголосив на тому, що кожен депутат
має право знати і розуміти як будуть витрачатися кошти, які є вільні залишки
обласного бюджету.

30

Мацепура Ірина – запропонувала перерозподілити видатки у проєкті
рішення, який розглядається: першочергово профінансувати
медичні
програми і ДФРР, а на наступному пленарному засіданні вирішити питання
дератизації, прибирання приміщень тощо.
Шекета Андрій – зауважив, що у такому випадку згідно з Регламентом
треба виключати всі пропоновані зміни, які вже внесені у проєкт рішення.
Тобто потрібно кожну зміну виключити окремим голосуванням із базового,
узгодженого депутатами на засіданнях постійних комісій, президії, проєкту,
а це займе багато часу. Пояснив, що пропозицію стосовно м.Берегова вніс як
правку в проєкт рішення, який уже існує. Зараз є трохи більше 60 млн грн
вільних залишків, які розподілено на різні напрямки і галузі. Будуть наступні
сесії, будуть кошти із перевиконання бюджету – направимо на першочергові
цілі й напрямки. Запропонував підтримати зміни до бюджету, які роздані
депутатам (із врахуванням пропозиції щодо співфінасування будівництва
лікарні у місті Берегові).
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому з пропозицією Шекети Андрія:
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 138).
СЛУХАЛИ:
Про відзнаки Закарпатської обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Гузинець Юрій – заступник керівника виконавчого апарату –
керуючий справами виконавчого апарату обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 139).
СЛУХАЛИ:
Про Тимчасову контрольну комісію Закарпатської обласної ради з
вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для
населення області
ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег – начальник управління правового
забезпечення та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату
обласної ради
Шекета Андрій – нагадав, що для прийняття такого рішення достатньо
третини голосів.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
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«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
Шекета Андрій – наголосив, що відповідно до законодавства Тимчасову
контрольну комісію має очолювати голова, пропозиції щодо кандидатури
якого мають визначити депутати на пленарному засіданні сесії. Фракції не
подали пропозиції на голову такої комісії. Враховуючи, що це була
ініціатива Русина Віктора, логічно, щоб головою обрати його. Запропонував
внести зміну в проєкт рішення про те, щоб головою комісії визначити Русина
Віктора.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шекети Андрія:
«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 140).
Шекета Андрій – інформував, що відповідно до Регламенту головуючий має
оголосити перерву через дві години після початку засідання сесії обласної
ради.
Перерва
Шекета Андрій – продовжив роботу першого пленарного засідання другої
сесії обласної ради, попросив депутатів провести електронну реєстрацію.
Зареєстровано – 35 депутатів.
СЛУХАЛИ:
Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту міста Іршава Хустського району Закарпатської
області
Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту міста Виноградів Виноградівської міської ради
Берегівського району Закарпатської області
ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег – начальник управління правового
забезпечення та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату
обласної ради
Шекета Андрій – зазначив, що зазначені питання погоджені профільною
постійною комісією обласної ради, отримано позитивні висновки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому (об’єднане голосування):
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
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Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту міста Іршава Хустського району Закарпатської області
(рішення № 141)
Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту міста Виноградів Виноградівської міської ради
Берегівського району Закарпатської області (рішення № 142)
СЛУХАЛИ:
Про заборону організації та проведення азартних ігор
ДОПОВІДАЧ: Крулько Василь – депутат Закарпатської обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 34.
Прийнято.
Крулько Василь – повідомив, що запропонував проєкт рішення «Про
заборону організації та проведення азартних ігор» на розгляд першого
пленарного засідання обласної ради. Нагадав, що азартні ігри в Україні були
заборонені за ініціативи уряду Юлії Тимошенко ще у 2009 році. Проте все
продовжувало успішно функціонувати, зали гральних автоматів маскувалися
під інтернет-кафе, лотереї, онлайн-казино та букмекерські контори. Щоб
якось урегулювати цю ситуацію, у липні 2020 року Верховна Рада України
прийняла Закон України «Про державне врегулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор». Однак прийняття закону не
розв’язало проблему і діяльність мережі гральних закладів, у тому числі на
території Закарпатської області, продовжилась. Неконтрольований доступ до
азартних ігор призвів до хворобливої ігрової залежності. Більше того,
Всесвітня організація охорони здоров’я визнала самостійним діагнозом –
лудоманія – патологічну пристрасть до азартних ігор. Зауважив, що
прийняття проєкту рішення дасть додаткову можливість представникам
громад здійснювати контроль за незаконною діяльністю гральних закладів і
звертатися до представників правоохоронних органів щодо ефективного
реагування на цю діяльність. Звернувся до колег-депутатів підтримати цю
пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 143).
СЛУХАЛИ:
Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України
(Іванчо Юрій – заступник голови Хустської районної державної
адміністрації, депутат Хустської районної ради)
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ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 144).
СЛУХАЛИ:
Про призначення директора Комунального закладу «Закарпатська
обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка»
Закарпатської обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Бабунич Оксана – директор департаменту культури
облдержадміністрації
Шекета Андрій – повідомив, що пропонується на посаду директора
Комунального закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова
бібліотека імені Федора Потушняка» Закарпатської обласної ради – Канюка
Олена. Питання погоджене профільною постійною комісією та підтримане
іншими комісіями обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 145).
СЛУХАЛИ:
Про звільнення директора Комунального закладу «Закарпатський
обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської
обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Бабунич Оксана – директор департаменту культури
облдержадміністрації
Шекета Андрій – повідомив, що враховуючи заяву директора музею Шеби
Василя щодо звільнення за згодою сторін, питання погоджене.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 146).
СЛУХАЛИ:
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Про результати виконання Регіональної програми «Молодь Закарпаття»
на 2016 – 2020 роки
ДОПОВІДАЧ: Ерфан Віталій – начальник управління молоді і спорту
облдержадміністрації
Про
результати
виконання
Програми
підтримки
розвитку
інформаційної галузі Закарпаття на 2018 – 2020 роки
Про результати виконання Програми підтримки видання творів
місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки
ДОПОВІДАЧ: Коваль Марина – директор департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Про результати виконання Програми поліпшення вивчення української
мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами
національних меншин
ДОПОВІДАЧ: Сопкова Ганна – директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
Про результати виконання Регіональної програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020 року
ДОПОВІДАЧ: Романець Василь – заступник директора департаменту
інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (об’єднане голосування):
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про результати виконання Регіональної програми «Молодь Закарпаття» на
2016 – 2020 роки (рішення № 147).
Про результати виконання Програми підтримки розвитку інформаційної
галузі Закарпаття на 2018 – 2020 роки (рішення № 148).
Про результати виконання Програми підтримки видання творів місцевих
авторів,
популяризації
закарпатської
книги
та
сприяння
книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки (рішення № 149).
Про результати виконання Програми поліпшення вивчення української мови
у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних
меншин (рішення № 150).
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Про результати виконання Регіональної програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020 року (рішення
№ 151).

СЛУХАЛИ:
Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» за 2020 рік
ДОПОВІДАЧ: Данканич Михайло – директор комунального підприємства
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради»
Шекета Андрій – повідомив, що з цього питання є позитивні висновки
постійних комісій обласної ради з питань транскордонного співробітництва,
розвитку туризму та рекреації; регіонального розвитку, адміністративнотериторіального устрою, комунального майна та приватизації. Також проєкт
рішення підтримала президія.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 152).
СЛУХАЛИ:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Великоберезнянське лісове господарство»)
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площ від землекористувача – державного підприємства
«Свалявське лісове господарство»)
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Ужгородське лісове господарство»)
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площ від землекористувача – державного підприємства
«Міжгірське лісове господарство»)
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Воловецьке лісове господарство»)
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площ від землекористувача – державного підприємства
«Рахівське лісове дослідне господарство»)
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Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Перечинське лісове господарство»)
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Великобичківське лісомисливське господарство»)
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Мокрянське лісомисливське господарство»)
ДОПОВІДАЧ: Шпонтак Юрій – директор департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
Шекета Андрій – повідомив, що ці 9 питань стосуються раціонального
використання та охорони природних рослинних ресурсів, які потребують
прийняття та підтримані постійними комісіями обласної ради. Два проєкти
рішень було бажання депутата зняти з розгляду на пленарному засіданні, але
депутати в сесійній залі це не підтримали. Працюємо з усім переліком.
Ман Денис – зауважив, що погодження проєкту рішення з територіальними
громадами не вимагається. Але, оскільки є звернення від двох територіальних
громад з проханням дати можливість обговорити ці проєкти на сесії органів
місцевого самоврядування, запропонував розглянути окремо питання «Про
оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення (без
вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Перечинське лісове господарство»)» та «Про оголошення об’єкта
природно-заповідного фонду місцевого значення (без вилучення площі від
землекористувача
–
державного
підприємства
«Мокрянське
лісомисливське господарство»)». За інші питання можна голосувати
пакетом.
Щербей Мирослав – вніс пропозицію: питання «Про оголошення об’єкта
природно-заповідного фонду місцевого значення (без вилучення площ від
землекористувача – державного підприємства «Міжгірське лісове
господарство»)», «Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду
місцевого значення (без вилучення площі від землекористувача –
державного підприємства «Воловецьке лісове господарство»)» так само
розглянути окремо.
Шекета Андрій – запропонував пакетом розглянути питання: «Про
оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення (без
вилучення площ від землекористувача – державного підприємства
«Великоберезнянське лісове господарство»)», «Про оголошення об’єкта
природно-заповідного фонду місцевого значення (без вилучення площ від
землекористувача – державного підприємства «Свалявське лісове
господарство»)», «Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду
місцевого значення (без вилучення площі від землекористувача –
державного підприємства «Ужгородське лісове господарство»)», «Про
оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення (без
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вилучення площ від землекористувача – державного підприємства
«Рахівське лісове дослідне господарство»)», «Про оголошення об’єкта
природно-заповідного фонду місцевого значення (без вилучення площі від
землекористувача – державного підприємства «Великобичківське
лісомисливське господарство»)».
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому (об’єднане голосування):
«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площ від землекористувача – державного підприємства
«Великоберезнянське лісове господарство») (рішення №153).
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площ від землекористувача – державного підприємства
«Свалявське лісове господарство») (рішення №154).
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Ужгородське лісове господарство») (рішення №155).
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площ від землекористувача – державного підприємства
«Рахівське лісове дослідне господарство») (рішення №156).
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Великобичківське лісомисливське господарство») (рішення №157).
СЛУХАЛИ:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площ від землекористувача – державного підприємства
«Міжгірське лісове господарство»)
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 32, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
Не прийнято.
СЛУХАЛИ:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Воловецьке лісове господарство»)
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 32, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
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Не прийнято.
Шекета Андрій – роз’яснив, що таке голосування унеможливлює розгляд цих
питань в рамках поточної сесії.

СЛУХАЛИ:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Перечинське лісове господарство»)
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 28, «проти» – 1, «утрималось» – 1, «не голосували» – 5, «усього» – 35.
Не прийнято.
СЛУХАЛИ:
Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
(без вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Мокрянське лісомисливське господарство»)
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 26, «проти» – 1, «утрималось» – 2, «не голосували» – 6, «усього» – 35.
Не прийнято.
Шекета Андрій – підсумував: п’ять пропонованих проєктів прийняли і
чотири не прийняли.
Білецький Мирослав – звернувся з проханням зарахувати його голос «за»
при голосуванні за проєкт рішення «Про оголошення об’єкта природнозаповідного фонду місцевого значення (без вилучення площі від
землекористувача – державного підприємства «Мокрянське лісомисливське
господарство»).
Дуран Іван – інформував,
що усі проєкти рішень, які стосуються
раціонального використання та охорони природних рослинних ресурсів, були
обговорені, до них, майже, не було ніяких зауважень на засіданнях постійних
комісій. Питання є надзвичайно важливі для екологічної свідомості
закарпатців. Не розуміє позиції депутатів, які не голосують за ці проєкти
рішень. Попросив підтримати ці питання.
Білецький Мирослав – вніс пропозицію повернутися до розгляду питань про
праліси.
Шандор Федір – зазначив, що ці праліси знаходяться у важкодоступних
місцях. Є ще праліси, які доступні для лісогосподарства, мова не про них.
Мацепура Ірина – зауважила, що стосовно пралісів дискусії дуже непрості,
оскільки діє законодавча норма, її необхідно виконувати. Але треба
враховувати й думки громадян, які звертаються до обласної ради. Статус
заповідників, пралісів накладає дуже великі обмеження на звичайну

39

господарську діяльність людей: відсутність дров, неможливість збирати гриби
та ягоди. Запропонувала задовільнити клопотання представників
територіальних громад, які звернулися до обласної ради з проханням
відкласти розгляд таких питань.
Дербак Микола – наголосив, що це питання уже узгоджене з усіма
землекористувачами, ніякої тут проблеми нема. Закликав підтримати питання.
Шекета Андрій – запропонував повернутись до голосування за питання:
«Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Міжгірське лісове господарство»)», «Про оголошення
об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення (без вилучення
площі від землекористувача – державного підприємства «Воловецьке
лісове господарство»)», «Про оголошення об’єкта природно-заповідного
фонду місцевого значення (без вилучення площі від землекористувача –
державного підприємства «Перечинське лісове господарство»)», «Про
оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення (без
вилучення площі від землекористувача – державного підприємства
«Мокрянське лісомисливське господарство»)».
ГОЛОСУВАЛИ:
За повернення до голосування:
«за» – 31, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
Не прийнято.
Ман Денис – запропонував: для того, щоб розглянути ці дискусійні питання
на другому пленарному засіданні другої сесії, треба доручити департаменту
екології облдержадміністрації об’єднати в один новий проєкт рішення чотири
зазначені питання, які не набрали достатньої кількості голосів.
Звернувся до Дурана І., Шандора Ф., інших колег з депутатського корпусу
взяти участь у обговоренні цих питань з територіальними громадами, провести
необхідні консультації.
СЛУХАЛИ:
Про визначення замовника робіт по об’єкту «Реконструкція будівлі
обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород по вул.
Перемоги, 24 (з розширенням). Коригування»
ДОПОВІДАЧ: Кайзер Владислав – начальник відділу капітального
будівництва облдержадміністрації
Шекета Андрій – повідомив, що питання розглянуто на засіданнях постійних
комісій обласної ради. Зауважень не було.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 158).
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СЛУХАЛИ:
Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству
«Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської
обласної ради на реалізацію замороженої плазми
ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій – директор департаменту охорони
здоровʼя облдержадміністрації
Шекета Андрій – повідомив, що питання розглянуто на засіданнях постійних
комісій обласної ради. Зауважень не було.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 159).
СЛУХАЛИ:
Про ліквідацію Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ
ступенів Закарпатської обласної ради
Про ліквідацію Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради
Про ліквідацію Чертезької спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
Про ліквідацію Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
Про ліквідацію Солотвинської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
Про ліквідацію Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Сопкова Ганна – директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
«за» – 34, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято.
Шекета Андрій – повідомив, що це питання складне, обговорювалось на
різних рівнях. До кінця травня освітній процес буде збережено та учні
зможуть спокійно завершити своє навчання. Позиція держави така: діти не
повинні вчитися в інтернатах. Відповідно департамент освіти має розуміння,
куди перейдуть ті школярі, які зараз навчаються у цих закладах. Обласна рада
і обласна державна адміністрація звернулися до територіальних громад з
пропозиціями передати майно шкіл-інтернатів для використання місцевими
громадами з метою задоволення їх освітніх чи соціальних потреб, бо є певні
обмеження по законодавству. Деякі громади уже повідомили, що хочуть
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розмістити у цих приміщеннях соціальний чи навчальний заклад. Рішення
треба приймати, оскільки це позиція держави.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (об’єднане голосування):
«за» – 33, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
Ман Денис – зауважив, що найскладнішою може бути ситуація з
Великоберезнянською санаторною школою-інтернатом. Неодноразово
бачився з представникам громади і трудового колективу. Громада швидше за
все не прийме у власність наш комплекс санаторної школи. Вважає, що треба
максимально докласти зусиль для збереження комплексу для дітей, можливо
як дитячо-юнацької спортивної школи. Запропонував дати доручення
розглянути обласній раді та внести пропозиції щодо створення нового
закладу у Великому Березному.
Шекета Андрій – додав, що потрібно буде долучатися до вирішення
проблем, які можуть виникати в результаті ліквідації відповідних закладів.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про ліквідацію Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ
ступенів Закарпатської обласної ради (рішення № 160).
Про ліквідацію Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школиінтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради (рішення № 161).
Про ліквідацію Чертезької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І –
ІІ ступенів Закарпатської обласної ради (рішення № 162).
Про ліквідацію Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату І
– ІІ ступенів Закарпатської обласної ради (рішення № 163).
Про ліквідацію Солотвинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради (рішення № 164).
Про ліквідацію Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради (рішення № 165).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019 №1560 «Про
оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна» (зі змінами
від 16.07.2020)
Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
Про вилучення нерухомого майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності області) з
господарського відання та оперативного управління окремих бюджетних
установ та його передачу уповноваженому органу
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Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу
Комунального закладу «Закарпатський обласний театр драми та комедії»
Закарпатської обласної ради
Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунальної установи
«Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської
обласної ради
Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради
в новій редакції
ДОПОВІДАЧ: Малик Юлія – начальник Комунальної установи «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому (об’єднане голосування):
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято.
Рішення, які прийняті об’єднаним голосуванням:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019 №1560 «Про
оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна» (зі змінами від
16.07.2020) (рішення № 166).
Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області (рішення № 167).
Про вилучення нерухомого майна спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області (комунальної власності області) з господарського
відання та оперативного управління окремих бюджетних установ та його
передачу уповноваженому органу (рішення № 168).
Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу Комунального
закладу «Закарпатський обласний театр драми та комедії» Закарпатської
обласної ради (рішення № 169).
Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунальної установи
«Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної
ради (рішення № 170).
Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради в
новій редакції (рішення № 171).
СЛУХАЛИ:
Про наглядові ради
ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег – начальник управління правового забезпечення
та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради
Шекета Андрій – повідомив про персональний склад наглядових рад:
1.
Наглядова рада Комунальної установи «Управління спільною
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради: Гуледза
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Юрій, Дем’янчук Василь, Ледида Олександр, Петеі Юдіта, Русин Віктор,
Савко Іван, Сарай Роман, Чубірко Володимир.
2.
Наглядова рада Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський
інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради: Рівіс Михайло,
Ливч Мирослава, Гойдош Вікторія, Шукаль Ярослав, Марюхнич Василь,
Носа Михайло, Штефуца Наталія, Сокач Станіслав, Федака Павло.
3.
Наглядова рада Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород»: Деркач Степан, Дуран Іван, Іванчо
Василь, Іванчо Олексій, Ман Денис, Пейтер Чаба, Петров Олексій, Плавайко
Євген, Якушева Єва.
4.
Наглядова рада Комунального підприємства «Агентство регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської
обласної ради: Андріїв Андрій, Борто Йосип, Гузинець Юрій, Кіш Михайло,
Сігетій Марія, Сличко Микола, Чубирко Іван, Шандор Федір, Якубець
Василь.
5.
Наглядова рада Комунального закладу «Ужгородський музичний
фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради: Шандор
Федір, Чубірко Володимир, Петій-Потапчук Наталія, Гойдош Вікторія, Сокач
Станіслав.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 172).
СЛУХАЛИ:
Про визначення замовника робіт
Шекета Андрій – зазначив, що була пропозиція президії та постійної комісії
обласної ради з питань бюджету розглянути питання, депутати включили
його до порядку денного пленарного засідання сесії. Зачитав проєкт рішення.
«Відповідно до пункту статей 43, 60 Закону «Про місцеве самоврядування»,
обласна рада вирішила: 1. Визначити Комунальне підприємство Закарпатської
обласної ради «Будкомплекторг» замовником робіт по об’єкту реконструкції
будівлі Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна
клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради,
розташованого за адресою: м. Ужгород, вул. Капушанська, 22 В під відділення
перинаталогії, акушерства та гінекології. 2. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на голову обласної ради та постійні комісії обласної ради з
питань: регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою,
комунального майна та приватизації; бюджету.»
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 34, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 133).
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СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття невідкладних
заходів із висвітлення програми дій, повʼязаної із проведенням імунізації
(вакцинації) населення проти коронавірусної хвороби COVID-19
ДОПОВІДАЧ: Мацепура Ірина – депутат Закарпатської обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо процедур, пов’язаних із
визнанням вантажів гуманітарною допомогою
ДОПОВІДАЧ: Петрішка Михайло – директор департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі Боржавської
вузькоколійки на баланс комунальної установи обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розроблення
оптимального механізму реалізації необробленої деревини
ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава - керуючий справами обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
законодавчого врегулювання порядку призначення та проведення
місцевого референдуму
ДОПОВІДАЧ: Добромільський Петро - депутат Закарпатської обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
відновлення інвестиційного режиму СЕЗ «Закарпаття»
ДОПОВІДАЧ: Деркач Степан – депутат Закарпатської обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо затвердження порядку
перерахунку пенсій військовослужбовцям
ДОПОВІДАЧ: Русин Віктор – депутат Закарпатської обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо спрощення процедури
переукладання декларацій сімейними лікарями
ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій – директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
Про Звернення Закарпатської обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Борто Йосип – депутат Закарпатської обласної ради
Шекета Андрій – на прохання депутатів обласної ради поставив на
голосування за основу та в цілому кожне звернення окремо.
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття невідкладних
заходів із висвітлення програми дій, повʼязаної із проведенням імунізації
(вакцинації) населення проти коронавірусної хвороби COVID-19)
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому :
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 173).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо процедур, пов’язаних
із визнанням вантажів гуманітарною допомогою
ГОЛОСУВАЛИ:
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За основу і в цілому:
«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 174).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі Боржавської
вузькоколійки на баланс комунальної установи обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 175).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо розроблення
оптимального механізму реалізації необробленої деревини
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 176).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
законодавчого врегулювання порядку призначення та проведення
місцевого референдуму
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 29, «проти» – 0, «утрималось» – 4, «не голосували» – 2, «усього» – 35.
Не прийнято.
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
відновлення інвестиційного режиму СЕЗ «Закарпаття»
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 177).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо затвердження порядку
перерахунку пенсій військовослужбовцям
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 178).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо спрощення процедури
переукладання декларацій сімейними лікарями
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
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«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 35.
Прийнято (рішення № 179).
Про Звернення Закарпатської обласної ради
Шекета Андрій – інформував, що звернення обговорювалося на засіданні
президії.
Ливч Мирослава – зачитала текст звернення.
Шекета Андрій – запропонував озвучений текст взяти за основу.
Кеменяш Олександр – поцікавився, хто є ініціатором звернення.
Шекета Андрій – повідомив, що ініціаторами звернення на президії були
Чубірко Володимир та Борто Йосип. Був проєкт звернення, який стосувався
більше угорської меншини і, на думку президії, містив деякі юридично
невірні твердження. Тому прийнято рішення доручити виконавчому апарату
ради його переробити. Депутатам запропоновано узгоджений варіант, який
зачитала Ливч Мирослава. Можна працювати з цим текстом або з первинним,
поданим Борто Йосипом та іншими колегами. Вніс пропозицію взяти за
основу текст, озвучений Ливч Мирославою. Потім можна поставити на
голосування (у випадку, якщо попередній не буде прийнято) інший текст
звернення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (текст, опрацьований виконавчим апаратом і озвучений Ливч
Мирославою):
«за» – 13, «проти» – 1, «утрималось» – 3, «не голосували» – 18, «усього» – 35.
Не прийнято.
Ливч Мирослава – зачитала текст звернення (подав Борто Йосип).
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 6, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 25, «усього» – 33.
Не прийнято.
Шекета Андрій – наголосив, що є пропозиція Добромільського Петра
повернутися до розгляду питання «Про Звернення Закарпатської обласної
ради щодо необхідності законодавчого врегулювання порядку
призначення та проведення місцевого референдуму».
ГОЛОСУВАЛИ:
За повернення до голосування:
«за» – 24, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 8, «усього» – 34.
Не прийнято.
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Шекета Андрій – 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» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 34.
Прийнято.
Кеменяш Олександр – висловився щодо позиції деяких колег-депутатів
при обговоренні звернень до Генерального прокурора, до Президента
України з питань національних меншин. У цій сесійній залі декілька разів
зустрічався зі схожими ситуаціями, коли окремі фракції зверталися з
проханням підтримати те чи інше питання. Деколи на наших колег (на їх
думку) чинять певний тиск, тому було б некоректно по відношенню до них
не підтримати ініціативу – об’єктивно розібратися у справі.
Шекета Андрій – зауважив, що головуючий на сесії зобов'язаний діяти
відповідно до регламенту. Тому поставив на голосування два запропоновані
тексти звернення. Однак жоден варіант не набрав більшості голосів.
Головуючий – підсумував, що порядок денний першого пленарного
засідання 2-ї сесії обласної ради VIII скликання вичерпано. Подякував
депутатам за активну роботу.
В. п. голови ради

Андрій ШЕКЕТА

Голова секретаріату

Василь КРУЛЬКО
(ВО "Батьківщина")

Заступник
голови секретаріату

Наталія ШЕТЕЛЯ
("РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ")

Член секретаріату

Микола ДЕРБАК
(«СЛУГА НАРОДУ»)
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