Протокол
третього пленарного засідання третьої сесії
Закарпатської обласної ради
VIIІ скликання
23 вересня 2021 року

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

Засідання розпочалося об 11:22,
засідання завершилось о 15:07.
Усього депутатів – 64.
Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж пленарного
засідання:
присутні – 55,
відсутні – 9.
Запрошені: народні депутати України від Закарпатської області, керівники
правоохоронних та контролюючих органів, представники дипломатичних
установ європейських країн-сусідів, з якими межує Закарпаття, представник
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській
області, голови районних рад, керівництво обласної державної адміністрації,
начальники окремих департаментів і управлінь обласної державної
адміністрації – доповідачі з питань сесії, а також представники засобів масової
інформації.
Головуючий на засіданні:
Петров Олексій – голова Закарпатської обласної ради.
Президія:
Петров Олексій – голова Закарпатської обласної ради.
Іванчо Василь – заступник голови Закарпатської обласної ради.
Полосков Анатолій – голова Закарпатської обласної державної адміністрації.
Петров Олексій – привітав присутніх у сесійній залі. Попросив вшанувати
хвилиною мовчання пам’ять Героїв сьогодення, загиблих у війні на Сході
України.
Хвилина мовчання
Петров Олексій – висловив глибокі співчуття закарпатським родинам, рідні
яких померли від COVID-19.
Наголосив, що область за епідемпоказниками із захворюваності на COVID-19
перейшла у «жовтий рівень» карантинних обмежень, необхідно
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дотримуватися «маскового» режиму. Через загрозу поширення коронавірусної
інфекції кількість запрошених на сесію обмежена.
Подякував медичним працівникам, рятувальникам, військовослужбовцям за
відповідальну службу з порятунку людських життів та захисту країни.
Зазначив, що зусилля органів влади спрямовані передусім на підвищення
ефективності лікування закарпатців та збереження найдорожчого і
найціннішого – їх життя. Одним із позитивних кроків є також вакцинальна
кампанія в області. Тому необхідно активізувати дії усім відповідальним за
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про
важливість щеплення. Адже це єдиний ефективний спосіб сформувати
імунітет до COVIDу-19, що захистить від інфікування чи важкого перебігу
хвороби.
Попросив відповідальних осіб виконавчої влади вжити невідкладних заходів
із забезпеченості лікарень засобами медичного захисту, концентраторами, а
медичні заклади – централізованим киснем.
Зауважив, що на щоденному постійному контролі депутатського корпусу ради
– питання щодо фінансової спроможності, наповнення бюджетів громад,
соціально-економічного розвитку територій. Фінансовий ресурс має,
насамперед, підтримувати медицину, освіту та розвиток інфраструктури краю.
З огляду на це, в обласній раді утворено робочу групу з аудиту ефективності
управління закладів обласної комунальної власності. Колеги-депутати
активно працюють у підгрупах з аналізу діяльності установ освіти, медицини,
культури та інших закладів із залученням спеціалістів КУ «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради,
Держаудитслужби, Управління Держпраці у Закарпатській області. Завдання
робочої групи підвищити ефективність усіх (близько 140) діючих
комунальних підприємств Закарпатської обласної ради через підвищення
ефективності послуг, які вони надають.
Інформував, що у міжпленарний період за участю обласної ради тривали
заходи з вивчення і розв’язання проблемних питань життєдіяльності області,
територіальних громад: офіційно відкрито центр підтримки підприємців Дія.
Бізнес в Ужгороді за участю Крістіни Квін, тимчасової повіреної у справах
США; проведено Форум «Україна 603,7. Захід України – Різноманіття
Європи»; презентовано важливий проєкт сміттєпереробного заводу;
організовано роботу Центру іспитування для визначення рівня володіння
державною мовою; відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з
питань інтеграції України до Європейського Союзу разом із Консультативною
місією ЄС в Україні (КМЄС); проведено конференцію до 5-річчя діяльності
Європейського об’єднання територіального співробітництва з обмеженою
відповідальністю ТИСА.
Зазначив, що надважливим в умовах сьогодення є визначення пріоритетів
розвитку області, участь у різних програмах транскордонного
співробітництва, інноваційне планування, пошук та залучення позабюджетних
альтернативних джерел фінансування, співпраця з міжнародними фондами.
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Привітав колег-депутатів, які святкували дні народження у міжсесійний
період. Вручив посвідчення Верховної Ради України заступникові голови
Закарпатської обласної ради VІIІ скликання Іванчо Василю Васильовичу та
голові Мукачівської районної ради Лабош Михайлу Михайловичу. Разом з
головою облдержадміністрації нагородив спільною відзнакою обласної ради
та обласної державної адміністрації – нагрудним знаком «За розвиток
Закарпаття» відомих закарпатців: Стегней Світлану Нуцівну – директора
Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені
Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради, заслуженого працівника культури
України, відмінника освіти України; Ландовського Еміла Федоровича –
колишнього голову Ужгородської міської ради та управи, голову
Ужгородського міського громадського обʼєднання «Депутатський клуб
«Позиція».
Відповідно до пунктів 3, 4 статті 14 чинного Регламенту роботи Закарпатської
обласної ради VІIІ скликання перед пленарним засіданням проведено
письмову реєстрацію, згідно з якою на 3-му пленарному засіданні 3-ї сесії
обласної ради присутні 56 депутатів. Відповідно до статті 14 Регламенту
роботи ради запропонував провести реєстрацію за допомогою електронної
системи голосування. Результат: присутні 55 депутатів. Кворум є, сесія
повноважна, можна розпочинати роботу. На виконання вимог Регламенту
попросив заблокувати карточки депутатів, які не зареєструвалися на
пленарному засіданні.
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.
Зазначив, що виконавчим апаратом підготовлено інформації, 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:
Петров Олексій – відповідно до статті 97 Регламенту роботи, враховуючи
повідомлення депутатської фракції політичної партії ВО «Батьківщина» в
Закарпатській обласній раді, проінформував про співголів фракції,
уповноважених осіб представляти фракцію: Крулько Василь Іванович, Дуран
Іван Петрович.
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Шекета Андрій – повідомив, що одне з питань, яке входило до розпорядження
обласної ради про скликання сесії, стосувалось призначення виконуючого
обов’язки Міжгірського медичного коледжу, яке на цей час є неактуальним.
Виступив проти закриття закладу. Є всі підстави для того, щоб оголосити
конкурс на посаду директора закладу. Голова обласної ради може підписати
розпорядження про оголошення конкурсу на посаду директора та призначити
наглядову раду. Попросив підтримати Міжгірський медичний коледж.
Сличко Микола – зачитав політичну заяву фракції політичної партії
«Європейська солідарність» щодо недопущення підвищення тарифів на
комунальні послуги та енергоносії для населення (додається).
Крулько Василь – висловив думку щодо незадовільного стану вакцинації в
області. Поцікавився, чи буде доповідь керівників профільних департаментів
облдержадміністрації на сьогоднішньому пленарному засіданні.
Петров
Олексій
–
повідомив,
що
керівники
департаментів
облдержадміністрації присутні на засіданні сесії обласної ради і, в разі згоди
депутатів, матимуть можливість виступити.
СЛУХАЛИ:
Про секретаріат третього пленарного засідання третьої сесії обласної ради
Петров Олексій – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту роботи
обласної ради VІIІ 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:
Токар Едгар – голова секретаріату ("СЛУГА НАРОДУ"),
Сігетій Марія – заступник голови секретаріату ("Команда Андрія Балоги"),
Андріїв Андрій – член секретаріату (ВО "Батьківщина").
ГОЛОСУВАЛИ:
За секретаріат (за основу і в цілому):
«за» – 46, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 55.
Прийнято.
СЛУХАЛИ:
Інформація про результати діяльності органів прокуратури на території
Закарпатської області у І півріччі 2021 року
Петров Олексій – зазначив, що інформація розміщена на сайті обласної ради
26.08.2021, депутатам обласної ради попередньо надіслано для ознайомлення.
СЛУХАЛИ:
Звіт щодо вжитих заходів із недопущення поширення інфекції COVID-19
в Закарпатській області та стану вакцинації працівників освітніх
закладів
ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій – директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації; Марусинець Мар’яна – директор
департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації
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Пшеничний Анатолій – поінфомував про епідемічну ситуацію в краї та про
заходи щодо недопущення поширення інфекції COVID-19 в Закарпатській
області. Повідомив, що Закарпаття перебуває в «жовтій зоні» карантинних
обмежень. Зібрання дозволені за наявності жовтого або зеленого сертифікату
вакцинації більше, ніж у 80 % учасників. На цей час захворюваність в області
на 19 % нижча, ніж у інших регіонах України. За останні три тижні вдвічі
збільшився щотижневий показник виявлення коронавірусу. Вакцинація – це
додатковий інструмент затримки поширення коронавірусу. На території
України досить низький рівень вакцинації населення порівняно з іншими
країнами. Наявність вакцин в Україні достатня для 50 % населення. Зараз у
Закарпатській області є 217 пунктів щеплень, 52 мобільні бригади, 15 пунктів
масової вакцинації. Отримали першу дозу вакцини – 162 тис. осіб (13 %
населення), 105 тис. осіб – другу дозу вакцини. Наголосив, що перш за все,
відповідальний за здоров’я колективу керівник або роботодавець, який має
доносити інформацію щодо вакцинації до людей.
Ледида Олександр – поцікавився про кількість працівників медичної галузі
та відсоток вакцинованих.
Пшеничний Анатолій – відповів, що кількість працівників, які працюють в
галузі охорони здоров’я, – біля 18 тисяч. З них вакциновано 57 %.
Олексик Ольга – поцікавилась, чи є чіткий план дій щодо підвищення
відсотку вакцинації непрацюючого населення та трудових мігрантів.
Пшеничний Анатолій – повідомив, що неодноразово зустрічався з
керівниками організацій, територіальних громад, керівником обласного
центру зайнятості щодо вакцинації населення.
Олексик Ольга – поцікавилась, чи ведуться активні переговори з лідерами
релігійних організацій.
Пшеничний Анатолій – повідомив, що були проведені зустрічі голови
облдержадміністрації з релігійними конфесіями та духовенством краю, на
яких обговорювалось питання про необхідність вакцинації населення.
Полосков Анатолій – додав, що створено зручні умови для вакцинації
населення краю, на вибір громадян пропонується чотири види вакцин.
Русин Віктор – запитав, які конкретні кроки здійснено для профілактичного
щеплення в тих районах, де вакцинація в 20 разів нижча, порівняно з іншими
територіальними одиницями.
Пшеничний Анатолій – відповів, що неодноразово зустрічались з головами
територіальних громад, адміністрацій щодо вакцинації. Наголосив, що
вакцинація є добровільною. З медичної точки зору все організовано.
Біров Єлизавета – зазначила, що медичні заклади мають вжити заходів щодо
вакцинації персоналу, особливо технічних працівників закладів охорони
здоров’я, які не вакциновані.
Полосков Анатолій – додав, що стосовно інформування населення про
необхідність вакцинації Закарпаття займає не останнє місце в Україні.
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Петров Олексій – запропонував заслухати Марусинець М. М. – директора
департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації з приводу
вакцинації працівників освітніх закладів.
Марусинець Мар’яна – зазначила, що станом на цей час усі заклади освіти
працюють. Із 26 945 працівників освіти вакциновано 17 883 (66,5 %). Досягли
80 % і більше – 332 заклади освіти. Проводяться наради з управліннями освіти
територіальних громад щодо важливості вакцинації та мотивації працівників
пройти щеплення. Зазначила, що заклади дошкільної освіти, спеціальної
освіти та учні 1-4 класів, будуть проходити навчання у звичайному форматі. В
148-ми закладах дошкільної освіти досягнуто рубіж вакцинації 80 % і більше.
140 закладів мають рубіж від 50 до 79 %.
Полосков Анатолій – закликав депутатів підключитися до роботи з закладами
освіти області щодо необхідності вакцинації.
Петров Олексій – поцікавився щодо коментаря прем’єр-міністра стосовно
шкільних закладів, які мають менше 80 % вакцинованих: йшла мова про те,
що такі заклади не переходять на дистанційне навчання, а закриваються.
Марусинець Мар’яна – відповіла, що прем’єр-міністр дав роз’яснення з
цього приводу: освітній процес у закладах, де недотримано норму – 80 %
вакцинованих, зупинитись не повинен і має здійснюватися із застосуванням
технологій дистанційного навчання.
Крулько Василь – при формуванні бюджету на 2022 рік попросив
враховувати стан вакцинації. Наприклад, вакциновані будуть у першу чергу
отримувати допомогу від обласної ради.
Русин Віктор – зазначив, що за результатами звіту департаментів можна
сказати, що працівники освіти більш свідомі, ніж працівники охорони
здоров’я. Нагадав, що вакцинація є добровільною. Можливо, треба провести
колегію департаменту охорони здоров’я щодо питань вакцинації.
Мешко Євген – запропонував зареєструвати звернення до Кабінету Міністрів
України та Міністерства охорони здоров’я щодо включення до переліку
обов’язкових професій, які мають підлягати обов’язковій вакцинації, і
професії медичних працівників.
Петров Олексій – на підставі статті 64 Регламенту роботи Закарпатської
обласної ради озвучив заяву трьох фракцій (ВО "Батьківщина", «Рідне
Закарпаття», "Європейська солідарність") про оголошення перерви на 15
хвилин.
Перерва 15 хвилин
Петров Олексій – запропонував провести повторну реєстрацію за допомогою
електронної системи голосування «Віче». Результат: присутні 53 депутати.
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 червня 2021 року
№ 263 «Про порядок денний третьої сесії обласної ради»
Петров Олексій – нагадав, що на 1-му пленарному засіданні сформовано
порядок денний 3-ї сесії, на 2-му пленарному засіданні внесли доповнення та
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розглянули більшість питань, окремі – не були підтримані. Упродовж
міжпленарного періоду надійшло на розгляд ще ряд питань. Тривала робота у
постійних комісіях. Подякував усім депутатам ради за участь у роботі
постійних комісій, президії – за висловлені слушні думки та пропозиції щодо
проєктів рішень 3-ї сесії. Зазначив, що необхідно внести відповідні зміни до
рішення обласної ради від 24.06.2021 № 263 «Про порядок денний третьої сесії
обласної ради», а потім вже сформувати порядок денний сьогоднішнього
пленарного засідання із врахуванням цих змін та додатковим включенням
питань. Депутатам було роздано два проєкти рішень, розроблені на підставі
рекомендацій президії обласної ради та пропозицій облдержадміністрації:
щодо внесення змін до порядку денного 3-ї сесії і щодо порядку денного 3-го
пленарного засідання 3-ї сесії обласної ради. Повідомив, що враховуючи
висновки постійних комісій та рекомендації президії обласної ради
пропонується внести такі зміни до рішення обласної ради від 24 червня 2021
року № 263 «Про порядок денний третьої сесії обласної ради»:
1. Виключити з порядку денного третьої сесії обласної ради такі
питання:
№12: «Про створення Комунальної установи «Інформаційний освітній
центр» Закарпатської обласної ради»;
№14: «Про призначення виконуючого обов’язки керівника
Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж»
Закарпатської обласної ради».
2. Викласти назву питання № 3 «Про звіт голови обласної державної
адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, і делегованих обласною
радою повноважень» у такій редакції: «Про хід виконання обласною
державною адміністрацією регіональних програм, затверджених обласною
радою, у частині освоєння коштів, виділених з обласного бюджету».
3. Доповнити порядок денний третьої сесії обласної ради такими
питаннями:
1) Про порядок денний третього пленарного засідання третьої сесії
обласної ради;
2) Про звіт Тимчасової контрольної комісії Закарпатської обласної ради
з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для
населення області;
3) Про Програму розвитку архівної справи у Закарпатській області на
2021 – 2025 роки;
4) Про Програму боротьби з карантинними рослинами у Закарпатській
області на 2021 – 2025 роки;
5) Про План заходів із профілактики йодної недостатності серед
населення Закарпатської області на 2021 – 2025 роки;
6) Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку
транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2021 рік;
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7) Про внесення змін до Програми підтримки національних меншин та
розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025
роки;
8) Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми «Турбота»
щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі змінами
та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 грудня 2020 року,
20 травня 2021 року);
9) Про перейменування Виноградівського геріатричного пансіонату та
затвердження Положення про нього;
10) Про перейменування Хустської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради;
11) Про комунальний заклад «Закарпатський центр туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський центр
туризму)» Закарпатської обласної ради;
12) Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової
допомоги підприємствам, установам та організаціям, які належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області;
13) Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої освіти
«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради у
новій редакції;
14) Про затвердження розподілу та передачі майна (кисневих
концентраторів);
15) Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального
некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний
лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради;
16) Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної
Ради України;
17) Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради
VIII скликання;
18) Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.02.2021 № 113
«Про Регламент роботи Закарпатської обласної ради VІII скликання»;
19) Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради;
20) Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 «Про
обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021,
29.07.2021 року) 07100000000 (код бюджету);
21) Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до
Закону України «Про публічні закупівлі»;
22) Про Звернення Закарпатської обласної ради про необхідність
перегляду окремих положень законопроєкту щодо оптимізації функцій Фонду
соціального страхування;
23) Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування
закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, перерахунку
вартості надання медичних послуг та розробки пакетів реабілітації
постковідних хворих;
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24) Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо виділення окремої
субвенції з державного бюджету на придбання комунальної техніки для
гірських територій;
25) Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування
спеціалізованої медичної допомоги;
26) Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення
підвищення тарифів на комунальні послуги для населення;
27) Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо створення у
Закарпатті Регіонального центру оцінювання якості освіти.
Чубірко Володимир – оголосив заяву трьох фракцій (ВО "Батьківщина",
«Рідне Закарпаття», "Європейська солідарність") до громади Закарпаття та
депутатів Закарпатської обласної ради. Зазначив, що упродовж двох останніх
сесій спостерігається, що нова більшість, яка була утворена на початку VIII
скликання, насправді не працює. Ця нова більшість несе відповідальність
перед громадою Закарпаття за ситуацію в нашому краї. Тому необхідно
переобрати всі органи влади обласної ради, а не частково, наносячи моральні
удари колегам-депутатам. Вимагав озвучити, що є нова більшість і тому
просив з повагою ставитись до інших колег, не приймати рішення про
звільнення колег-депутатів.
Добромільський Петро – зазначив, що на пленарному засіданні будуть
розглядатись зміни до обласного бюджету. Попросив співпрацювати та
підтримати. Зміни стосуються: виділення 18,5 млн грн на забезпечення киснем
лікарень області, прийняття субвенцій на розвиток спорту, професійнотехнічної освіти.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 53.
Прийнято.
Шекета Андрій – запропонував внести до порядку денного 3-ї сесії та 3-го
пленарного засідання, як невідкладне, питання «Про внесення змін до
Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки».
Ледида Олександр – запропонував внести до порядку денного 3-ї сесії та
3-го пленарного засідання питання «Про надання згоди Установі «Агенція
регіонального розвитку Закарпатської області» на здійснення функцій
замовника».
Добромільський Петро – вніс пропозицію зняти з розгляду питання «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 25.02.2021 № 113 «Про
Регламент роботи Закарпатської обласної ради VIII скликання».
Петров Олексій – зазначив, що перед пленарним засіданням надійшло
звернення від депутатів п’яти фракцій ("СЛУГА НАРОДУ", «КМКС»,
"Команда Андрія Балоги", "ЗА МАЙБУТНЄ", "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА
– ЗА ЖИТТЯ") з проханням включити до порядку денного 3-ї сесії та 3-го
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пленарного засідання питання «Про надання матеріальної допомоги» в
рамках Програми «Турбота» двом важкохворим дітям – Мотичці Павлу та
Зайцевій Кірі. Також вніс пропозицію включити до порядку денного 3-ї сесії
та 3-го пленарного засідання питання «Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо внесення змін до законодавства у частині зарахування
податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевих рад за місцем
проживання фізичних осіб», яке спрямувати до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
Рівіс Михайло – запропонував внести до порядку денного 3-ї сесії та 3-го
пленарного засідання питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради
щодо необхідності підвищення розмірів соціальних стандартів та гарантій
осіб пенсійного віку» та направити до Президента України, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України.
Дем’янчук Василь – вніс пропозицію включити до порядку денного 3-ї сесії
та 3-го пленарного засідання питання «Про Звернення Закарпатської
обласної ради щодо внесення змін до Порядку вибору лікаря, який надає
первинну медичну допомогу (повторно)», яке направити до Міністерства
охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України.
Петров Олексій – зазначив, що є пропозиція Мешка Євгена внести до порядку
денного 3-ї сесії та 3-го пленарного засідання питання «Про Звернення
Закарпатської обласної ради щодо переліку професій, виробництв та
організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним
щепленням від коронавірусної інфекції», тобто звернутись до Кабінету
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України щодо включення
до переліку професій виробництв та організацій працівників, які підлягають
обов’язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції,
працівників закладів охорони здоров’я як осіб, які піддаються найбільшому
професійному ризику захворіти на COVID-19.
Станко Петро – оголосив пропозицію фракції «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» зняти
з розгляду питання «Про Положення про постійні комісії Закарпатської
обласної ради VIII скликання», «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 25.02.2021 № 113 «Про Регламент роботи Закарпатської обласної
ради VІІI скликання», «Про структуру і чисельність виконавчого апарату
обласної ради».
Петров Олексій – запропонував голосувати за кожну пропозицію окремо
щодо внесення змін до порядку денного 3-ї сесії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шекети Андрія (включити до порядку денного 3-ї сесії
обласної ради питання «Про внесення змін до Програми забезпечення
пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021 –
2023 роки»):
«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 54.
Прийнято.
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ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Ледиди Олександра (включити до порядку денного 3-ї сесії
обласної ради питання «Про надання згоди Установі «Агенція регіонального
розвитку Закарпатської області» на здійснення функцій замовника»):
«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 4, «усього» – 54.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Добромільського Петра (зняти з розгляду питання «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 25.02.2021 № 113 «Про Регламент
роботи Закарпатської обласної ради VIII скликання»):
«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію депутатів п’яти фракцій ("СЛУГА НАРОДУ", «КМКС»,
"Команда Андрія Балоги", "ЗА МАЙБУТНЄ", "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА
– ЗА ЖИТТЯ") (включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради питання
«Про надання матеріальної допомоги»):
«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 54.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Петрова Олексія (включити до порядку денного 3-ї сесії
обласної ради питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
внесення змін до законодавства у частині зарахування податку на доходи
фізичних осіб до бюджетів місцевих рад за місцем проживання фізичних
осіб»):
«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 54.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Рівіса Михайла (включити до порядку денного 3-ї сесії обласної
ради питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
підвищення розмірів соціальних стандартів та гарантій осіб пенсійного віку»):
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 0, «усього» – 54.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Дем’янчука Василя (включити до порядку денного 3-ї сесії
обласної ради питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
внесення змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну
допомогу (повторно)»):
«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 12, «усього» – 54.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Мешка Євгена (включити до порядку денного 3-ї сесії обласної
ради питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо переліку
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професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обов'язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції»):
«за» – 44, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 7, «усього» – 54.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Станка Петра (зняти з розгляду питання «Про Положення про
постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII скликання», «Про структуру
і чисельність виконавчого апарату обласної ради»):
«за» – 19, «проти» – 1, «утрималось» – 4, «не голосували» – 30, «усього» – 54.
Не прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому (враховуючи пропозиції депутатів до порядку денного):
«за» – 45, «проти» – 2, «утрималось» – 0, «не голосували» – 7, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 359).
(Депутат обласної ради Білецький Мирослав просив вважати його голос «за»
при голосуванні за проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної
ради від 24 червня 2021 року № 263 «Про порядок денний третьої сесії
обласної ради» в цілому).
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний третього пленарного засідання третьої сесії обласної
ради
Петров Олексій – запропонував проголосувати за проєкт рішення «Про
порядок денний третього пленарного засідання третьої сесії обласної ради»:
1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 червня 2021 року
№ 263 «Про порядок денний третьої сесії обласної ради».
2. Про депутатські запити (загальне питання).
3. Про хід виконання обласною державною адміністрацією регіональних
програм, затверджених обласною радою, у частині освоєння коштів, виділених
з обласного бюджету (станом на 01.09.2021).
4. Про звіт Тимчасової контрольної комісії Закарпатської обласної ради
з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для
населення області.
5. Про Програму розвитку архівної справи у Закарпатській області на
2021 – 2025 роки.
6. Про Програму боротьби з карантинними рослинами у Закарпатській
області на 2021 – 2025 роки.
7. Про План заходів із профілактики йодної недостатності серед
населення Закарпатської області на 2021-2025 роки.
8. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку
транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2021 рік.
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9. Про внесення змін до Програми підтримки національних меншин та
розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025
роки.
10. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми «Турбота»
щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі змінами
та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 грудня 2020 року,
20 травня 2021 року).
11. Про перейменування Виноградівського геріатричного пансіонату та
затвердження Положення про нього.
12. Про перейменування Хустської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
13. Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги
підприємствам, установам та організаціям, які належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.
14. Про комунальний заклад «Закарпатський центр туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський центр
туризму)» Закарпатської обласної ради.
15. Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої освіти
«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради у
новій редакції.
16. Про затвердження розподілу та передачі майна (кисневих
концентраторів).
17. Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального
некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний
лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради.
18. Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної
Ради України.
19. Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради
VIII скликання.
20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.02.2021 № 113
«Про Регламент роботи Закарпатської обласної ради VІІI скликання».
21. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради.
22. Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 «Про
обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021,
29.07.2021 року) 07100000000 (код бюджету).
23. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до
Закону України «Про публічні закупівлі».
24. Про Звернення Закарпатської обласної ради про необхідність
перегляду окремих положень законопроєкту щодо оптимізації функцій Фонду
соціального страхування.
25. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування
закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, перерахунку
вартості надання медичних послуг та розробки пакетів реабілітації
постковідних хворих.
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26. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо виділення окремої
субвенції з державного бюджету на придбання комунальної техніки для
гірських територій.
27. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування
спеціалізованої медичної допомоги.
28. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення
підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.
29. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо створення у
Закарпатті Регіонального центру оцінювання якості освіти.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 54.
Прийнято.
Петров Олексій – запропонував проголосувати за проєкт рішення в цілому
включаючи питання, які на цьому пленарному засіданні внесено в порядок
денний 3-ї сесії («Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та
техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021 – 2023 роки»;
«Про надання згоди Установі «Агенція регіонального розвитку Закарпатської
області» на здійснення функцій замовника»; «Про надання матеріальної
допомоги»; Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін
до законодавства у частині зарахування податку на доходи фізичних осіб до
бюджетів місцевих рад за місцем проживання фізичних осіб»; «Про Звернення
Закарпатської обласної ради щодо необхідності підвищення розмірів
соціальних стандартів та гарантій осіб пенсійного віку»; «Про Звернення
Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до Порядку вибору лікаря,
який надає первинну медичну допомогу (повторно)»; «Про Звернення
Закарпатської обласної ради щодо переліку професій, виробництв та
організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним
щепленням від коронавірусної інфекції»), а також пропозицію
Добромільського Петра про зняття з розгляду питання «Про внесення змін до
рішення обласної ради від 25.02.2021 № 113 «Про Регламент роботи
Закарпатської обласної ради VIII скликання».
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 360).
СЛУХАЛИ:
Про депутатські запити
1.
Про депутатський запит Суботовського В. В. – адресований
Закарпатській обласній прокуратурі, Державній екологічній інспекції у
Закарпатській області – щодо комплексної перевірки дотримання
законодавства України про охорону навколишнього природного середовища
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та можливих загроз безпеці населення с. Росош Мукачівського району у
зв’язку з проведенням земляних робіт поблизу зазначеного села.
2.
Про депутатський запит Шандора Ф. Ф., Галай І. О., Балог Л. І.,
Горвата Г. А., Кіш М. М., Темнохудової З. В., Чубірка В. В. – адресований
обласній державній адміністрації – щодо передбачення в обласному бюджеті
коштів для дофінансування соціально-інфраструктурних проєктів із краєм
Височина та Пардубіцьким краєм Чеської Республіки.
3.
Про депутатський запит Чубірка В. В. – адресований Комунальній
установі «Управління спільною власністю територіальних громад»
Закарпатської обласної ради – щодо здійснення заходів із належного
забезпечення професійної діяльності Комунального закладу «Закарпатський
академічний обласний театр ляльок» Закарпатської обласної ради та
врегулювання питань орендних відносин.
4.
Про депутатський запит Дербака М. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо врегулювання питань із забезпечення
регулярних пасажирських перевезень на автобусному маршруті Міжгір’яСиневирська Поляна-Свобода.
5.
Про депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо виділення коштів на реконструкцію будівель
закладів загальної середньої освіти у с. Глибокий Потік та с. Тарасівка
Тячівського району.
6.
Про депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо завершення капітального ремонту
автомобільних доріг місцевого значення С 071104 Колодне – Нересниця км
0+000 – 17+200; С 071117 Нересниця-Тарасівка км 0+000 – 13+500, а також
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070602
Колочава – Усть-Чорна – Калини – Бедевля у селі Ганичі Тячівського району.
7.
Про депутатський запит запит Борто Й. Й., Балог Л. І., Біров Є. І., Орос
І. І., Петеі Ю. О., Гулачі Г. Л., Пейтера Ч. А. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення коштів для проведення ремонтних робіт
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070704
Червеньово – Великі Лучки – Гать км 0+000 – км 21+200 Закарпатської області
(на відрізку Жнятино – Гать).
8.
Про депутатський запит Савка І. І. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо шляхів вирішення питання ремонту автомобільної дороги
загального користування місцевого значення О 070502 Довге – Іршава км
0+000 – 21+700.
9.
Про депутатський запит Савка І. І. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо шляхів вирішення питання капітального ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070702
Завидово – Загаття – Іршава км 0+000 – км 23+300.
10. Про депутатський запит Савка І. І. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту
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приміщень Білківського дошкільного навчального закладу №3 (дитячий
садок) загального розвитку Білківської сільської ради Хустського району.
11. Про депутатський запит Савка І. І. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення коштів для реалізації проєкту «Нове
будівництво спортивного майданчика із штучним покриттям на території
Великораковецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Білківської сільської ради в с. В. Раковець, вул. Августина Волошина, 5
Закарпатської області».
12. Про депутатський запит Добромільського П. П. – адресований обласній
державній адміністрації, Хустській та Берегівській райдержадміністраціям –
щодо відновлення пасажирських перевезень за автобусними маршрутами
«Іршава-Берегово» та «Іршава-Хуст».
13. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований
Іршавській міській раді та Головному управлінню Держпродспоживслужби в
Закарпатській області – щодо необхідності здійснення перевірки якості питної
води на території с. Дубрівка Іршавської міської територіальної громади, у
зв’язку з наявністю на околиці зазначеного населеного пункту сміттєзвалища.
14. Про депутатський запит Станка П. І. – адресований обласній державній
адміністрації та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській
області» – щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту
проблемної ділянки автомобільної дороги загального користування місцевого
значення С 070520 (Іршава - Ільниця - Білки - Вільхівка) - Осій км 0+0002+500.
15. Про усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо проведення ремонту автомобільних доріг
місцевого значення загального користування: О 070201 Великий Березний –
Чорноголова – Дубриничі (на ділянці Великий Березний – Костьова Пастіль);
С 070203 Кострино – Люта; О 070204 Ужок – Підполоззя (на ділянці Ужок –
Гусний); С 070207 Волосянка – Верховина Бистра, а також С 070212 (Львів –
Самбір – Ужгород) – Стричава, км 0+000-3+400.
16. Про усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо забезпечення твердим паливом (дровами)
мешканців населених пунктів колишнього Великоберезнянського району.
17. Про усний депутатський запит Олексик О. Т. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо причин затримки виділення коштів у сумі 750
тис. грн, передбачених на закупівлю препаратів – аналогів соматостатину
пролонгованої дії для лікування хворих на акромегалію, за рахунок коштів,
передбачених Обласною програмою забезпечення жителів області, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного
споживання на 2021 – 2025 роки і затверджених постійною комісією обласної
ради з питань бюджету.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за депутатські запити (об’єднане голосування):
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«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято.
Рішення про депутатські запити, прийняті об’єднаним голосуванням:
1. Про депутатський запит Суботовського В. В. (рішення № 361).
2. Про депутатський запит Шандора Ф. Ф., Галай І. О., Балог Л. І.,
Горвата Г. А., Кіш М. М., Темнохудової З. В., Чубірка В. В. (рішення № 362).
3. Про депутатський запит Чубірка В. В. (рішення № 363).
4. Про депутатський запит Дербака М. Ю. (рішення № 364).
5. Про депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 365).
6. Про депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 366).
7. Про депутатський запит Борто Й. Й., Балог Л. І., Біров Є. І., Орос І. І.,
Петеі Ю. О., Гулачі Г. Л., Пейтера Ч. А. (рішення № 367).
8. Про депутатський запит Савка І. І. (рішення № 368).
9. Про депутатський запит Савка І. І. (рішення № 369).
10. Про депутатський запит Савка І. І. (рішення № 370).
11. Про депутатський запит Савка І. І. (рішення № 371).
12. Про депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 372).
13. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 373).
14. Про депутатський запит Станка П. І. (рішення № 374).
15. Про усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. (рішення № 375).
16. Про усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. (рішення № 376).
17. Про усний депутатський запит Олексик О. Т. (рішення № 377).
СЛУХАЛИ:
Про хід виконання обласною державною адміністрацією регіональних
програм, затверджених обласною радою, у частині освоєння коштів,
виділених з обласного бюджету
ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято.
Лазар Петро – коротко поінформував про стан використання коштів, які
виділені для фінансування обласних програм у поточному році. В обласному
бюджеті на 2021 рік передбачено фінансування на виконання 52-х обласних
програм. Було подано в обласну раду детальну інформацію по кожному
розпоряднику коштів щодо використання фінансового ресурсу станом на
01.09.2021 та 20.09.2021. Із 165,9 млн грн станом на 20 вересня
профінансовано 125 млн 421 тис. грн. Невикористаними залишаються кошти
в сумі 16 млн 423 тис. грн, до кінця року вільних асигнувань є 40 млн грн.
Зазначив, що станом на 01.10.2021 буде надано детальну інформацію щодо
кожного розпорядника коштів, кожної програми, про суми використання та
причини невикористання фінансового ресурсу. Якщо будуть програми, по
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яких не будуть освоєні кошти, то на наступну сесію облдержадміністрація
подасть пропозиції щодо зменшення асигнувань по цих програмах.
Русин Віктор – запропонував постійній комісії обласної ради з питань
охорони здоров’я провести засідання, запросивши керівників департаменту
охорони здоров’я та департаменту фінансів облдержадміністрації з приводу
пояснення причин затримки виділення коштів, передбачених на закупівлю
препаратів відповідно до Обласної програми забезпечення жителів області,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного
споживання на 2021 – 2025 роки. На наступній сесії постійна комісія обласної
ради з питань охорони здоров’я має запропонувати конкретні дії щодо
вирішення цього питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 378).
(Депутат обласної ради Темнохудова Зоя просить вважати її голос «за» при
голосуванні за проєкт рішення «Про хід виконання обласною державною
адміністрацією регіональних програм, затверджених обласною радою, у
частині освоєння коштів, виділених з обласного бюджету» в цілому).
ВИСТУПИВ:
Петров Олексій – запропонував дати протокольне доручення обласній
державній адміністрації вишукати кошти для оплати комунальних послуг
закладами обласної комунальної власності у зв’язку із суттєвим здорожчанням
вартості енергоносіїв.
За протокольне доручення:
«за» – 41, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 12, «усього» – 54.
Прийнято.
СЛУХАЛИ:
Про звіт Тимчасової контрольної комісії Закарпатської обласної ради з
вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для
населення області
ДОПОВІДАЧ: Русин Віктор – голова Тимчасової контрольної комісії, депутат
обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 54.
Прийнято.
Русин Віктор – повідомив, що Тимчасова контрольна комісія Закарпатської
обласної ради з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні
послуги для населення області створена тільки в Закарпатській області.
Проведено сім засідань зазначеної комісії, на яких були запрошені всі
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керівники, які мають стосунок до газотранспортної системи, постачання
природного газу, керівники контролюючих органів. Також були присутні
громадські організації, преса. Спочатку керівники ТзОВ «Закарпатгаз Збут»
почали правильно реагувати на звернення комісії та громадськості. Було
погоджено, що за наявності заборгованості не буде тиску на громадян у частині
відключення від газопостачання, блокування пенсійних та дитячих карток.
Однак через деякий час знов почались погрози, попередження про
відключення. Було направлено запити до ТзОВ «Закарпатгаз Збут», НКРЄКП.
Але конкретної відповіді не отримано, лише відписки. Надійшла відповідь від
Комітету Верховної Ради України про те, що буде враховано зауваження та
пропозиції. На останньому засіданні комісії було прийнято рішення про
надання повноважень голові обласної ради звернутися з позовом на постанову
НКРЄКП (третя особа – ТзОВ «Закарпатгаз Збут») до адміністративного суду
м. Києва. Позовна заява була підписана головою обласної ради і відправлена.
Зазначив, що у пропонованому депутатам рішенні є пропозиція закрити
комісію. Висловив особисте бачення, що роботу комісію не треба припиняти.
Запропонував оновити склад зазначеної комісії, для цього від кожної фракції
надати кандидатуру, а головою комісії визначити Мана Дениса Миколайовича.
Петров Олексій – підтвердив, що комісія працювала, було багато звернень,
спілкувань, зустрічей з громадськістю…
Шекета Андрій – зауважив, що комісія не може змінити ситуацію, яка
склалася у всій країні. Якщо проголосувати за проєкт рішення, то звіт комісії
затвердиться обласною радою і комісія
буде вважатися закритою.
Запропонував прийняти звіт як проміжковий, комісію не закривати, а
пропозиції по кадрових змінах можна робити на будь-якому пленарному
засіданні сесії.
Петров Олексій – вніс пропозицію: взяти до відома звіт ТКК. Додав, що
позови, які відправили, ще розглядаються.
Русин Віктор – звернувся до фракцій надати пропозиції щодо складу комісії.
Іванчо Василь – запропонував пункт 2 проєкту рішення викласти в іншій
редакції: продовжити роботу комісії. Крім того, до наступної сесії керівники
фракцій мають подати кандидатури до нового складу комісії, щоб
проголосувати на пленарному засіданні.
Ман Денис – подякував за роботу комісії. Фракція «Європейська солідарність»
залишає свого представника у Тимчасовій контрольній комісії. Запропонував
підтримати пропозицію Іванча Василя.
Борто Йосип – вніс пропозицію у проєкті рішення перший пункт змінити: звіт
Тимчасової контрольної комісії вважати проміжковим, у другому пункті
зазначити про продовження роботи комісії, у третьому пункті: оновити склад
комісії. Вважає, що голову комісії треба буде обрати на сесії обласної ради, всі
фракції мають подати свої пропозиції, згідно з якими необхідно затвердити
склад комісії. Зазначив, що фракція відмовляється від участі в ТКК, оскільки
вважає, що ця діяльність безрезультатна.
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Петров Олексій – поставив на голосування пропозицію Борто Йосипа внести
зміни до проєкту рішення: затвердити проміжковий звіт ТКК, надати
пропозиції від кожної фракції щодо оновлення складу комісії та пропозиції
щодо голови комісії, на наступній сесії затвердити її новий склад.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Борто Йосипа і Петрова Олексія:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 379).
СЛУХАЛИ:
Про Програму розвитку архівної справи у Закарпатській області на
2021 – 2025 роки
ДОПОВІДАЧ: Місюк Михайло – директор Державного архіву Закарпатської
області
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 380).
СЛУХАЛИ:
Про Програму боротьби з карантинними рослинами у Закарпатській
області на 2021 – 2025 роки
ДОПОВІДАЧ: Сушко Андріана – депутат Закарпатської обласної ради
Про План заходів із профілактики йодної недостатності серед населення
Закарпатської області на 2021-2025 роки
ДОПОВІДАЧ: Олексик Ольга – депутат Закарпатської обласної ради
Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку
транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2021 рік
ДОПОВІДАЧ: Маковський Василь – начальник управління з питань
міжнародних зав’язків, технічної допомоги та протоколу виконавчого апарату
обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54.
Прийнято.
Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням:
Про Програму боротьби з карантинними рослинами у Закарпатській області
на 2021 – 2025 роки (рішення № 381).
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Про План заходів із профілактики йодної недостатності серед населення
Закарпатської області на 2021-2025 роки (рішення № 382).
Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку
транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2021 рік (рішення № 383).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Програми підтримки національних меншин та
розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 –
2025 роки
ДОПОВІДАЧ: Тищук Євген – директор департаменту культури,
національностей та релігій облдержадміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 54.
Прийнято.
Шекета Андрій – поцікавився, хто ініціатор проєкту рішення, які зміни
вносяться і чого вони стосуються.
Іванчо Василь – повідомив, що згідно з проєктом рішення кошти не
виділяються. Виступив ініціатором проєкту рішення, як невідкладного
питання, за проханням департаменту культури, національностей та релігій
облдержадміністрації.
Тищук Євген – пояснив, що у пропонованому проєкті рішення викладається
пункт 10 додатку 3 «Напрями діяльності та заходи реалізації Програми
підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у
Закарпатській області на 2021 – 2025 роки» у новій редакції.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 384).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми «Турбота»
щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі
змінами та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 грудня
2020 року, 20 травня 2021 року)
ДОПОВІДАЧ: Мацола Віктор – директор департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято.
Іванчо Василь – озвучив пропозицію: у додатку 3 до Програми «Порядок
надання матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього
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матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки»: пункт 10
доповнити абзацом такого змісту: «У виключних випадках розмір матеріальної
допомоги визначається окремим рішенням обласної ради на підставі поданих
документів, що передбачені пунктом 5 цього Порядку».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Іванча Василя:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято.
В цілому:
«за» – 52, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 385).
СЛУХАЛИ:
Про перейменування Виноградівського геріатричного пансіонату та
затвердження Положення про нього
ДОПОВІДАЧ: Мацола Віктор – директор департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54.
Прийнято.
Чубірко Володимир – озвучив зауваження від постійної комісії обласної ради
з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації
змінити кількість членів Наглядової ради (на 8+1), щоб кожна фракція мала
свого представника.
За пропозицію Чубірка Володимира:
«за» – 35, «проти» – 1, «утрималось» – 1, «не голосували» – 17, «усього» – 54.
Прийнято.
В цілому:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 386).
СЛУХАЛИ:
Про перейменування Хустської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Марусинець Марʼяна – директор департаменту освіти і науки,
молоді та спорту облдержадміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 387).
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СЛУХАЛИ:
Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги
підприємствам, установам та організаціям, які належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області
ДОПОВІДАЧ: Голіцина-Сенгетовська Андрея – начальник управління
фінансового та адміністративно-господарського забезпечення виконавчого
апарату обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 388).
СЛУХАЛИ:
Про комунальний заклад «Закарпатський центр туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський центр туризму)»
Закарпатської обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег – начальник управління правового забезпечення
та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 35, «проти» – 2, «утрималось» – 0, «не голосували» – 17, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 389).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої освіти
«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної
ради у новій редакції
ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег – начальник управління правового забезпечення
та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 390).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження розподілу та передачі майна (кисневих
концентраторів)
ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій – директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального
некомерційного
підприємства
«Обласний
клінічний
фтизіопульмонологічний
лікувально-діагностичний
центр»
Закарпатської обласної ради
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ДОПОВІДАЧ: Малик Юлія – начальник Комунальної установи «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54.
Прийнято.
Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням:
Про затвердження розподілу та передачі майна (кисневих концентраторів)
(рішення № 391).
Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального
некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний
лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради (рішення
№ 392).
СЛУХАЛИ:
Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної Ради
України
ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – заступник керуючого справами
обласної ради
Петров Олексій – зазначив, що постійна комісія обласної ради з питань
освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту, національних меншин та інформаційної політики погодила
кандидатуру Томаш Іванни Михайлівни – вчителя фізики Ужгородської
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням
окремих предметів Закарпатської обласної ради – для відзначення щорічною
Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 393).
СЛУХАЛИ:
Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII
скликання
ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – заступник керуючого справами
обласної ради
Петров Олексій – зазначив, що проєкт рішення погоджений постійною
комісією обласної ради з питань законності, правопорядку та регламенту, а
також підтриманий на засіданні президії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 16, «усього» – 54.
Прийнято.
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Шекета Андрій – зауважив, що, з одного боку, рішення треба приймати,
оскільки воно приводить у відповідність рішення про постійні комісії обласної
ради, прийняте 24 червня. З іншого боку, це рішення оскаржується в суді. Тому
буде логічним не голосувати за цей проєкт рішення, поки не завершаться
судові справи.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 17, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 394).
СЛУХАЛИ:
Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – заступник керуючого справами
обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 33, «проти» – 3, «утрималось» – 0, «не голосували» – 18, «усього» – 54.
Прийнято.
Шекета Андрій – поцікавився, чому при підготовці проєкту рішення не
береться до уваги постанова Кабінету Міністрів України, яка передбачає ту
посаду, яку хочуть ліквідувати, – керуючого справами обласної ради.
Гнатківський Володимир – доповів, що типового штату для структури
апарату обласної ради немає вже з 2015 року. Постанова Кабінету Міністрів
України, яка визначала типову структуру не чинна. Постанова Кабінету
Міністрів України № 268 встановлює тарифні розряди для посад – оклади.
Вона не унормовує і не регулює назви посад, а просто вказує, які посадові
оклади можуть бути в тих чи інших працівників. У постанові є посада
заступник керівника апарату. Там нема посади керуючий справами обласної
ради. Водночас у структурі апарату обласної ради є посада заступник
керівника апарату – керуючий справами виконавчого апарату. Ця посада
передбачена також Законом України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 33, «проти» – 11, «утрималось» – 0, «не голосували» – 10, «усього» – 54.
Прийнято (рішення № 395).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 № 40 «Про
обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021,
29.07.2021 року) 07100000000 (код бюджету)
ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації
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ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 3, «усього» – 54.
Прийнято.
Чубірко Володимир – заявив, що фракція «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» підтримує
питання, які стосуються розвитку області.
Шукаль Ярослав – наголосив, що на засіданні постійної комісії обласної ради
з питань бюджету звертався до депутатів про виділення коштів на ремонт
ліфта Великоберезнянської КНП. Але, на жаль, грошей не виділено.
Ман Денис – відповідно до статті 21 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад» звернувся із депутатським запитанням до очільника
департаменту фінансів. Перше: яка сума коштів необхідна для завершення
будівництва амбулаторій на території Закарпатської області, які
споруджувалися за державною програмою «Сільська медицина». Оскільки
пропозицію постійної комісії з питань розвитку бізнесу, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій відхилили на засіданні
постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
Друга пропозиція стосується коштів резервного фонду, який так і не
розподілили всім громадам, які постраждали внаслідок паводку в Рахівському
районі. Зокрема, виділяються кошти для Богданської і Ясінянської громади, а
ігнорується прохання Великобичківської територіальної громади, яка просила
виділити 1 млн 477 тис. грн для постраждалих. Попросив поставити на
голосування пропозицію виділити ці кошти і віднайти їх за рахунок резервного
фонду, тобто зменшити на цю суму резервний фонд і спрямувати кошти у
Великобичківську територіальну громаду.
Третє питання стосується Державного фонду регіонального розвитку: скільки
об’єктів залишилося недофінансовано, не здано в експлуатацію протягом
останніх трьох років? Крім того, поцікавився, яка незабезпечена потреба на
заробітні платі працівникам бюджетної сфери, зокрема освіти, медицини,
соціального захисту на території Закарпатської області?
Лазар Петро – відповів, що на цей час в області є незабезпечена потреба
коштів на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери краю в сумі
203 млн грн. Зараз територіальні громади мають перевиконання коштів, котре
спрямовують на ліквідацію незабезпеченої потреби. Буде перехідна
заборгованість у наступний рік, як і чотири роки поспіль. На жаль, додаткових
коштів у вигляді стабілізаційної дотації з державного бюджету немає.
Стосовно коштів на сільську медицину, амбулаторії і ДФРР – за підсумками 9
місяців станом на 1 жовтня від адміністрації на цей запит буде надана
ґрунтовна відповідь. Питання по Ясінянській і Богданській громадах
пропонується вирішити за рахунок зменшення резервного фонду. Таким
чином, можна вирішити питання і по Великобичківській громаді. Подано
документи лише по двох громадах, тому що у них було все в наявності
(списки, заяви від громадян, акти обстеження). Щодо Великобичківської
громади, таких документів у повній мірі не зібрано. Якщо брати до уваги
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механізм виділення коштів згідно з постановою Кабінету Міністрів України –
розпорядженням голови облдержадміністрації, то тут уже втрачено час,
оскільки не було документів, коли відбулося це стихійне лихо.
Рівіс Михайло – повідомив, що на засіданні постійної комісії обласної ради з
питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури
і спорту, національних меншин та інформаційної політики доручено
заступнику директора департаменту фінансів облдержадміністрації
забезпечити коштами всі комунальні заклади освіти і культури обласної ради.
Запитав, чому доручення профільної комісії не було розглянуто і не враховано
під час складання цього проєкту бюджету.
Лазар Петро – відповів, що аналогічні доручення було дано не тільки від цієї
комісії, а й і від інших. Департаменту фінансів облдержадміністрації подано
інформацію щодо коштів, необхідних на енергоносії, по кожному закладу до
кінця року. На цей час немає критичного становища у жодній установі. Тому
немає потреби розглядати питання щодо виділення коштів на оплату
енергоносіїв у обласних закладах. Зараз у таких закладах використано лише
50% асигнувань, тобто до листопада 2021 року грошей вистачає.
Петров Олексій – запитав, яку ціну було закладено в бюджеті на газ.
Лазар Петро – відповів, що ціна на газ закладалась така ж, як була і на початку
року при прийнятті обласного бюджету.
Ледида Олександр – запропонував зменшити резервний фонд
(розпорядженням голови облдержадміністрації) на необхідну суму і
спрямувати, де є найбільша потреба.
Полосков Анатолій – наголосив, що не заперечує пропозицію щодо
зменшення резервного фонду.
Добромільський Петро – вніс пропозицію також додатково включити 156
тис. грн постраждалим від буревію в Кам’янській територіальній громаді.
Лазар Петро – запропонував: за рахунок зменшення резервного фонду
виділити субвенцію для матеріальної допомоги постраждалим від стихійного
лиха: Великобичківській територіальній громаді – 1 млн 477,55 тис. грн,
Кам’янській територіальній громаді – 156 тис. грн.
Чубирко Іван – вніс додаткові пропозиції: 1) збільшити видатки головному
розпоряднику коштів облдержадміністрації на Програму організації та
забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу
та військово-патріотичного виховання населення Закарпатської області на
2021-2025 роки у сумі – 200,0 тис. грн та збільшити видатки бюджету
Жденіївської селищної територіальної громади на розробку проєктів
землеустрою щодо встановлення зміни меж населених пунктів Жденіївської
селищної ради у сумі 180,0 тис. грн за рахунок зменшення видатків бюджету
Мукачівської міської територіальної громади у сумі 250,0 тис. грн на об’єкт:
співфінасування інвестиційних проєктів співробітництва Закарпатської
області України та краю Височіна Чеської Республіки «Капітальний ремонт
приміщень 1 поверху відділення провізорної хірургії Комунального
некомерційного підприємства «Мукачівська
районна лікарня» по
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вул. Пирогова Миколи, 8-13, м. Мукачево та збільшення обсягу дохідної
частини загального фонду обласного бюджету на 130,0 тис. грн; 2) зменшити
по спеціальному фонду обласного бюджету з Програми розвитку та підтримки
галузі рослинництва в області на 2021-2025 роки кошти у сумі 180,0 тис. грн
та передбачити бюджету Жденіївської селищної територіальної громади іншу
субвенцію для проведення нормативно-грошової оцінки земель населених
пунктів Жденіївської селищної ради.
Борто Йосип – зазначив, що на минулому пленарному засіданні при внесенні
змін до бюджету були виділені кошти на ремонт доріг і неправильно був
показаний кілометраж. Попросив внести коригування: капітальний ремонт
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070717
Мукачево – Берегово – КПП «Лужанка» – Дерцен – Форнош від кілометрів
0+000 до кілометрів 11+200 Закарпатської області та капітальний ремонт
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070102
Берегово – Бадалово – Вари – Боржава від кілометра 0+000 до кілометра
24+800 Закарпатської області.
Петров Олексій – поставив на голосування пропозицію щодо зменшення
резервного фонду та виділення субвенції для матеріальної допомоги
постраждалим від стихійного лиха: на суму 1 млн 407 тис. грн – для
Великобичківської територіальної громади та 156 тис. грн – для Кам’янської
територіальної громади.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 53.
Прийнято.
Петров Олексій – поставив на голосування пропозиції – критичні зауваження
голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету Івана Чубирко.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» – 37, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 15, «усього» –53.
Прийнято.
Петров Олексій – поставив на голосування пропозицію Борто Йосипа щодо
зміни назв доріг загального користування місцевого значення у проєкті
рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Борто Йосипа:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 7, «усього» – 53.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 2, «усього» – 53.
Прийнято (рішення № 396).
СЛУХАЛИ:
Про надання матеріальної допомоги
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ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – заступник керуючого справами
обласної ради
Петров Олексій – зазначив, що це питання про надання матеріальної
допомоги важкохворим дітям: Мотичко Павлу та Зайцевій Кірі.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу та в цілому:
«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0 «не голосували» – 2, «усього» – 53.
Прийнято (рішення № 397).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та техногенної
безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки
Петров Олексій – повідомив, що пропозицію про включення проєкту рішення
до порядку денного вніс депутат Шекета Андрій.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу та в цілому:
«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 52.
Прийнято (рішення № 398).
СЛУХАЛИ:
Про надання згоди Установі «Агенція регіонального розвитку
Закарпатської області» на здійснення функцій замовника
Петров Олексій – нагадав, що пропозицію про включення проєкту рішення
до порядку денного вніс депутат Ледида Олександр.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу та в цілому:
«за» – 48, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 52.
Прийнято (рішення № 399).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до
законодавства у частині зарахування податку на доходи фізичних осіб до
бюджетів місцевих рад за місцем проживання фізичних осіб
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до
Закону України «Про публічні закупівлі»
ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег – начальник управління правового забезпечення
та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради про необхідність перегляду
окремих положень законопроєкту щодо оптимізації функцій Фонду
соціального страхування
ДОПОВІДАЧ: Мацепура Ірина – депутат Закарпатської обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
підвищення розмірів соціальних стандартів та гарантій осіб пенсійного
віку
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Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до
Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу
(повторно)
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо переліку професій,
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування закладів
охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, перерахунку вартості
надання медичних послуг та розробки пакетів реабілітації постковідних
хворих
ДОПОВІДАЧ: Олексик Ольга – депутат Закарпатської обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо виділення окремої
субвенції з державного бюджету на придбання комунальної техніки для
гірських територій
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування
спеціалізованої медичної допомоги
ДОПОВІДАЧ: Добромільський Петро – депутат Закарпатської обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення
підвищення тарифів на комунальні послуги для населення
ДОПОВІДАЧ: Крулько Василь – депутат Закарпатської обласної ради
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо створення у Закарпатті
Регіонального центру оцінювання якості освіти
ДОПОВІДАЧ: Марусинець Марʼяна – директор департаменту освіти і науки,
молоді та спорту облдержадміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу та в цілому:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 52.
Прийнято.
Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до
законодавства у частині зарахування податку на доходи фізичних осіб до
бюджетів місцевих рад за місцем проживання фізичних осіб (рішення № 400).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до Закону
України «Про публічні закупівлі» (рішення № 401).
Про Звернення Закарпатської обласної ради про необхідність перегляду
окремих положень законопроєкту щодо оптимізації функцій Фонду
соціального страхування (рішення № 402).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності підвищення
розмірів соціальних стандартів та гарантій осіб пенсійного віку
(рішення № 403).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до Порядку
вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу (повторно)
(рішення № 404).
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Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо переліку професій,
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції (рішення № 405).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування закладів
охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, перерахунку вартості
надання медичних послуг та розробки пакетів реабілітації постковідних
хворих (рішення № 406).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо виділення окремої субвенції
з державного бюджету на придбання комунальної техніки для гірських
територій (рішення № 407).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування
спеціалізованої медичної допомоги (рішення № 408).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення підвищення
тарифів на комунальні послуги для населення (рішення № 409).
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо створення у Закарпатті
Регіонального центру оцінювання якості освіти (рішення № 410).
ВИСТУПИВ:
Петров Олексій – 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» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 49.
Прийнято.
Головуючий – підсумував, що порядок денний 3-го пленарного засідання 3-ї
сесії обласної ради VIII скликання вичерпано. Подякував депутатам за активну
роботу. Оголосив третю сесію обласної ради закритою.
Звучить гімн України

Голова ради
Голова секретаріату
Заступник
голови секретаріату
Член секретаріату

Олексій ПЕТРОВ
Едгар ТОКАР
("СЛУГА НАРОДУ")
Марія СІГЕТІЙ
("Команда Андрія Балоги")
Андрій АНДРІЇВ
(ВО "Батьківщина")
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