ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ята сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
23.12.2021

Ужгород

№ 521

Про план роботи обласної ради на 2022 рік
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Регламенту роботи
Закарпатської обласної ради VІIІ скликання, з метою забезпечення
ефективної діяльності обласної ради в 2022 році, обласна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити план роботи обласної ради на 2022 рік (додається).
2. Першому заступнику, заступникам голови обласної ради, головам
постійних комісій, виконавчому апарату обласної ради спільно зі
структурними підрозділами обласної державної адміністрації забезпечити
виконання запланованих заходів.
3. Головам постійних комісій обласної ради погодити плани роботи
постійних комісій на 2022 рік із урахуванням плану роботи обласної ради.
4. Доручити президії обласної ради за необхідності вносити зміни до
плану роботи обласної ради на 2022 рік.
5. Виконавчому апарату обласної ради:
– здійснювати організаційне, правове, документальне, інформаційне і
матеріально-технічне забезпечення ефективної роботи обласної ради, її
президії, постійних комісій, депутатів, депутатських фракцій, груп, а також
тимчасових контрольних комісій, що утворюються радою;
– надавати депутатам консультативно-методичну допомогу для
здійснення ними депутатських повноважень;
– сприяти депутатам у взаємодії з територіальними громадами
області, обласною державною адміністрацією та іншими місцевими
органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого
самоврядування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови ради та постійні комісії обласної ради.
Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
23.12.2021 № 521
План роботи обласної ради на 2022 рік
І. Питання, які планується винести на розгляд сесій обласної ради:
І квартал
№ з/п
Назва питання
1. Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету за 2021 рік
2. Про внесення змін до обласного бюджету на
2022 рік
3. Про внесення змін до Програми формування
позитивного міжнародного інвестиційного
іміджу та залучення іноземних інвестицій у
Закарпатську область на 2021 – 2025 роки

4.

5.

6.

Інформація про результати діяльності органів
Закарпатської обласної прокуратури на
території Закарпатської області
Інформація про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та
результати
діяльності
на
території
Закарпатської області за 2021 рік
Про затвердження обласної цільової соціальної
Програми «Питна вода Закарпаття» на 2022 –
2026 роки

Відповідальний за підготовку
Департамент
фінансів
облдержадміністрації
Департамент
фінансів
облдержадміністрації
Департамент економічного та
регіонального розвитку, торгівлі,
залучення
інвестицій,
забезпечення
виконання
державних програм та контролю за
їх
виконанням
облдержадміністрації

Ініціатор питання
Обласна
державна
адміністрація
Обласна
державна
адміністрація
Обласна
державна
адміністрація

Закарпатська обласна прокуратура

Виконавчий
обласної ради

апарат

Головне управління Національної Обласна
поліції в Закарпатській області
адміністрація

державна

Управління
житлово- Обласна
комунального господарства та
адміністрація
енергозбереження

державна

7.

8.

9.

облдержадміністрації
Про результати виконання Регіональної Департамент соціального захисту Обласна
програми
«Турбота»
щодо
посилення населення облдержадміністрації
адміністрація
соціального захисту громадян на 2019 – 2021
роки
Про результати виконання Регіональної Управління
інформаційної Обласна
програми із забезпечення участі громадськості діяльності та комунікацій
з
адміністрація
у формуванні та реалізації державної політики громадськістю
і вивчення суспільної думки на 2019 – 2021 облдержадміністрації
роки
Про результати реалізації у 2021 році проєктів Департамент економічного та Обласна
регіонального розвитку, визначених Планом регіонального розвитку, торгівлі, адміністрація
заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках залучення
інвестицій,
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської забезпечення
виконання
області на період до 2021 – 2027 років
державних програм та контролю за
їх
виконанням
облдержадміністрації

10. Про хід виконання у 2021 році Програми
профілактики
злочинності
на
території
Закарпатської області на 2021 – 2025 роки
11. Про хід виконання у 2021 році Програми
розвитку туризму та курортів у Закарпатській
області на 2021 – 2023 роки
12. Про хід виконання у 2021 році заходів
Регіональної програми з ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування
на 2019 – 2022 роки

державна

державна

державна

Головне управління Національної Обласна
поліції в Закарпатській області
адміністрація

державна

Управління туризму та курортів Обласна
облдержадміністрації
адміністрація

державна

Департамент
інфраструктури, Обласна
розвитку і утримання мережі адміністрація
автомобільних доріг загального
користування місцевого
значення облдержадміністрації

державна
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13. Про хід виконання у 2021 році заходів
Регіональної програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху у Закарпатській
області на період до 2023 року

Департамент
інфраструктури, Обласна
розвитку і утримання мережі адміністрація
автомобільних доріг загального
користування місцевого
значення облдержадміністрації

державна

14. Про хід виконання у 2021 році Програми
розвитку і підтримки тваринництва та
переробки сільськогосподарської продукції в
області на 2021 – 2025 роки
15. Про хід виконання у 2021 році Програми
розвитку і підтримки галузі рослинництва
області на 2021 – 2025 роки
16. Про хід виконання у 2021 році заходів
Програми
розвитку
прикордонної
інфраструктури в Закарпатській області на
2018 – 2022 роки

Департамент
агропромислового Обласна
розвитку облдержадміністрації
адміністрація

державна

Департамент
агропромислового Обласна
розвитку облдержадміністрації
адміністрація

державна

Обласна
адміністрація

державна

17. Про хід виконання у 2021 році Програми
розвитку
Закарпатського
обласного
комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2025 роки

Департамент
інфраструктури,
розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального
користування місцевого
значення облдержадміністрації
Департамент
інфраструктури,
розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального
користування місцевого
значення облдержадміністрації
Служба
у
справах
дітей
облдержадміністрації

Обласна
адміністрація

державна

Обласна
адміністрація

державна

дітей Обласна
адміністрація

державна

18. Про стан виконання у 2021 році Регіонального
плану заходів із реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей у
Закарпатській на 2021 – 2026 роки
19. Про хід виконання у 2021 році Регіональної Служба
у
справах
програми забезпечення права дитини на облдержадміністрації
виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025
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роки
20. Про хід виконання у 2021 році Програми
розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022
роки
21. Про хід виконання у 2021 році Програми
підтримки видання творів місцевих авторів
популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2021 – 2023 роки
22. Звіт про роботу керівників комунальних
підприємств та установ спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, які призначаються або
затверджуються рішеннями обласної ради
(загальне питання)

Департамент освіти і науки, молоді Обласна
та спорту облдержадміністрації
адміністрація

державна

Управління
інформаційної
діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
Комунальна установа «Управління
спільною
власністю
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради

Обласна
адміністрація

державна

Виконавчий
обласної ради

апарат

23. Про оренду об’єктів спільної власності Комунальна установа «Управління
територіальних громад сіл, селищ, міст спільною
власністю
Закарпатської області (загальне питання)
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради

Наглядова
рада
Комунальної установи
«Управління спільною
власністю
територіальних громад»
Закарпатської обласної
ради

24. Про майно (загальне питання)

Наглядова
рада
Комунальної установи
«Управління спільною
власністю
територіальних громад»
Закарпатської обласної
ради

Комунальна установа «Управління
спільною
власністю
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради
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25. Про звернення Закарпатської обласної ради Виконавчий апарат обласної ради
(загальне питання)

Виконавчий
обласної ради

апарат

ІІ квартал
№
з/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Назва питання
Звіт обласної державної адміністрації про
соціально-економічний і культурний розвиток
області та виконання делегованих повноважень
за 2021 рік

Відповідальний за підготовку

Департамент економічного та
регіонального розвитку, торгівлі,
залучення
інвестицій,
забезпечення
виконання
державних програм та контролю
за
їх
виконанням
облдержадміністрації
Про внесення змін до обласного бюджету на Департамент
фінансів
2022 рік
облдержадміністрації
Про розмір кошторисної заробітної плати у Управління капітального
галузі будівництва по Закарпатській області на будівництва облдержадміністрації
2022 рік
Про результати виконання Регіональної Департамент соціального захисту
програми оздоровлення та відпочинку дітей і населення облдержадміністрації
розвитку
мережі
дитячих
закладів
оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021
роки
Про хід виконання у 2021 році Програми Головне управління Національної
профілактики
злочинності
на
території поліції в Закарпатської області
Закарпатської області на 2021 – 2025 роки
Про хід виконання у 2021 році Регіональної Департамент освіти і науки,
програми «Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025 молоді
та
спорту

Ініціатор питання

Обласна
адміністрація

державна

Обласна
адміністрація
Обласна
адміністрація

державна

Обласна
адміністрація

державна

Обласна
адміністрація

державна

Обласна
адміністрація

державна

державна
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роки

облдержадміністрації

7.

Про хід виконання у 2021 році Регіональної Департамент освіти
програми розвитку фізичної культури і спорту молоді
та
на 2021 – 2024 роки
облдержадміністрації

8.

Про хід виконання у 2021 році Програми
охорони культурної спадщини Закарпатської
області на 2021 – 2023 роки
Про хід виконання у 2021 році Програми
розвитку культури Закарпатської області на
2021 – 2023 роки
Про хід виконання у 2021 році Програми
підтримки національних меншин та розвитку
міжнаціональних відносин у Закарпатській
області на 2021 – 2025 роки
Про хід виконання у 2021 році Програми
«Центр
культур
національних
меншин
Закарпаття» на 2021 – 2025 роки
Про хід виконання у 2021 році Програми
розвитку малого та середнього підприємництва
у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки

9.

10.

11.

12.

13.

14.

і

науки, Обласна
спорту адміністрація

державна

Департамент
культури, Обласна
національностей
та
релігій адміністрація
облдержадміністрації
Департамент
культури, Обласна
національностей
та
релігій адміністрація
облдержадміністрації
Департамент
культури, Обласна
національностей
та
релігій адміністрація
облдержадміністрації

державна

Департамент
культури,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації
Департамент економічного та
регіонального розвитку, торгівлі,
залучення
інвестицій,
забезпечення
виконання
державних програм та контролю
за
їх
виконанням
облдержадміністрації
Про хід виконання у 2021 році Програми Департамент охорони здоровʼя
розвитку та підтримки комунальних закладів облдержадміністрації
охорони здоров’я Закарпатської області на
2020 – 2021 роки
Звіт про роботу керівників комунальних Комунальна
установа

державна
державна

Обласна
адміністрація

державна

Обласна
адміністрація

державна

Обласна
адміністрація

державна

Виконавчий апарат
6

підприємств та установ спільної власності «Управління спільною власністю обласної ради
територіальних громад сіл, селищ, міст територіальних
громад»
Закарпатської області, які призначаються або Закарпатської обласної ради
затверджуються рішеннями обласної ради
(загальне питання)
15.

Про оренду об’єктів спільної власності Комунальна
установа
територіальних громад сіл, селищ, міст «Управління спільною власністю
Закарпатської області (загальне питання)
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради

Наглядова
рада
Комунальної установи
«Управління спільною
власністю
територіальних громад»
Закарпатської обласної
ради

16.

Про майно (загальне питання)

Наглядова
рада
Комунальної установи
«Управління спільною
власністю
територіальних громад»
Закарпатської обласної
ради

17.

Про звернення Закарпатської обласної ради Виконавчий апарат обласної ради
(загальне питання)

Комунальна
установа
«Управління спільною власністю
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради

Виконавчий
обласної ради

апарат

ІІІ квартал
№
з/п
1.

Назва питання

Відповідальний за підготовку

Про внесення змін до обласного бюджету на Департамент
2022 рік
облдержадміністрації

Ініціатор питання

фінансів Обласна
адміністрація

державна
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Інформація про результати діяльності органів Закарпатська обласна прокуратура
Закарпатської обласної прокуратури на
території Закарпатської області
Про
результати
виконання
Програми Апарат облдержадміністрації
інформатизації області на 2019 − 2021 роки

Виконавчий
обласної ради

апарат

Обласна
адміністрація

державна

Про хід виконання у 2021 році Комплексної Управління цивільного захисту Обласна
державна
програми
розвитку
цивільного
захисту облдержадміністрації
адміністрація
Закарпатської області на 2020 – 2024 роки
Виконавчий
апарат
обласної ради
Про
результати
виконання
Програми Апарат облдержадміністрації
Обласна
державна
фінансової
підтримки
комунальноадміністрація
експлуатаційного,
автотранспортного
господарств
обласної
ради
і
облдержадміністрації
та
збереження
адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки
архітектури на 2021 рік
Про хід виконання у 2021 році Регіональної
Обласна
державна
програми сімейної, гендерної політики,
адміністрація
Департамент соціального захисту
запобігання
та
протидії
домашньому
населення облдержадміністрації
насильству, протидії торгівлі людьми на 2021 –
2025 роки
Про хід виконання у 2021 році Програми Управління
інформаційної Обласна
державна
підтримки розвитку інформаційної галузі діяльності та
комунікацій з адміністрація
Закарпаття на 2021 – 2023 роки
громадськістю
облдержадміністрації
Про хід виконання у 2021 році Програми Управління єврорегіональної
Обласна державна
формування
позитивного
міжнародного співпраці облдержадміністрації
адміністрація
інвестиційного іміджу та залучення іноземних
інвестицій у Закарпатську область на 2021 –
8

2025 роки
9.

Про хід виконання у 2021 році Програми Управління
єврорегіональної Обласна
розвитку транскордонного співробітництва співпраці облдержадміністрації
адміністрація
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки

державна

10.

Про хід виконання у 2021 році Програми
діяльності державної установи Закарпатський
обласний контактний центр на 2020 – 2022
роки
Звіт про роботу керівників комунальних
підприємств та установ спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, які призначаються або
затверджуються рішеннями обласної ради
(загальне питання)

державна

11.

Державна установа Закарпатський Обласна
обласний контактний центр
адміністрація
Комунальна
установа
«Управління спільною власністю
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради

12.

Про оренду об’єктів спільної власності Комунальна
установа
територіальних громад сіл, селищ, міст «Управління спільною власністю
Закарпатської області (загальне питання)
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради

13.

Про майно (загальне питання)

Комунальна
установа
«Управління спільною власністю
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради

Наглядова
рада
Комунальної установи
«Управління спільною
власністю
територіальних громад»
Закарпатської обласної
ради
Наглядова
рада
Комунальної установи
«Управління спільною
власністю
територіальних громад»
Закарпатської обласної
ради
Наглядова рада
Комунальної установи
«Управління спільною
власністю
територіальних громад»
Закарпатської обласної
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ради
14.

Про звернення Закарпатської обласної ради Виконавчий апарат обласної ради
(загальне питання)

Виконавчий
обласної ради

апарат

IV квартал
№ з/п
Назва питання
1.
Про звіт голови Закарпатської обласної ради
2.
3.
4.

5.

6.

Відповідальний за підготовку
Виконавчий апарат обласної ради

Про внесення змін до обласного бюджету на Департамент
2022 рік
облдержадміністрації
Про обласний бюджет на 2023 рік
Департамент
облдержадміністрації
Про Програму розвитку освіти Закарпаття на
Департамент освіти
2023 – 2032 роки
молоді
та
облдержадміністрації

фінансів
фінансів
і

науки,
спорту

Про
Програму
соціально-економічного Департамент економічного та
розвитку Закарпатської області на 2023 рік
регіонального розвитку, торгівлі,
залучення
інвестицій,
забезпечення
виконання
державних програм та контролю
за
їх
виконанням
облдержадміністрації
Звіт про роботу керівників комунальних Комунальна
установа
підприємств та установ спільної власності «Управління спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст територіальних
громад»
Закарпатської області, які призначаються або Закарпатської обласної ради
затверджуються рішеннями обласної ради

Ініціатор питання
Виконавчий
апарат
обласної ради
Обласна
державна
адміністрація
Обласна
державна
адміністрація
Обласна
державна
адміністрація
Обласна
адміністрація

державна

Виконавчий
обласної ради

апарат
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7.

(загальне питання)
Про надра (загальне питання)

Департамент
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації
Про оренду об’єктів спільної власності Комунальна
установа
територіальних громад сіл, селищ, міст «Управління спільною власністю
Закарпатської області (загальне питання)
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради

Виконавчий
обласної ради

аппарат

Наглядова
рада
Комунальної установи
«Управління спільною
власністю
територіальних громад»
Закарпатської обласної
ради
9.
Про майно (загальне питання)
Комунальна
установа Виконавчий
апарат
«Управління спільною власністю обласної ради
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради
10. Про звернення Закарпатської обласної ради Виконавчий апарат обласної ради Виконавчий
апарат
(загальне питання)
обласної ради
8.

ІІ. Упродовж року обласною радою розглядатимуться на сесіях питання (за необхідності)
№
з/п
1.

2.

Назва питання

Відповідальний за підготовку

Про затвердження проєктів регуляторних актів на 2022 рік із Ініціатор питання
урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Про погодження зон санітарної охорони господарсько-питних Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
водозаборів
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3.

Про надання надр у користування для розробки родовищ корисних Ініціатор питання
копалин місцевого значення

4.

Про встановлення правил користування маломірними суднами на водних Обласна державна адміністрація
обʼєктах

5.

Про вирішення в установленому порядку питань надання у користування Закарпатське обласне управління
мисливських угідь
лісового
та
мисливського
господарства

6.

Про погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі Департамент
економічного
та
другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових регіонального розвитку, торгівлі,
користувань
залучення інвестицій, забезпечення
виконання державних програм та
контролю
за
їх
виконанням
облдержадміністрації;
Закарпатське обласне управління
лісового
та
мисливського
господарства

7.

Про оголошення об’єктів природно заповідного фонду місцевого Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
значення

8.

Про хід виконання обласних програм, ініціатором і розпорядником
коштів яких є департамент охорони здоров’я обласної державної
адміністрації
Про хід виконання обласних програм, ініціатором і розпорядником
коштів яких є департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної
державної адміністрації
Про хід виконання обласних програм, ініціатором і розпорядником
коштів яких є департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі

9.

10.

Обласна державна адміністрація;
виконавчий апарат обласної ради
Обласна державна адміністрація;
виконавчий апарат обласної ради
Обласна державна адміністрація;
виконавчий апарат обласної ради
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11.

12.

автомобільних доріг загального користування місцевого значення
облдержадміністрації
Про хід виконання обласних програм, ініціатором і розпорядником
коштів яких є департамент соціального захисту населення
облдержадміністрації
Про хід виконання обласних програм, ініціатором і розпорядником
коштів яких є управління цивільного захисту облдержадміністрації

Обласна державна адміністрація;
виконавчий апарат обласної ради
Обласна державна адміністрація;
виконавчий апарат обласної ради

ІІІ. Підготовка і проведення засідань президії і постійних комісій обласної ради
(розгляд питань згідно з планами їх роботи)
ІV. Організаційні питання (протягом року)
– підготовка і проведення в обласній раді нарад, засідань, Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові обласної ради, зустрічей за участі керівництва обласної ради, депутатів обласної ради, голів
постійних комісій, керівників фракцій в обласній раді, голів районних рад та територіальних громад області;
– організація прийомів громадян з особистих питань керівництвом, депутатами обласної ради;
– забезпечення участі керівництва, депутатів обласної ради у:
–
нарадах із вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку області;
–
парламентських засіданнях та комітетських слуханнях Верховної Ради України з питань удосконалення
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
–
регіональних науково-практичних конференціях;
–
комісіях (робочих групах) при обласній раді, облдержадміністрації та інших органах влади;
–
сесіях місцевих рад області, інших заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування області;
–
заходах щодо поглиблення міжрегіональної співпраці та розвитку міжнародного співробітництва;
–
заходах з нагоди державних і професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат та знаменних подій
Закарпатської області (за окремими планами).
Перший заступник голови ради

Андрій ШЕКЕТА
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