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Про звіт щодо виконання плану
роботи обласної ради на 2021 рік
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт про виконання плану роботи
обласної ради на 2021 рік, обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звіт про виконання плану роботи обласної ради на 2021 рік узяти до
відома (додається).
2. Рішення обласної ради від 17 грудня 2020 року № 74 «Про план роботи
обласної ради на 2021 рік» зняти з контролю.
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ЗВІТ
про виконання плану роботи обласної ради на 2021 рік
Упродовж 2021 року діяльність обласної ради здійснювалась відповідно
до вимог законодавства, плану роботи, затвердженого рішенням обласної ради
від 17 грудня 2020 року № 74, і була спрямована на забезпечення соціальноекономічного розвитку області. З огляду на обмежувальні протиепідемічні
заходи із захворюваності на COVID-19, на посиленому контролі обласної влади
у рамках запобігання поширенню пандемії перебували питання, повʼязані з
підтримкою основних галузей життєдіяльності краю: охорони здоровʼя і
цивільного захисту.
Досягненню цієї мети була підпорядкована робота постійних комісій,
сесійна діяльність ради, а також робота виконавчого апарату облради, який
здійснював організаційне, правове, документальне, інформаційне та
адміністративне забезпечення ради; велася підготовка заходів із проведення
сесій обласної ради, контролю й аналізу за виконанням рішень ради,
депутатських запитів і звернень; висвітлювалася діяльність органів місцевого
самоврядування на вебсайті обласної ради, інтернет-сторінці у Фейсбук; у
спеціальному порядку, через карантинні обмеження в області, проводились
прийоми керівництвом обласної ради.
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації принципів
державної регуляторної політики Закарпатська обласна рада проводила роботу,
спрямовану на:
удосконалення правового регулювання господарських
відносин, а також адміністративних відносин між органом та посадовою
особою місцевого самоврядування й суб’єктами господарювання; недопущення
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання;
усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.
На порядку денному обласної ради першочерговим завданням, з огляду
на непрості виклики часу, було і залишається здійснення комплексу заходів,
спрямованих
на
створення
і
підтримання
нормальних
умов життя, здоров’я і працездатності мешканців краю. У зв’язку з цим на
пленарних засіданнях ради упродовж 2021 року вносилися зміни до обласного
бюджету, було доповнено галузеві програми, що стосуються розвитку
медицини, цивільного захисту, освіти, поглиблення міжрегіональної співпраці,
транскордонного співробітництва, охорони навколишнього природного
середовища, розвитку фізичної культури і спорту тощо.
Так, відповідно до плану роботи обласної ради для розгляду на
пленарних засіданнях обласної ради у І кварталі 2021 передбачалося 42
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питання. Упродовж кварталу вносились зміни та доповнення до переліку
питань, у результаті – ухвалено 98 рішень обласної ради.
За цей період проведено два пленарних засідання ради. Так, 19 січня
2021 року депутати зібрались на позачергову сесію облради, щоб підтримати
жителів краю і висловити свою позицію стосовно підняття тарифів на
енергоносії. Враховуючи важливість питання, на засідання були запрошені
представники відповідних субʼєктів господарювання обласних товариств:
«Закарпатгаз», «Закарпатгаззбут», «Закарпаттяенергозбут». Йшлося про
тарифну і цінову політику у сферах енергетики та комунальних послуг в
області. У підсумку ухвалено звернення до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо унормування і зниження цін на
електроенергію, природний газ, інші житлово-комунальні тарифи для
населення.
25 лютого відбулося перше пленарне засідання другої сесії обласної
ради, на початку роботи якого, серед організаційних питань, депутати
виступили із заявами та повідомленнями; заслухали інформацію керівника
Закарпатської обласної прокуратури про результати діяльності органів
прокуратури на території області у 2020 році; обговорили ситуацію в області,
яка склалася у зв’язку із захворюванням населення на COVID-19, про стан
тестування медичних та інших працівників, які працюють у закладах охорони
здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію, а також
осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення цього
вірусу, зокрема працівників Нацполіції та Нацгвардії.
Було прийнято важливі для діяльності Закарпатської обласної ради VІІІ
скликання нормативно-правові акти: Регламент роботи, Положення про
постійні комісії та Положення про президію; рішення: про голову постійної
комісії обласної ради з питань бюджету; про повноваження голови обласної
ради VІІІ скликання; щодо ефективного функціонування комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород»; утворено тимчасову
контрольну комісію із вивчення питання обґрунтованості тарифів на
комунальні послуги; затверджено звіти: про виконання обласного бюджету за
2020 рік; про роботу комунального підприємства «Агентство регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської
обласної ради» за 2020 рік; а також щодо виконання обласних програм, термін
дії яких закінчився.
Крім цього, депутати підтримали низку програмних документів,
зокрема: Регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху у
Закарпатській області на період до 2023 року, Програму підвищення
спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної
служби на українсько-угорському та українсько-румунському державних
кордонах (на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону),
розташованих на території Закарпатської області, на 2021 рік, Програму
підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділеннях
інспекторів прикордонної служби на українсько-угорському та українсько3

словацькому державних кордонах (на ділянці відповідальності Чопського
прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської області, на
2021 – 2023 роки, Програму надання шефської допомоги військовим частинам,
які розташовані на території області на 2021 – 2025 роки, Регіональну програму
із підтримки законності та правопорядку в Закарпатській області на 2021 рік,
Програму сприяння діяльності Управління патрульної поліції в Закарпатській
області Департаменту патрульної поліції на 2021 рік, Положення про
інтегровану загальнообласну систему відеоспостереження та відеоаналітики
«Безпечне Закарпаття», Програму підтримки державної установи
«Закарпатська установа виконання покарань (№9)» Західного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на
2021 рік, Регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху у
Закарпатській області на період до 2023 року, а також ухвалили низку рішень,
що стосуються раціонального використання та охорони природних рослинних
ресурсів – оголошено об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення:
3 памʼятки ДП «Великоберезнянське лісове господарство», 5 памʼяток ДП
«Свалявське лісове господарство», 1 – ДП «Ужгородське лісове господарство»;
4 – ДП «Рахівське лісове дослідне господарство»; 7 – ДП «Великобичківське
лісомисливське господарство».
З метою реалізації державної політики у сфері культури призначено
директора Комунального закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова
бібліотека імені Федора Потушняка» Закарпатської обласної ради та звільнено
директора Комунального закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей
імені Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради.
Задля ефективного управління системою освіти та культури області,
збереження і використання майна у сесійній залі підтримано рішення,
підготовлені департаментом освіти і науки облдержадміністрації та
управлінням спільною власністю територіальних громад області, затверджено
склад наглядових рад комунальних установ і підприємств Закарпатської
обласної ради: «Управління спільною власністю територіальних громад»,
«Ужгородський інститут культури і мистецтв», «Міжнародний аеропорт
«Ужгород», «Агентство регіонального розвитку та транскордонного
співробітництва «Закарпаття», «Ужгородський музичний фаховий коледж імені
Д. Є. Задора».
У другому кварталі проведено два пленарних засідання ради: 20 травня
2021 року – друге пленарне засідання другої сесії, 24 червня – перше засідання
третьої сесії обласної ради. Із передбачених 20 – розглянуто понад 80 питань.
Так, 20 травня депутати облради прийняли 5 обласних програм, окремі
плани з їх діяльності, схвалили Концепцію розвитку комунальних
некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я Закарпатської обласної
ради на 2021 – 2025 роки, метою реалізації якої є визначення галузевих
програмних документів, спрямованих на вирішення проблем у сфері охорони
здоров’я на регіональному рівні. Серед основних питань також – затверджено
Кодекс етики депутатів Закарпатської обласної ради VIII скликання, внесено
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зміни до окремих регіональних програм задля ефективного функціонування
систем освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, прикордонної
інфраструктури в Закарпатській області, призначено директора Закарпатського
обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» та
виконуючого обов’язки директора Комунального закладу «Ужгородський
музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради.
Депутати також внесли зміни до рішення обласної ради від 17 грудня
2020 року № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» та розподілили 21 млн 918
тис. гривень додаткового обсягу субвенцій з державного бюджету на підтримку
закладів охорони здоров’я Закарпаття, зокрема – закупівлю кисневих
концентраторів для закладів медицини першої ланки.
З тим, щоб завершити другу сесію обласної ради, депутати виключили з
її порядку денного неузгоджені питання.
У другому кварталі розпочала роботу третя сесія обласної ради, на
першому її пленарному засіданні 24 червня, насамперед, на вимогу
громадськості, ухвалено рішення «Про припинення процедури ліквідації
Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ
ступенів Закарпатської обласної ради». Затим заслухано інформацію «Про стан
боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності Головного управління Національної поліції в Закарпатській області
за 2020 рік». Загалом прийнято близько 20 важливих для життєдіяльності
області питань, серед них: щодо встановлення партнерських відносин між
Закарпатською обласною радою (Україна) та Загальними зборами області
Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина); щодо підтримки обдарованої молоді через
зміну умов оплати за навчання студентів із числа провідних спортсменів
Закарпаття у закладах вищої освіти. За пропозицією депутатів внесено зміни до
складу Лічильної комісії обласної ради та до складу постійних комісій
Закарпатської обласної ради VІІІ скликання.
Також було відзначено нагородами та грамотами різних рівнів окремих
закарпатців за вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування,
соціально-економічний та культурно-освітній розвиток регіону.
Упродовж третього кварталу проведено два пленарних засідання ради:
29 липня 2021 року – друге пленарне засідання, 23 вересня – третє засідання
третьої сесії обласної ради. Так, у ході другого пленарного засідання 3-ї сесії
обласної ради депутати облради достроково припинили повноваження першого
заступника голови облради Шекети А. А. і заступника Мана Д. М., підтримали
кандидатуру Іванча В. В. на посаду заступника голови обласної ради.
Також обласні парламентарі прийняли більше 40 актуальних рішень,
зокрема: внесли зміни до рішення обласної ради від 17 грудня 2020 року № 40
«Про обласний бюджет на 2021 рік», що дозволило профінансувати низку
важливих напрямків медичної, освітньої, соціальних галузей та ремонту доріг
Закарпаття. Було обрано керівника Комунального підприємства «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради» Феськова В. Г., затверджено важливий майновий
5

документ краю – Стратегію управління розвитком об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ та міст Закарпатської області. Крім того,
депутати внесли зміни до окремих обласних програм, спрямували кошти на
ліквідацію наслідків стихії у Ясінянській селищній громаді, змінили склад
постійних комісій обласної ради.
На третьому пленарному засіданні третьої сесії 23 вересня найперше
було виключено з порядку денного ті питання, які потребували доопрацювання,
та доповнено інші – невідкладні для ухвалення радою у цей період. Затим –
заслухано звіт Тимчасової контрольної комісії Закарпатської обласної ради з
вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для населення
області та інформацію про хід виконання обласною державною адміністрацією
регіональних програм, затверджених обласною радою, у частині освоєння
коштів, виділених з обласного бюджету; ухвалено деякі обласні програми та
внесено зміни до діючих; прийнято інші організаційно-розпорядчі документи у
діяльності обласної ради, її окремих комунальних установ.
Також затверджено: Положення про порядок призначення і звільнення
із посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів
спільної власності територіальних громад Закарпатської області та Положення
про порядок проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ і
організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області.
У четвертому кварталі проведено 6 пленарних засідань обласної ради,
три з яких – позачергові. Пленарним засіданням передувала робота у постійних
комісіях ради. Профільними постійними комісіями детально опрацьовано та
надано рекомендації з питань, що стосувалися оптимізаційних заходів і
реорганізаційних процесів у діяльності окремих комунальних установ облради;
з цією метою на сайті облради надано роз’яснення щодо реформування
комунальних закладів обласної ради задля підвищення ефективності їх роботи
та проведення аудиту роботи некомерційних комунальних закладів обласної
ради у галузях освіти, медицини, культури, соціального спрямування, спорту та
інших установ, що перебувають у її віданні.
Загалом упродовж цього періоду сталися зміни у керівному складі
обласної ради. Так, на першому пленарному засіданні позачергової сесії
15.11.2021 відповідно до особистої заяви достроково припинено повноваження
голови ради Петрова О. Г.; у ході другого пленарного засідання позачергової
сесії 25.11.2021 за результатами таємного голосування головою облради було
обрано Чубірка В. В. – представника Закарпатської обласної організації
політичної партії «Рідне Закарпаття», також депутати задовільнили заяву
представника фракції «За майбутнє» Іванча В. В. про складання ним
повноважень заступника голови облради зі збереженням повноважень депутата
обласної ради. Також, 25.11.2021 відбулося перше пленарне засідання 4-ї сесії
облради, на якому першим заступником та заступником голови – відповідно
стали Шекета А. А. та Демʼянчук В. Ю. На позачерговій сесії 02.12.2021
заступником голови обласної ради було обрано Сушко А. А.
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25 листопада проведено перше пленарне засідання четвертої сесії, на
розгляд якого профільні комісії запропонували близько 15 питань, що
стосувалися охорони здоров’я, освіти, комунального майна та інших напрямків.
Також було ухвалено організаційно-розпорядчі документи у діяльності
керівництва ради, рішення із повноваження голови обласної ради, оновлено
склад постійних комісій та президії облради.
На другому пленарному засіданні 4-ї сесії 02.12.2021 було прийнято ряд
регіональних програм та внесено невідкладні зміни до діючих, продовжено
контракт керівнику хору «Кантус» Сокачу С. П. на 5 років, також внесено зміни
до структури і чисельності виконавчого апарату обласної ради та припинено
роботу тимчасової контрольної комісії Закарпатської обласної ради з вивчення
питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для населення області.
На позачерговій сесії облради 2 грудня депутати прийняли Положення
про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII скликання, внесли зміни
до складу постійних комісій ради, а також ухвалили окремі майнові питання з
ефективного управління закладами обласної комунальної власності.
На останній у 2021 році, 5-й сесії, яка відбулася 23 грудня, на початку
пленарного засідання при формуванні порядку денного депутати зняли з
порядку денного неузгоджені питання та серед найважливішого: внесли зміни
до головного фінансового документу на 2021 рік, визначили на 2022 рік доходи
і видатки обласного бюджету. Також невідкладними для розгляду депутатами
були: Програма фінансового забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської
області на 2022-2024 роки; Програма розвитку та підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022-2026 роки;
Регіональна програма розвитку земельних відносин Закарпатської області на
2022-2023 роки та окремі зміни до діючих регіональних програм. Також у
сесійній залі було підтримано: перейменування Ужгородської спеціалізованої
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради;
створення Домбоківської спеціалізованої школи І-ІІ ступенів Закарпатської
обласної ради; затвердження статутів комунальних некомерційних підприємств
Закарпатської обласної ради: «Закарпатський обласний санаторій «Малятко» і
«Центр спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації»; утворення
відділення денного догляду для дітей з інвалідністю Комунальної установи
«Виноградівський дитячий будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради, а
також заслухано інформацію про роботу обласної ради з початку скликання й
погоджено план роботи ради на 2022 рік.
У процесі здійснення аналізу виконання плану роботи обласної ради на
2021 рік, встановлено: за ініціативою голови обласної ради, голови обласної
державної адміністрації, постійних комісій, депутатів, у 2021 році проведено
12 пленарних засідань обласної ради, які складають сім сесій, три з яких –
позачергові; ухвалено 476 рішень із питань регіонального масштабу в інтересах
реалізації завдань і функцій державної влади та місцевого самоврядування;
затверджено 34 галузеві програми і напрями їх діяльності, які сприяють сталому
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розвитку області, а також внесено зміни та доповнення до 33 регіональних
програм. У порядку контролю розглянуто 22 звіти з виконання окремих
регіональних програм, що діяли у цей період, а також заслухано низку
інформацій про хід реалізації діючих програм.
Загалом за цей час депутатами обласної ради було підтримано 124
депутатські запити до органів виконавчої влади та обласних установ, у яких
відображені актуальні проблеми громад Закарпаття щодо: розвитку медичної,
освітньої, лісової галузі; ремонту та утримання автомобільних доріг; розбудови
дорожньої й прикордонної інфраструктури, соціальних обʼєктів.
Упродовж звітного періоду депутати скерували 59 звернень до вищих
органів влади України для сприяння у вирішенні проблемних питань, зокрема
щодо: розроблення оптимального механізму реалізації необробленої деревини;
необхідності відновлення інвестиційного режиму СЕЗ «Закарпаття»;
затвердження порядку перерахунку пенсій військовослужбовцям; спрощення
процедури переукладання декларацій сімейними лікарями; перегляду тарифів
за енергоносії; проєктування дорожніх бар’єрних огороджень; забезпечення
доступу до українського телебачення на територіях компактного проживання
представників національних меншин; внесення змін до Порядку відбору
проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної
спадщини, які будуть реалізовані у рамках програми «Велике будівництво»;
виділення коштів освітньої субвенції на зарплату педагогів закладів середньої
освіти області; зниження тарифів на розподіл природного газу для населення
краю; невідкладного прийняття постанови Кабінету Міністрів України
«Питання реалізації пілотного проєкту організації управління чергами
автотранспорту перед міжнародними автомобільними пунктами пропуску
«Електронна черга перетину кордону»; фінансування закладів охорони
здоров’я вторинного та третинного рівнів; перерахунку вартості надання
медичних послуг та розробки пакетів реабілітації постковідних хворих;
виділення окремої субвенції з державного бюджету на придбання комунальної
техніки для гірських територій; фінансування спеціалізованої медичної
допомоги; недопущення підвищення тарифів на комунальні послуги для
населення; створення на території області Закарпатського регіонального центру
оцінювання якості освіти; недопустимості погіршення правового становища
релігійних організацій; пришвидшення ухвалення законопроєктів про
приватизацію й ефективне розпорядження комунальним майном; відкриття
пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом; належне фінансування
медичної сфери; внесення змін до законодавства України у частині
впровадження «зеленого тарифу» на електроенергію, вироблену з твердих
побутових відходів; недопущення зняття мораторію на експорт лісоматеріалів
у необробленому вигляді тощо.
Активною була й робота у постійних комісіях облради, вносилися
пропозиції та надавалися рекомендації з питань розвитку різних галузей
області: бюджету, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти,
транскордонного співробітництва, культури, охорони навколишнього
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природного середовища, спорту, майна тощо.
Керівництво та депутати обласної ради постійно вживають заходів щодо
мобілізації коштів для соціально-економічного розвитку області за рахунок
розширення
зовнішньоекономічної
діяльності,
транскордонного
співробітництва, залучення коштів міжнародних фінансових організацій,
благодійних фондів.
Таким чином, як засвідчує проведений аналіз, обласна рада у 2021 році
розглянула значно більше питань, ніж передбачено планом роботи ради, з яких
прийнято відповідні рішення, спрямовані на вирішення актуальних питань
життєдіяльності територіальних громад області.

Перший заступник голови обласної ради

Андрій ШЕКЕТА
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