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Активну співпрацю з зарубіжними партнерами слід
підкріпити виконанням обласних програм

Про це сьогодні, 27 серпня, йшлося на другому пленарному засіданні 23
сесії облради, яке провів голова облради Володимир Чубірко.
У роботі сесії також взяли участь: голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, народний
депутат України Іван Балога,керівник Івано-Франківської команди Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ Андреа Челліно, спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Дениш Декані та ін.
Найперше очільник облради закликав всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять
загиблих воїнів у війні на Сході України. Після чого інформував про найважливіші зустрічі,
передусім на міжнародному рівні, в яких брала участь обласна рада.
Так, 26-29 травня в області перебувала з робочим візитом делегація Пардубіцького краю Чеської
Республіки на чолі з гетьманом краю Мартіном Нетоліцки та делегація Пряшівського самоврядного
краю Словацької Республіки на чолі з головою краю Петером Худіком. За їх участі в Хусті
відбулася урочиста передача в експлуатацію спільного проекту з реконструкції ДНЗ № 8
«Ялиночка». Із Пардубіцьким краєм домовлено про співпрацю на 2015 рік: вони збільшили
фінансування для Закарпаття із трьохсот тисяч до мільйона чеських крон. Реалізовуватимуться
чотири соціальні проекти в Ужгородському і Перечинському районах. З обласного бюджету на цій
сесії виділяємо співфінансування.
Минулого тижня Закарпаття з робочим візитом відвідала делегація краю Височіна на чолі з головою
крайового уряду Зденеком Кадлецом. Нагадаю, що в рамках нашої співпраці у освітній та соціальній
сфері Закарпаття реалізується 20 інвестиційних проектів. Наші чеські друзі зараз проінспектували,
як реалізуються ці проекти. Інформую вас, що 12 вересня в місті Їглаві в рамках «Днів з краєм
Височина» планується презентація нашої області.
Активно працюємо і з угорськими партнерами. Інформую вас, що на сьогодні в Угорщині вже
відпочили 700 українських дітей – із сімей загиблих військових, учасників АТО, переселенців.
Відправлено на лікування в Будапешт другу групу наших поранених бійців. Хочу висловити щиру
подяку угорській стороні за таку підтримку, особливо – Генеральному консульству Угорщини в
Ужгороді.
Наша щира вдячність і словацькій стороні: вони приймають у себе на відпочинок закарпатських
школярів. Про це, зокрема, домовлено під час візиту в Закарпаття віце-спікера Народної Ради
Словацької Республіки Яна Фігеля. На зустрічі йшлося про розвиток прикордонної співпраці,
залучення інвестицій, підтримку області в євроінтеграційних прагненнях, можливість реалізації
спільних інфраструктурних об’єктів в Ужгороді.
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За цей період також відбулася ціла низка важливих зустрічей керівництва області з угорською
стороною: зокрема з Міністерським комісаром, виконавчим директором Угорського центру
розвитку Анталом Кішшем, Міністерським комісаром з питань стратегії ЄС для Дунайського
регіону Іштваном Йоо, представником Європейського інвестиційного банку Ліонелом Рапайлом.
Під час візиту на Закарпаття уповноваженого Міністра з питань Дунайської стратегії Міністерства
зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Іштвана Йоо обговорено шляхи долучення
фахівців з ЄС до вирішення проблеми на Солотвинському солеруднику.
Про можливості створення нових, розвитку діючих пунктів пропуску на українсько-угорській
ділянці кордону йшлося на зустрічі із угорськими фахівцями консорціуму «По обидва боки
кордону».
З Міністром юстиції Угорщини Ласло Торчаном ми обговорювали питання щодо створення
сприятливого інвестиційного клімату та безпечності для угорських бізнесменів й туристів.
Відбулася зустріч із Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Астрід Торс, яка
аналізувала вплив Закону про добровільне об’єднання громад на розвиток національних меншин в
краї.
10 серпня делегація Закарпатської області взяла участь у Днях українсько-угорського
добросусідства між Закарпатською та Саболч-Сатмар-Березькою областями в угорському місті
Ойок. Проведено зустрічі керівництва області із заступником Держсекретаря Міністерства
зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Жолтом Чуторою та головою Загальних
Зборів області Саболч-Сатмар-Берег Оскаром Шестаком.
Питання реалізації інвестиційного проекту з модернізації водоканалів обговорили з керівником
представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Лілією Чернявською.
Відбулася зустріч із представником та акціонером компанії CubEnergy Робертом Беншем. Йшлося
про намір компанії збільшити розробку родовищ на Закарпатті.
Далі головуючий зробив оголошення про заяву депутата обласної ради Юрія Садварі щодо виходу
із фракції та вважати його з 01.07.2015 р позафракційним депутатом обласної ради.
Також голова облради інформував присутніх про нові кадрові призначення. Найперше
відрекомендував голову обласної державної адміністрації Геннадія Москаля. Його заступником
призначено Михайла Рівіса та заступником голови – керівником апарату ОДА – Олександра Петіка.
Відбулися і нові кадрові призначення в райдержадміністраціях.
Призначено керівників правоохоронних органів області та структурних підрозділів
облдержадміністрації. Так, Олега Воєводіна призначено начальником управління Служби безпеки
України в Закарпатській області, Сергія Князєва - начальником УМВС України в Закарпатській
області, Ганну Морозюк - директором департаменту соціального захисту населення ОДА, Ярослава
Галаса - директором департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА,
Віталія Ерфана - начальником управління молоді та спорту ОДА, Дениса Мана - начальником
управління туризму та курортів ОДА, Віктора Буришина - начальником управління цивільного
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захисту ОДА, Наталію Ганусич - завідувачем сектору Державної регуляторної служби в
Закарпатській області.
Традиційно головуючий привітав колег - іменинників, котрі у міжсесійний період відсвяткували дні
народження. Оскільки в залі був нинішній іменинник – Максим Хохлов, то Володимир
Володимирович привітав його з букетом квітів.
На цій світлій ноті депутати перейшли до затвердження порядку денного сесії. З минулого
пленарного засідання залишились не розглянутими два питання: Про внесення змін та доповнень до
Програми реалізації природоохоронних заходів на 2015 рік та Про проект перспективного плану
формування територій громад Закарпатської області. Постійні комісії і президія облради
рекомендували включити їх в порядок денний другого пленарного засідання 23-ої сесії . Окремі
проекти рішення було виключено із порядку денного питання як такі, що не витримали строків
оприлюднення.
У ході роботи пленарного засідання сесії було оголошено численні депутатські запити. Зокрема,
депутатський запит Петра Грицика та Федора Райчинця стосувався проведення капітального
ремонту автодоріг у Перечинському та Свалявському районах. Михайло Реблян клопотав про
виділення додаткових коштів дошкільним навчальним закладам Воловецької селищної ради, а
Федор Лукіта- щодо ремонту відрізку автодороги Кінчеш – Коритняни – Часлівці Ужгородського
району.
Іван Курах звернувся із запитом стосовно виділення коштів з обласного бюджету для перекриття
даху Верб’язького дошкільного навчального закладу, Юрій Садварі - на ремонт дороги Кольчино –
Пузняківці Мукачівського району. Шандор Мілован просив переглянути Перспективний план
формування територій громад Закарпатської області – село Жнятино Мукачівського району замість
Горондівської громади включити до Дерценської громади, а Юрій Бережник просив виділити кошти
у сумі 2 млн грн для продовження будівництва дитячого садка в с. Водиця Рахівського району.
Актуальними були запити, озвучені з місця. То ж депутати підтримали колег у їх слушних
клопотаннях.
Потім голова Закарпатської обласної виборчої комісії Віталій Куштан зачитав постанови ОВК про
реєстрацію депутатів Закарпатської обласної ради VІ скликання, зокрема Олександра Овсянікова та
Ігоря П’янкова, які тут же зачитали присягу депутата Закарпатської обласної ради VІ скликання.
Після цього Володимир Чубірко вручив їм посвідчення та тимчасову картку для голосування.
Як і планувалось, у сесійній залі прокурор Закарпатської області Янко Володимир Михайлович ,
начальник УМВС України в Закарпатській області Князєв Сергій Миколайович та начальник
управління Служби безпеки України в Закарпатській області Воєводін Олег Володимирович
інформували депутатів щодо розслідування подій, які мали місце в м. Мукачево 11 липня 2015
року. Вони повідомили, що для розслідування цих подій створено міжвідомчу слідчу групу з
працівників прокуратури, УМВС та УСБУ в області, розслідування триває і взято на особистий
контроль Генеральною прокуратурою України. За фактом інциденту відкрито 22 кримінальні
провадження. Оцінка діям всіх учасників цих подій буде дана за результатами розслідування у
судовому порядку.
Звичайно, що виступаючим депутати ставили гострі і незручні питання, які базувалися на думках
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закарпатців. Адже ті злощасні події не додали доброї слави краю та спокою його жителям. Та майже
кожен запитував, чи готові правоохоронні органи убезпечити людей краю від подібних історій та
сутичок надалі? Хто вибачиться перед закарпатцями за гучні заяви про процвітання контрабанди в
толерантному, туристичному краї і т.д.? На жаль, не на всі питання депутати отримали вичерпні
відповіді - посадовці посилались на таємницю слідства тощо. Однак вони ствердно говорили про те,
що закарпатці можуть бути спокійними за свої міста і оселі. І те, що в Закарпатті рівень злочинності
не вище середнього рівня по Україні. Інформацію взято до уваги.
Після цього депутати ухвалили низку важливих для краю рішень. Зокрема, Про обласну цільову
програму «Власний дім» на 2016-2020 роки, Про внесення змін до Обласної цільової програми
«Власний дім» на 2012-2015 роки, Про внесення змін до Програми переведення у 2012 – 2015 роках
котелень бюджетних установ на альтернативні види палива , Про внесення змін до обласної
Програми «Питна вода Закарпаття» на 2012-2020 роки, Про внесення змін до Програми підвищення
ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2013 – 2016 роки, Про внесення змін до Програми
підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2015 - 2017 роки.
Підтримали депутати і внесення змін і доповнень й до низки інших програм. Зокрема, до
Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку на 2014 – 2017 роки, до Програми «Турбота» щодо посилення
соціального захисту громадян на 2015 рік, до рішення про обласний бюджет та до рішення про
порядок та умови оплати за навчання студентів вищих навчальних закладів із числа провідних
спортсменів та працівників галузі фізичної культури області.
Депутати схвалили і Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо створення офісу спільної
координаційної платформи сталого туризму Карпатської конвенції, Спільну декларацію про наміри
щодо міжнародного співробітництва територіальних органів місцевого самоврядування в басейні
річки Тиса та ряд інших. Внесено зміни до обласного бюджету на 2015 рік, якими затверджено
розподіл коштів на заходи соціально-економічного розвитку територіальних громад міст і
районів,розпорядників коштів цільових регіональних програм.
Ухвалено і ряд рішень про надра і майно. В той же час окремі проекти рішень з цих питань було
відхилено.
Гостра дискусія у сесійному залі розгорілася навколо проектів щодо перспективного плану
формування територій громад Закарпатської області та про утворення Тячівської міської
об’єднаної територіальної громади і призначення перших місцевих виборів депутатів Тячівської
міської ради та Тячівського міського голови. Тут думки у залі розійшлися. Незважаючи на
оголошення перерви для узгодження позицій у фракціях, спільної думки не було досягнуто питання перенесено на наступну сесію, як і низку інших важливих питань.
Прес-служба обласної ради
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