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22 вересня закарпатські депутати розглядатимуть понад 50
важливих питань, що стосуються життєдіяльності краю
Порядок денний четвертої сесії та другого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради
розглядали крайові обранці під час президії, яку у понеділок, 19 серпня, провів голова

Закарпатської облради Михайло Рівіс.
Відтак на порядок денний чергового пленарного засідання, яке відбудеться 22 вересня п.р.,
винесено 51 питання. Більшість з них розглянуто на засіданнях профільних постійних комісій та
прийнято висновки та рекомендації. До деяких проектів рішень надійшли зауваження та пропозиції,
які передбачають необхідність прийняття рішення щодо їх врахування та відповідної зміни проектів
рішень, взятих за основу. Є й такі, які розробники пропонують зняти з розгляду або перенести на
наступну сесію. За словами головуючого, на сьогоднішній день від депутатів надійшло близько 10
запитів, які не потребують обговорення і будуть розглянуті безпосередньо на сесії. Серед винесених
питань, зокрема: про результати діяльності органів прокуратури Закарпатської області; про
затвердження туристичного бренду Закарпатської області; про оголошення об’єкта природнозаповідного фонду (гідрологічний заказник «Бистрий».
Зав’язалася жвава дискусія навколо питання про створення робочої групи з підготовки внесення
змін до Закону України «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» (від 22.03.2001 № 2322-ІІІ).
З’ясувалося, що із дев’яти народних депутатів ВРУ від Закарпаття, яким пропонувалося ввійти в
робочу групу для підготовки змін до закону, аби відновити спеціальну економічну зону
«Закарпаття» та створити сприятливий інвестиційний клімат, згоду дав лише Роберт Горват,
Крайові парламентарі вирішили не зупинятись і йти до кінця, тож включили у склад робочої комісії
по одному представнику від кожної фракції, прізвища яких буде оголошено під час четвергової
сесії.
Не менш активно дискутували депутати, коли мова зайшла про хід виконання Регіональної
програми з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2015 – 2018
роки. Присутній начальник Служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович
розповів обранцям про величезні борги, а це понад 52 млн.грн., які дорожники недоотримали з
ДФРР, та вимушені були взяти кредити, аби відремонтувати автошляхи краю.
Що стосується програм, то обласні обранці розглядатимуть наступні: про виконання Програми
реалізації природоохоронних заходів на 2015 рік; про внесення змін до Програми розвитку туризму
і курортів у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки (зі змінами від 14.06.2016); про
затвердження Порядку розроблення, обговорення та затвердження обласних комплексних та
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання; про Програму надання шефської
допомоги військовим частинам, які розташовані на території області на 2016 – 2020 роки; про
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Програму надання шефської допомоги військовій частині 3002, яка розташована на території
області на 2016 – 2020 роки; про внесення змін до Програми створення та накопичення
регіонального матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання
непрацюючого населення Закарпатської області на 2016 – 2020 роки; про внесення змін до
Регіональної програми розвитку та удосконалення цивільного захисту Закарпатської області на 2016
– 2018 роки; про внесення змін до Плану заходів на 2016 рік із виконання Програми
енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2016–2020 роки; про внесення
змін до Програми підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарства
облдержадміністрації та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам’ятки
архітектури на 2016 рік (зі змінами від 14 червня 2016 року); про внесення змін до Регіональної
програми сімейної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії
торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки; про стан фінансування та хід реалізації Обласної програми
забезпечення молоді житлом на 2013–2017 роки; про виконання Комплексної програми збереження
та використання пам’яток культурної спадщини Закарпатської області на 2012 – 2015 роки; про
виконання Програми розвитку культури і мистецтва в області на 2012 – 2015 роки; про виконання
Регіональної програми впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та ґендерної політики на
2011 – 2015 роки; про виконання заходів Програми створення та накопичення регіонального
резерву матеріально-технічних засобів та засобів індивідуального захисту органів дихання
непрацюючого населення Закарпатської області на 2011 – 2015 роки; про виконання заходів
Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації Цивільної оборони
Закарпатської області на 2011 – 2015 роки; про виконання Програми розвитку та підтримки галузі
рослинництва на 2012–2015 роки; про виконання Програми розвитку та підтримки тваринництва і
птахівництва на 2012 – 2015 роки; про внесення змін до Програми підтримки засобів масової
інформації та розвитку інформаційної галузі на 2015–2017 роки; про внесення змін до статутів
обласних бібліотек, театрально-видовищних, музейних установ та концертних організацій; про
Програму діяльності державної установи Закарпатський обласний контактний центр на 2017–2019
роки; про внесення змін до Програми утримання об’єктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області на 2016 – 2018 роки; про внесення змін до Програми розвитку малого і
середнього підприємництва в області на 2015 - 2016 роки Про Програму створення страхового
фонду документації Закарпатської області на період до 2020 року Про внесення змін до Програми
фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2016 рік; про внесення змін до Програми матеріально-технічного
забезпечення підрозділів територіальної оборони, які формуються в зоні територіальної оборони №4
(Закарпатська область) на 2016-2020 роки
Також обласні депутати прийматимуть ряд звернень, серед яких: щодо розробки єдиного порядку
транспортування тіл померлих громадян; щодо встановлення фіксованого відсотку спрямування
коштів загального фонду бюджетів усіх рівнів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг; звернення облради до Державної служби геології та надр України з
пропозицією укласти тристоронній меморандум про співпрацю; до Верховної Ради України щодо
врегулювання підстав та процедури встановлення статусу, обсягів соціальних пільг та гарантій для
учасників добровольчих формувань антитерористичної операції на сході України, які в подальшому
не увійшли до складу створених, відповідно до законів України, військових формувань та
правоохоронних органів.
Серед питань, що надійшли на розгляд обласної ради упродовж міжпленарного періоду, то це: про
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закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
(комплексибудівель та споруд, якізакріплюються за структурнимипідрозділамиУправління ДСНС в
Закарпатській області); про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області (комплекс будівель в оперативне управління Хустській спеціальній загальноосвітній
школі-інтернату І – ІІІ ступенів).
Також винесені питання про затвердження директора Закарпатського обласного художнього музею
ім. Й.Бокшая (Ерфана Франциска Павловича); директора Закарпатського обласного драматичного
угорського театру (Качура Андрія Густавовича); директора Закарпатського обласного
академічного камерного хору «Кантус» (Сокача Станіслава Петровича); директора Закарпатської
обласної бібліотеки для дітей та юнацтва (Чіку Валентину Дмитрівну).
Ще розглядатимуть крайові парламентарі питання про надання дозволу на списання майна, що
перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (матеріальні цінності
обласної клінічної лікарні ім. А. Новака) та про надання дозволу на списання майна, що перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (дві стоматологічні установки
Закарпатської обласної клінічної стоматологічної поліклініки).
Крім того, на сесію винесені питання про затвердження Статуту комунального підприємства
«Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної ради» у новій редакції» та про
затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств, засновником (власником) яких є Закарпатська обласна рада
Голосуватимуть обласні обранці про погодження звернення Державної служби геології та надр
України щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою
видобування бентонітових глин Північно-Західної ділянки Горбського родовища, яка
знаходиться у Виноградівському районі Закарпатської області та про погодження звернення
Державної служби геології та надр України щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на
користування надрами з метою видобування бентонітових глин Південно-Східної ділянки
Горбського родовища, яка знаходиться у Виноградівському районі Закарпатської області, а
також про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ДП
«Західукргеологія» Національної акціонерної компанії «Надра України»
Не менш важливим питанням під час сесії буде про внесення змін до рішення обласної ради від
05.01.2016 №134 «Про обласний бюджет на 2016 рік» (зі змінами).
Прес-служба Закарпатської облради
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