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ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань
законності, правопорядку та регламенту
15.12.2020 року
14.00 год
кабінет керуючого справами (V поверх)
Русин В. П. – голова комісії,
Ливч М. М. – заступник голови комісії;
Сличко М. І. – секретар комісії
Відсутні: Ледида О. О., Петеї Ю.О. – члени комісії
правоохоронних
органів
Запрошені: Представники
області; працівники виконавчого апарату
обласної ради

Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Присутні:

Порядок денний:
І.
Попередній розгляд профільних питань (проектів рішень) які
виносяться на розгляд сесії обласної ради.
ІІ . Розгляд листів та матеріалів, що надійшли до постійної комісії.
Відкрив і проводив засідання голова постійної комісії з питань законності,
правопорядку, майна та приватизації, регламенту Русин Віктор Павлович.
І. Попередній розгляд профільних питань (проектів рішень) які виносяться
на розгляд сесії обласної ради.
Слухали:
Про Програму профілактики злочинності на території
Закарпатської області на 2021 – 2025 роки
Інформував Стойка Іван Федорович, Сливка Василь
Іванович
–
Головне
управління
Національної поліції в Закарпатській
області
Виступили: Русин В. П., Ливч М. М., Сличко М. І.
Представники Головного управління Національної поліції в Закарпатській
області коротко ознайомили членів постійної комісії із напрямками діяльності і
заходами Програми, повідомили, що всього витрат для виконання Програми на
2021-2025 роки передбачено на суму 47500,0 тис. грн. та відповіли на запитання.
Вирішили: Рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного першої сесії облради та заслухати на її 3-му пленарному
засіданні.
Голосували: «ЗА» - 3.
Слухали:
Про Регіональну програму боротьби з тероризмом,
контрабандою, організованою злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки
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Михайло
Дмитрович
–
Інформував Ляшко
представник Управління Служби безпеки
України в Закарпатській області
Виступили: Русин В. П., Ливч М. М., Сличко М. І.
Ляшко М. Д. зазначив, що на реалізацію заходів Регіональної програми
передбачено 10500,0 тис. грн, програма розрахована на три роки.
Вирішили: Рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного першої сесії облради та заслухати на її 3-му пленарному
засіданні.
Голосували: «ЗА» - 3.
Слухали: Про Програму підвищення ефективності забезпечення безпеки
учасників судового процесу, підтримання громадського порядку в судах та
охорони приміщень суду, на території Закарпатської області на 2021 – 2025 роки
Інформував Мушак Роман
Миколайович –
начальник територіального управління
Служби судової охорони у Закарпатській
області
Безкровний Дмитро Георгійович –
заступник начальника територіального
управління Служби судової охорони у
Закарпатській області
Виступили: Русин В. П., Ливч М. М., Сличко М. І.
Роман Миколайович ознайомив присутніх із Програмою, її заходами на які
планується виділити за п’ять років 2900,0 тис. грн.
Вирішили: Рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного першої сесії облради та заслухати на її 3-му пленарному
засіданні.
Голосували: «ЗА» - 3.
Що стосується розгляду інших питань порядку денного, то Віктор Павлович
ознайомив депутатів із кожним питання і запропонував погодитись із висновками
профільних постійних комісій.
Депутати підтримали пропозицію.
ІІ . Розгляд листів та матеріалів, що надійшли до постійної комісії.
Слухали: Про лист Закарпатської обласної прокуратури від 04.12.2020
№34-33вих-20 на виконання протокольного рішення Закарпатської обласної
державної адміністрації від 11.11.2020.
Вирішили: лист взяти до відома.
Голова комісії

Віктор РУСИН

Секретар комісії

Микола СЛИЧКО

