ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ № 1
засідання постійної комісії обласної ради з питань транскордонного
співробітництва, розвитку туризму та рекреації
від 16 грудня 2020 року
10.00
депутатська
зала
засідань (V поверх)

Склад комісії: 7 депутатів
Присутні:
Кіш Михайло Михайлович – голова комісії
Шандор Федір Федорович – заступник
голови комісії
Члени комісії:
Паульо Володимир Дьордьович
Чубірко Володимир Володимирович
Відсутні:
Галай Ірина Олександрівна – секретар
комісії
Члени комісії:
Балог Лівія Іванівна
Каськів Владислав Володимирович
Запрошені:
Ман Денис Миколайович – заступник
голови обласної ради
Начальники
відповідних
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
–
доповідачі з питань, що розглядаються
Порядок денний:

І. Попередній розгляд матеріалів третього пленарного засідання першої
сесії обласної ради VІІІ скликання:
1.
Про обласний бюджет на 2021 рік 07100000000 (код бюджету).
2.
Про прогноз обласного бюджету на 2022 – 2023 роки 07100000000
(код бюджету).
3.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019
року №1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від 18 березня, 05
травня, 16 липня, 01 жовтня 2020 року) 07100000000 (код бюджету).
4.
Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської
області на 2021 рік.
5.
Про Програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Закарпатській області на 2021 – 2023 роки.
6.
Про Програму профілактики злочинності на території
Закарпатської області на 2021 – 2025 роки.
7.
Про Регіональну програму боротьби з тероризмом, контрабандою,
організованою злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки.

8.
Про Регіональну програму сімейної, гендерної політики,
запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на
2021 – 2025 роки.
9.
Про Програму фінансового забезпечення проєктів міжнародної
технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
10.
Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної
та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської
області на 2021 рік.
11.
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.
12.
Про Програму підтримки національних меншин та розвитку
міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки.
13.
Про Програму підтримки видання творів місцевих авторів,
популяризації закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2021
– 2023 роки.
14.
Про Програму підтримки розвитку інформаційної галузі
Закарпаття на 2021 – 2023 роки.
15.
Про Програму формування позитивного міжнародного
інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область
на 2021 – 2025 роки.
16.
Про Програму розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2021 – 2027 роки.
17.
Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області
на 2021 – 2023 роки.
18.
Про Програму підвищення ефективності функціонування
Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт
«Ужгород» на 2021 – 2024 роки.
19.
Про
Програму
фінансової
підтримки
комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і
облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як пам’ятки
архітектури на 2021 рік.
20.
Про Регіональну програму «Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025
роки.
21.
Про Регіональну програму розвитку фізичної культури і спорту на
2021 – 2024 роки.
22.
Про Обласну програму забезпечення жителів області, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання
на 2021 – 2025 роки.
23.
Про Регіональну програму «Репродуктивне здоров’я населення
Закарпатської області на період до 2025 року».
24.
Про Обласну програму «Цукровий діабет» на 2021 – 2025 року.
25.
Про Програму розвитку і підтримки тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки.
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26.
Про Програму охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
27.
Про
затвердження
статуту
Закарпатського
Обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» у новій
редакції.
28.
Про внесення змін до Регіональної програми «Турбота» щодо
посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі змінами та
доповненнями від 26 вересня 2019 року та 16 липня 2020 року).
29.
Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства
Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» на 2021 рік.
30.
Про план роботи обласної ради на 2021 рік.
ІІ. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації на 2021 рік.
СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович привітав усіх із
роботою у постійній комісії у новому скликанні та ознайомив присутніх
депутатів із порядком денним засідання постійної комісії.
Головуючий запропонував обрати секретарем засідання Пауля
Володимира Дьордьовича через відсутність секретаря постійної комісії та
повідомив, що відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» кворум комісії для розгляду питань та для ухвалення рішень є.
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д. погодили
порядок денний засідання комісії та підтримали пропозицію про секретаря цього
засідання комісії.
ВИРІШИЛИ: Погодити зазначений порядок денний засідання та
кандидатуру депутата Пауля В. Д. як секретаря засідання постійної комісії.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від
20 грудня 2019 року №1629 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (зі змінами від
18 березня, 05 травня, 16 липня, 01 жовтня 2020 року) 07100000000 (код
бюджету)» інформував Лазар Петро Данилович – директор департаменту
фінансів облдержадміністрації. Виступаючий зазначив, що у проєкті рішення:
враховано додаткові обсяги субвенцій з державного бюджету у сумі – 424 391,7
тис. грн; пропонується зменшення затверджених показників доходів загального
фонду обласного бюджету на 2020 рік у сумі 61091,2 тис. грн та відповідно
видатків головним розпорядникам коштів обласного бюджету; враховано
перерозподіл призначень у межах загального обсягу по головних розпорядниках
коштів обласного бюджету та враховано перерозподіл субвенції з обласного
бюджету у межах загального обсягу.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.,
які почергово запитували доповідача про ситуацію із виплатою зарплат
працівникам соціальної та культурної сфери у районах та містах області, зокрема
в освітніх та медичних закладах, дитячих садочках, у т. ч. й з оплатою праці
працівникам Ужгородського інституту культури і мистецтв.
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Лазар П. Д. дав вичерпні відповіді на усі запитання депутатів та додав, що
до проєкту рішення внесено правки профільної комісії обласної ради з питань
бюджету.
Члени комісії запропонували: з метою ефективного використання коштів
обласного бюджету спрямувати кошти у сумі 200,0 тис. грн на оплату праці з
нарахуваннями Ужгородського інституту культури і мистецтв, відповідно
зменшивши фінансування департаменту культури облдержадміністрації, а також
з метою збалансування бюджету зменшити обсяг резервного фонду на 2020 рік
у сумі 200,0 тис. грн.
Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на
пленарному засіданні першої сесії обласної ради із врахуванням висновків
постійних комісій обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати:
– з метою ефективного використання коштів обласного бюджету внести
зміни до зазначеного проєкту рішення за головними розпорядниками коштів
обласного бюджету: департаменту культури облдержадміністрації КПКВК
1011130 суму (585 600,00) замінити сумою (-385 600,00) з метою спрямування
коштів у сумі 200,0 тис. грн на оплату праці з нарахуваннями Ужгородського
інституту культури і мистецтв;
– з метою збалансування бюджету зменшити обсяг резервного фонду на
2020 рік у сумі 200,0 тис. грн;
– зазначене питання включити до порядку денного першої сесії обласної
ради та погодити на її третьому пленарному засіданні, враховуючи висновки та
рекомендації постійних комісій обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про обласний бюджет на 2021 рік 07100000000
(код бюджету)» інформував Лазар Петро Данилович – директор департаменту
фінансів облдержадміністрації. Виступаючий зазначив, що у проєкті рішення
визначено на 2021 рік: доходи обласного бюджету у сумі 2143555200,00 гривень;
видатки обласного бюджету у сумі 2128939100,00 гривень; повернення кредитів
до спеціального фонду обласного бюджету у сумі 7 100 000,00 гривень; надання
кредитів з обласного бюджету у сумі 21716100,00 гривень; профіцит за
загальним фондом обласного бюджету у сумі 57950200,00 гривень; дефіцит за
спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 57950200,00 гривень; оборотний
залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 5000000,00 гривень;
резервний фонд обласного бюджету у розмірі 5000000,00 гривень.
Також пропонується затвердити на 2021 рік: бюджетні призначення
головним розпорядникам коштів обласного бюджету; міжбюджетні трансферти;
розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва,
реконструкції, реставрації та капітального ремонту обʼєктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за обʼєктами; розподіл витрат
обласного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм.
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Виступаючий навів: прогноз показників обласного бюджету за
основними видами доходів та видатків на 2021 рік; основні показники
економічного і соціального розвитку області; обсяг ресурсу загального та
спеціального фонду, обсяг доходів загального фонду (без трансфертів); податок
на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств; обсяги надходжень окремих
видів ліцензій; прогноз надходження орендної плати за користування цілісними
майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній
власності.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
запитували відомості про прогнозні показники, що стосуються питань
соціального захисту громадян; резервного фонду обласного бюджету; профіциту
по загальному фонду та дефіциту по спеціальному фонду.
Лазар П. Д. роз’яснив питання щодо Порядку надання у наступному році
депутатами обласної ради матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок
недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки в
рамках Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту
громадян.
Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на
пленарному засіданні першої сесії обласної ради із врахуванням висновків
профільної постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити зазначене питання на третьому
пленарному засіданні першої сесії обласної ради, враховуючи висновки та
рекомендації профільної постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про прогноз обласного бюджету на 2022 – 2023
роки 07100000000 (код бюджету)» інформував Лазар Петро Данилович –
директор департаменту фінансів облдержадміністрації. Виступаючий зазначив,
що метою прогнозу обласного бюджету на 2022 – 2023 роки є створення
механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між
стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у
середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності
бюджетної політики. Та назвав: основні завдання, очікувані результати, основні
індикативні прогнозні показники обласного бюджету, окремі макроекономічні
показники економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2022 і
2023 роки.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
запитували про дохідну спроможність обласного бюджету, основні
бюджетоутворюючі податків і зборів, перелік заходів, що планується вжити для
розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень бюджету.
Лазар П. Д. дав вичерпні відповіді депутатам та навів пріоритетні напрями
розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону, основні завдання щодо
активізації підприємницької діяльності та фінансове забезпечення пріоритетних
напрямів розвитку.
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Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на
пленарному засіданні першої сесії обласної ради із врахуванням висновків
профільної постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити зазначене питання на третьому
пленарному засіданні першої сесії обласної ради та врахувати висновки і
рекомендації профільної постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму соціально-економічного розвитку
Закарпатської області на 2021 рік» інформував Давидов Андрій Сергійович –
директор департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації.
Виступаючий зазначив, що програма спрямована на створення умов для
динамічного, збалансованого розвитку регіону шляхом забезпечення соціальної
та економічної єдності, підвищення рівня конкурентоспроможності, активізації
економічної діяльності, зростання добробуту населення; на активізацію
економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу області,
збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів
промислового та сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток
малого та середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального
сектору.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
запитували про прогноз реалізації програми.
Виступаючий відповів, що у результаті виконання програми буде
здійснено координацію дій центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, що спрямовані на реалізацію визначених
програмою завдань та послаблення реальних загроз кризових явищ на економіку
області через реалізацію заходів на регіональному рівні.
Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на
пленарному засіданні першої сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання погодити на третьому
пленарному засіданні першої сесії обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму розвитку малого та середнього
підприємництва у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки» інформував
Давидов Андрій Сергійович – директор департаменту економічного розвитку
та торгівлі облдержадміністрації. Виступаючий зазначив, що метою програми є
стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, створення
сприятливого бізнес-середовища шляхом консолідації зусиль місцевих органів
влади, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, об’єднань
підприємців, бізнес-асоціацій тощо.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
цікавилися фінансово-економічними обґрунтуваннями, прогнозом результатів
виконання заходів програми та підкреслили важливість ефективного
використання коштів обласного бюджету, сприяння розвитку малого та
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середнього підприємництва, забезпечення доступності до фінансової підтримки
діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, розвиток
інфраструктури, підтримки бізнесу.
Виступаючий зазначив, що прийняття цього рішення сприятиме
забезпеченню подальшого розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності,
зайнятості населення, створенню сприятливих умов для розвитку суб’єктів
господарювання, удосконаленню інфраструктури, фінансової підтримки та
ресурсного забезпечення.
Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на третьому
пленарному засіданні першої сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку
денного першої сесії обласної ради та погодити на її третьому пленарному
засіданні.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Головуючий запропонував проєкти рішень з питань: «Про
Програму профілактики злочинності на території Закарпатської області на 2021
– 2025 роки», «Про Регіональну програму боротьби з тероризмом, контрабандою,
організованою злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки» розглянути на
пленарному засіданні першої сесії обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
погодили запропоновані питання розглянути на третьому пленарному засіданні
першої сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати питання «Про Програму профілактики
злочинності на території Закарпатської області на 2021 – 2025 роки», «Про
Регіональну програму боротьби з тероризмом, контрабандою, організованою
злочинністю та корупцією на 2021 – 2023 роки» включити до порядку денного
першої сесії обласної ради та розглянути на її третьому пленарному засіданні із
врахуванням висновків профільних комісій обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про Регіональну програму сімейної, гендерної
політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі
людьми на 2021 – 2025 роки» інформував Петрішка Михайло Михайлович –
директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.
Виступаючий зазначив, що метою програми є реалізація державної сімейної,
ґендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної
справедливості та ґендерної рівності; підтримку сімей, забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у розбудові
громадянського суспільства, запобігання, протидія такого негативного явища у
суспільстві як насильство у всіх його проявах, зокрема, домашнє насильство та
його подолання, запобігання торгівлі людьми і захисті прав осіб, які постраждали
від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.
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ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
погодили запропоноване питання розглянути на пленарному засіданні першої
сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати питання «Про Регіональну програму
сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству,
протидії торгівлі людьми на 2021 – 2025 роки» включити до порядку денного
першої сесії обласної ради та погодити на її третьому пленарному засіданні із
врахуванням висновків профільної комісії обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до Регіональної програми
«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі
змінами та доповненнями від 26 вересня 2019 року та 16 липня 2020 року)»
інформував Петрішка Михайло Михайлович – директор департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації. Виступаючий зазначив,
що проєкт рішення підготовлено для надання додаткових соціальних гарантій
батькам (законним представникам) на дітей до 18 років (які навчаються – до 23
років) загиблих учасників АТО/ООС.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
погодили запропоноване питання розглянути на пленарному засіданні першої
сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати питання «Про внесення змін до
Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян
на 2019 – 2021 роки (зі змінами та доповненнями від 26 вересня 2019 року та 16
липня 2020 року)» погодити на третьому пленарному засіданні першої сесії
обласної ради із врахуванням висновків профільної комісії обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму фінансового забезпечення
проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023
роки» інформував Данканич Михайло Васильович – директор КП «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради». Виступаючий зазначив, що:
метою Програми є фінансове забезпечення проєктів міжнародних
грантових програм, що реалізуються комунальними підприємствами
Закарпатської обласної ради;
для Закарпатської області залучення коштів міжнародної технічної
допомоги є одним із пріоритетних напрямків;
представники органів місцевого самоврядування Закарпаття можуть
брати участь у транскордонних грантових програмах (PL-BY-UA, RO-UA, HUSK-RO-UA та інших);
завдяки отриманню таких інвестицій на території області вже було
реалізовано десятки інфраструктурних та інших проєктів, а загальна сума
коштів, залучених на територію області за останні декілька років, сягає десятків
мільйонів гривень.
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Виступаючий назвав пʼять проєктів міжнародної технічної допомоги, на
фінансування та співфінансування яких спрямована Програма:
1. «Підтримка інновацій у Дунайському регіоні за допомогою знань та
управління інтелектуальною власністю» (у рамках програми Стратегія
Європейського Союзу для Дунайського регіону компенсує 85% витрачених
попередньо коштів).
2.
«Низький рівень пластику від джерела до моря: комплексний план
дій, щодо ліквідації забруднення пластиком річок Тиса та Дунай» (у рамках
програми Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону компенсує
85% витрачених попередньо коштів).
3.
«Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні
лабораторії» (у рамках програми «Румунія-Україна»).
4.
«SMAR.T.OURISM: Тематичний замковий маршрут» (у рамках
програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»).
5.
«Мала Авіація Карпат: новий підхід для покращення мобільності
людей і товарів у Карпатському регіоні» (у рамках програми «УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна»).
Крім цього зауважив: заходи із впровадження проєкту «Віртуальна
реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії» (у рамках програми
«Румунія-Україна») розпочато уже у 2020 році – і тому є потреба у впорядкуванні
та узгодженні його фінансування ще у поточному році.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
цікавилися основними напрямками та завданнями у рамках зазначених проєктів,
що впроваджуватимуться, та інших проєктів міжнародної технічної допомоги, у
тому числі: організація та проведення міжнародних й міжрегіональних семінарів,
конференцій та зустрічей, спрямованих на поглиблення співпраці з іноземними
регіонами та областями України, міжнародними та національними
організаціями; посилення взаємодії між учасниками транскордонного
співробітництва у підприємницькій діяльності, туристичній галузі; заохочення
транскордонного співробітництва у сфері освіти, науки і культури, захисту
навколишнього природного середовища; активізація обміну інформацією;
забезпечення розвитку взаємодії між територіальними громадами.
Доповідач навів перелік завдань і заходів та результативні показники
програми, зокрема передбачається забезпечити співфінансування та
фінансування виконання завдань у рамках проєктів МТД, що реалізуються
комунальними підприємствами Закарпатської обласної ради, і тим самим
створити сприятливі умови для активізації участі інших структурних підрозділів
у міжнародних грантових програмах.
Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на третьому
пленарному засіданні першої сесії обласної ради.
Члени комісії порушили також питання про впорядкування документації
щодо технічного стану збереження, використання замків та палаців Закарпаття
як пам’яток архітектури; визначення форми управління об’єктами історичної
спадщини (вид права їх власності, балансоутримання); збереження їх
автентичності при проведенні реставраційних робіт; пошук джерел
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фінансування для утримання чи відновлення історичних пам’яток (за рахунок
держави чи органів місцевого самоврядування). Також необхідно визначитися із
тими, які мають форму державно-приватного партнерства (концесію), зокрема із
формою власності у Чинадіївському замку, оскільки важливим є врятувати
пам’ятку від руйнації.
Також зазначалося, що є багато успішних світових прикладів, як невеликі
палаци чи напіврозвалені замки перетворились у затишні готелі, ресторани чи
туристичні центри. У цьому плані – власники (господарі) мають мати конкретні
плани, щоб зберегти споруду для нащадків та задля охорони пам’яток культури.
І тому, з цією метою першочергово до кожного конкретного випадку має бути
індивідуальний підхід та усвідомлення того, що культові замки повинні мати
своїх власників, тобто відповідальних господарів: чи з боку держави, чи місцевої
громади.
Члени комісії наголошували, що загалом, задля економічного та
культурного розвитку регіону, з метою збереження замків, наразі важливим є
питання реєстрації власності (перебування в управлінні) таких об’єктів, що
пов’язане з їх фінансуванням та відповідальністю.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати:
зазначити терміни реалізації та співфінансування усіх пʼяти проєктів
міжнародної технічної допомоги, передбачених програмою;
включити питання «Про Програму фінансового забезпечення проєктів
міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки» до
порядку денного першої сесії обласної ради та розглянути на її третьому
пленарному засіданні із врахуванням висновків профільної комісії обласної
ради;
враховуючи, що заходи із впровадження проєкту «Віртуальна реальність
єднає Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії» (у рамках програми «РумуніяУкраїна»), розпочато вже у 2020 році, – впорядкувати та узгодити його
фінансування ще у поточному році в рамках діючої Програми фінансового
забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на
2020 рік;
провести спільну нараду обласної ради із профільними підрозділами
облдержадміністрації, відповідними комунальними підприємствами та
установами обласної ради із залученням тих керівників органів місцевого
самоврядування області, на території яких знаходяться замки, що не мають
юридичного статусу та потребують вирішення питання їх власності.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму фінансового забезпечення
розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого
самоврядування Закарпатської області на 2021 рік» інформував Маковський
Василь Іванович – начальник управління з питань розвитку місцевого
самоврядування, міжнародних та регіональних зв’язків виконавчого апарату
обласної ради.
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Виступаючий зазначив, що метою Програми є подальша активізація
соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного
розвитку регіону за участю суб’єктів транскордонного та міжрегіонального
співробітництва, зокрема із 18 регіонами країн Європейського Союзу, з якими
встановлені партнерські зв’язки: областями Саболч-Сатмар-Берег, БоршодАбауй-Земплен, Гевеш та Бач-Кішкун Угорщини, Кошицьким та Пряшівським
самоврядними краями Словаччини, Підкарпатським воєводством Польщі,
краями
Чеської Республіки:
Височина,
Пардубіцький,
Устецький,
Краловоградецький, Мораво-Сілезький, Югоморавський; Марамурешським та
Сату-Марським повітами Румунії, Вуковарсько-Сремською жупанією Хорватії,
Автономним краєм Воєводино Республіки Сербія, Каунаським районним
самоврядуванням. У перспективі – підписання ще ряду угод про співробітництво
між регіональними органами самоврядування Закарпатської області та сусідніх
держав.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
цікавилися заходами, що здійснюються у рамках підписаних угод та завданнями
щодо здійснення спільних інвестиційних проєктів, а також фінансовоекономічним обґрунтуванням та прогнозом результатів виконання заходів
програми.
Виступаючий зазначив, що реалізація програми сприятиме як залученню
іноземних інвестицій у соціально-економічні галузі області в обсязі до 64,0
мільйонів гривень, так і загалом поглибленню транскордонної та
міжрегіональної співпраці територіальних громад, впровадження досвіду
реформування місцевого самоврядування на регіональному і місцевому рівні.
Члени комісії внесли пропозицію збільшити фінансування програми на
225 тисяч гривень з метою забезпечення проживання і харчування іноземних
делегацій, які перебуватимуть в області у рамках міжрегіонального
співробітництва та міжнародної співпраці, та погодили запропоноване питання
розглянути на третьому пленарному засіданні першої сесії обласної ради.
Члени комісії також зауважили, що важливим є оптимізувати програмні
документи, що стосуються підтримки проєктів розвитку громад області з тим,
щоб визначити пріоритети соціально-культурної сфери та інфраструктурні
об’єкти, враховуючи економічний аспект для громад, поліпшення матеріального
стану об’єктів соціально-культурного призначення у громадах. Це сприятиме:
поширенню нових підходів, позитивного досвіду до управління фінансами та
сталого розвитку, орієнтованого на громаду, підвищенню професійного рівня
органів місцевого самоврядування з питань управління проєктами.
Ман Д. М. – заступник голови обласної ради інформував членів комісії
про те, що на розгляд депутатів додатково пропонується Програма підтримки
державної політики регіонального розвитку та підтримки громад Закарпатської
області на 2021 – 2023 роки. Крім цього, діюча Програма проведення обласного
конкурсу проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 – 2022 роки
(рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1632) спрямована на вирішення
місцевих проблем і створення умов для сталого соціально-економічного
розвитку шляхом проведення щорічного обласного конкурсу проєктів місцевого
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розвитку Закарпатської області, відповідно до пріоритетних напрямів конкурсу
з їх співфінансуванням за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим
бюджетам.
Ман Д. М. також доповнив, що суть Програми проведення обласного
конкурсу проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 – 2022 роки
полягає у відборі інвестиційних проєктів місцевого розвитку, які
фінансуватимуться за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим
бюджетам за наявності співфінансування з бюджетів місцевого самоврядування
– учасників конкурсу.
Члени комісії зауважили, що необхідно об’єднати усі регіональні
програми й бюджетні кошти та створити фонд місцевого розвитку області,
метою якого є вирішення найбільш актуальних проблем місцевих громад
Закарпатської області (із врахуванням принципів й стратегічних цілей
регіональної стратегії розвитку Закарпатської області, перспективних напрямів
регіонального розвитку, Програми соціально-економічного і культурного
розвитку Закарпатської області) та визначити координатора із впровадження
проєктів місцевого розвитку області.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати збільшити фінансування Програми
фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної
співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік на
225 тисяч гривень з метою забезпечення проживання і харчування делегацій з
питань розвитку та поглиблення транскордонної і міжрегіональної співпраці з
іноземними регіонами та областями України, міжнародними і національними
організаціями;
враховуючи
необхідність фінансового
забезпечення
розвитку
транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2021 рік для активізації соціально-економічного,
науково-технічного, екологічного та культурного розвитку регіону, проєкт
рішення «Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та
міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської
області на 2021 рік» прийняти на третьому пленарному засіданні першої сесії
обласної ради із врахуванням зазначеної пропозиції профільної комісії;
з метою розв’язання актуальних проблем розвитку територіальних
громад, створення умов для сталого соціально-економічного розвитку,
підвищення спроможності органів місцевого самоврядування Закарпатської
області необхідно комплексно вивчити питання щодо розробки проєкту
Програми підтримки місцевого розвитку, метою якого буде створення фонду
співфінансування проєктів регіонального розвитку для тих організацій та органів
місцевого самоврядування, що займаються залученням фінансування із
міжнародних та внутрішніх грантових програм.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму формування позитивного
міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у
Закарпатську область на 2021 – 2025 роки» інформував Хайнас Роман
12

Михайлович – начальник управління зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації.
Виступаючий зазначив, що метою розроблення Програми є забезпечення
спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо
створення умов для стимулювання залучення іноземних інвестицій в область,
розширення зовнішньоекономічних зв’язків та поглиблення інтеграції області у
світові економічні процеси.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
цікавилися визначенням та обґрунтуванням шляхів і засобів прийняття
Програми, обсягами та джерелами її фінансування, переліком завдань і заходів,
результативними показниками Програми, напрямами діяльності та заходами з її
реалізації, а також ресурсним забезпеченням.
Доповідач зауважив, що: Програму розроблено відповідно до пріоритетів
інвестиційного та зовнішньоекономічного розвитку у Закарпатській області,
передбачених у Стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року; реалізація
Програми передбачає підвищення активності діючих та залучення нових
іноземних інвесторів у Закарпатській області та розвитку зовнішньоекономічних
зв’язків у сфері міжнародної торгівлі та послугами.
Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на третьому
пленарному засіданні першої сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати прийняти проєкт рішення «Про Програму
формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення
іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2021 – 2025 роки» на третьому
пленарному засіданні першої сесії обласної ради «за основу» і «в цілому».
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області на 2021 – 2027 роки» інформувала
Гурчумелія Уляна Іванівна – начальник відділу євроінтеграції та
транскордонного співробітництва управління зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації.
Виступаюча зазначила, що: розроблення проєкту рішення зумовлено
необхідністю забезпечення розвитку транскордонного співробітництва області
як прикордонного регіону, який межує з чотирма країнами – членами ЄС та
володіє значним транзитним, туристичним, культурним, науковим,
інвестиційним і експортним потенціалом; метою Програми є сприяння сталому
розвитку області, підвищенню її конкурентоспроможності на основі
ефективного використання внутрішнього потенціалу, покращення зайнятості
населення, ефективного використання ресурсів у суспільних інтересах
прикордонних територій, збереження історико-культурної спадщини,
попередження надзвичайних ситуацій, охороні навколишнього природного
середовища, розбудови кордону та інфраструктури шляхом забезпечення
транскордонного співробітництва та реалізації напрямів діяльності та заходів
Програми.
13

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
цікавилися: переліком завдань і заходів, результативними показниками
Програми; обсягами та джерелами фінансування Програми; заходами із
зменшення черг на кордонах та часу очікування вантажних і легкових
транспортних засобів; здійсненням заходів щодо розроблення документації із
землевідведення та виготовлення проєктів землеустрою для будівництва пунктів
пропуску та сервісних зон; удосконаленням протипаводкового захисту та
управлінням водними ресурсами в басейні Верхньої Тиси на українськоугорських прикордонних водах; проведенням спільних транскордонних заходів,
збільшенням площі заповідних територій; розробленням та впровадженням
транскордонних проєктів, сприянням залученню міжнародної технічної
допомоги у соціально-економічний розвиток області; забезпеченням
співфінансування проєктів, що реалізуються на території Закарпатської області,
із залученням міжнародної технічної допомоги.
Доповідачка відповіла, що: Програма дасть можливість здійснити заходи,
пов’язані з активізацією соціально-економічного розвитку області,
координацією дій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у
налагодженні
міжрегіонального
співробітництва
та
у
здійсненні
євроінтеграційних заходів; реалізація напрямів діяльності та заходів Програми
сприятиме розширенню можливостей щодо застосування нових інструментів
транскордонного співробітництва області та покращенню його інституційного
забезпечення.
Виступаюча зауважила, що важливим є впровадження пілотного проєкту
організації управління чергами автотранспорту перед міжнародними
автомобільними пунктами пропуску «Електронна черга перетину кордону» у
пунктах пропуску «Тиса», «Ужгород». Такі заходи дадуть змогу створити сервіс
прогнозованого часу перетину кордону з метою управління чергами, усунення
черги автотранспорту перед пунктами пропуску, облаштування зон очікування.
Члени комісії висловили пропозиції до профільного управління
облдержадміністрації більш посилено і активно працювати у плані розбудови
пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури: забезпечення розбудови
інфраструктури державного кордону України з країнами-членами
Європейського Союзу, у тому числі й модернізація існуючих, відкриття нових
пунктів пропуску та створення умов для підвищення рівня безпеки державного
кордону; забезпечення розбудови дорожньої та прикордонної інфраструктури,
будівництво під’їзних шляхів до пунктів пропуску гірських прикордонних
територій Карпат, створення сервісних зон; підвищення якості надання митних
послуг у пунктах пропуску; здійснення заходів з відкриття перспективних
пунктів пропуску та відновлення функціонування існуючих, у тому числі:
на українсько-румунській ділянці державного кордону: Біла Церква –
Сігету Мармацієй; Хижа – Тарна Маре;
на українсько-угорській ділянці державного кордону: Велика Паладь –
Нодьгодош, Дийда – Берегдароц, Тісосентмартон – Соловка, Бадалово – Тарпа;
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на українсько-словацькій ділянці державного кордону: Соломоново –
Чієрна, Забрідь – Улич, Сторожниця – Загор, Паладь-Комарівці – Руське,
Оноківці – Петрово;
на українсько-польській ділянці державного кордону: Лубня – Волосате.
Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на третьому
пленарному засіданні першої сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати:
обласній раді включити питання «Про Програму розвитку
транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2021 – 2027 роки» до
порядку денного першої сесії обласної ради та розглянути на її третьому
пленарному засіданні;
управлінню
зовнішньоекономічних
зв’язків,
інвестицій
та
транскордонного співробітництва облдержадміністрації активізувати роботу у
напрямку транскордонного співробітництва та зовнішньоекономічних звʼязків,
підвищення транзитного потенціалу області; розвитку гірських прикордонних
територій Карпат; створення дієвої системи транспортно-логістичної
транскордонної інфраструктури з максимальним використанням транзитного
потенціалу, вдосконалення дорожньої, митної та прикордонної інфраструктури;
стимулювання розвитку економічної, туристично-рекреаційної, соціальнокультурної сфер регіону.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму розвитку туризму і курортів у
Закарпатській області на 2021 – 2023 роки» інформувала Готра Маріанна
Василівна – начальник управління туризму та курортів облдержадміністрації.
Виступаюча зазначила, що основним завданням розвитку туристичнорекреаційної галузі регіону є розвиток туристичної і транспортної
інфраструктури на території Закарпатської області, забезпечення якості
туристичного обслуговування відповідно до вимог сучасних стандартів;
зростання потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури за рахунок
залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
цікавилися системою та організацією проведенням заходів, які сприятимуть
розвитку туристичної галузі області, створенню сучасної інфраструктури
туризму, конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках
туристичного
продукту,
підвищенню
якості
туристичних
послуг,
максимальному задоволенню туристичних потреб мешканців області та її гостей,
залученню інвестицій, ефективному використанню природного, історикокультурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпеченню умов для
повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності; розвитку
туристичної інфраструктури – формуванню цілісної системи туристичних
маршрутів області разом із сучасною інфраструктурою, узгодженню планів
ремонту та будівництва доріг.
Виступаюча зазначила основну мету Програми – це створення системи,
що забезпечить зростання туристичних потоків, зменшення безробіття,
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зацікавить потенційних інвесторів до створення туристичної інфраструктури на
території області, сприятиме соціально-економічному розвитку регіону як
складової держави та поліпшення добробуту населення.
Виступаюча також назвала мережу оздоровчих, рекреаційних та
туристичних об’єктів на території Закарпатської області, яка нараховує 511
обʼєктів, у тому числі: 23 – оздоровчих, 126 – рекреаційних, 362 – туристичних,
а також зазначила, що в області одночасно можна розмістити близько 26000 осіб,
майже 600 сільських садиб, які готові надавати туристичні послуги, та 25
туристично-інформаційних центрів.
Члени комісії наголошували на ефективному та раціональному
використанні природно-ресурсного потенціалу області у туристичних цілях та
загалом у розвитку туристичної і транспортної інфраструктури області як
провідних видів економічної діяльності в регіоні, а також на підвищенні
привабливості області як туристичного регіону, поліпшенні якості туристичних
послуг, збільшенні туристичних потоків на територію області через
удосконалення системи дорожнього сполучення, формування сприятливого
інвестиційного іміджу, реалізацію проєктів регіонального розвитку у
туристичній сфері.
Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на третьому
пленарному засіданні першої сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати:
обласній раді прийняти проєкт рішення «Про Програму розвитку туризму
і курортів у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки» на третьому пленарному
засіданні першої сесії обласної ради «за основу» та «в цілому»;
управлінню туризму та курортів облдержадміністрації активізувати
роботу у напрямку: проведення промоційних заходів, розвитку туристичного
потенціалу, зокрема гастро-туризму та популяризацію локального виробника;
збільшення числа внутрішніх та в’їзних туристів, як ефективний інструмент
економічного зростання регіону; удосконалення системи управління
підприємствами туристичної сфери; розвитку та вдосконалення туристичнорекреаційної інфраструктури; раціонального використання туристичних,
рекреаційних ресурсів краю та об’єктів історико-культурної спадщини;
поліпшення аналітичної роботи у сфері туризму та діяльності курортів на основі
відкритості та детінізації туристично-рекреаційної діяльності; міжнародного
співробітництва та обміну досвідом у сфері туризму та курортів; формування
сприятливого туристичного іміджу, розширення географії туристичних потоків
в область, активізація туристичного бізнесу в регіоні, збільшення відрахувань до
бюджетів усіх рівнів.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Головуючий запропонував проєкти рішень з питань: «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», «Про Програму
підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у
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Закарпатській області на 2021 – 2025 роки», «Про Програму підтримки видання
творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2021 – 2023 роки», «Про Програму підтримки
розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021 – 2023 роки», «Про Програму
підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024
роки», «Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного,
автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та
збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2021 рік»,
«Про Регіональну програму «Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025 роки», «Про
Регіональну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки»,
«Про Обласну програму забезпечення жителів області, які страждають на
рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021 – 2025
роки», «Про Регіональну програму «Репродуктивне здоров’я населення
Закарпатської області на період до 2025 року», «Про Обласну програму
«Цукровий діабет» на 2021 – 2025 року», «Про Програму розвитку і підтримки
тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в області на 2021 –
2025 роки», «Про Програму охорони навколишнього природного середовища
Закарпатської області на 2021 – 2023 роки», «Про затвердження фінансового
плану
Комунального
підприємства
Закарпатської
обласної
ради
«Будкомплектторг» на 2021 рік» розглянути на третьому пленарному засіданні
першої сесії обласної ради, враховуючи рекомендації та висновки профільних
комісій обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
підтримали зазначену пропозицію та погодили запропоновані питання
розглянути на третьому пленарному засіданні першої сесії обласної ради із
урахуванням рекомендацій профільних постійних комісій обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначені питання включити до порядку
денного першої сесії обласної ради та розглянути на її третьому пленарному
засіданні із урахуванням висновків профільних комісій обласної ради з цих
питань.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Головуючий запропонував проєкт рішення з питання «Про
план роботи обласної ради на 2021 рік» розглянути на третьому пленарному
засіданні першої сесії обласної ради, враховуючи рекомендації постійних
комісій обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
погодили запропоноване питання розглянути на третьому пленарному засіданні
першої сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку
денного першої сесії обласної ради та розглянути на її третьому пленарному
засіданні із урахуванням пропозицій депутатів обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
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Рішення прийнято.
ІІ. СЛУХАЛИ: З питання «Про план роботи постійної комісії обласної
ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації
на 2021 рік» інформував головуючий – голова постійної комісії обласної ради з
питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації Кіш
Михайло Михайлович.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Паульо В. Д.
запропонували ознайомитись із переліком заходів, внести пропозиції та
затвердити план роботи постійної комісії на 2021 рік.
ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради з
питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації на 2021
рік.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.

Голова комісії

Михайло КІШ

Секретар засідання

Володимир ПАУЛЬО
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