ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ № 5
засідання постійної комісії обласної ради з питань транскордонного
співробітництва, розвитку туризму та рекреації
від 22 лютого 2021 року
Склад комісії: 7 депутатів
10.00
Присутні:
депутатська зала
Кіш Михайло Михайлович – голова
засідань (V поверх)
комісії
Шандор Федір Федорович – заступник
голови комісії
Члени комісії:
Балог Лівія Іванівна
Чубірко Володимир Володимирович
Відсутні:
Галай Ірина Олександрівна – секретар
комісії
Члени комісії:
Паульо Володимир Дьордьович
Каськів Владислав Володимирович
Запрошені:
Шекета Андрій Андрійович – перший
заступник голови обласної ради
Ливч Мирослава Михайлівна –
керуюча справами обласної ради
Данканич Михайло Васильович –
директор КП «Агентство регіонального розвитку
та
транскордонного
співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради»
Маковський Василь Іванович –
начальник управління з питань міжнародних
зв’язків, технічної допомоги та протоколу
виконавчого апарату обласної ради
Хайнас Роман Михайлович – начальник
управління зовнішньоекономічних зв’язків,
інвестицій та транскордонного співробітництва
облдержадміністрації
Малик Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної установи «Управління спільною
власністю
територіальних
громад»
Закарпатської обласної ради

Порядок денний:
Попередній розгляд матеріалів другої сесії обласної ради
VІІІ скликання
І. Профільні питання, контроль за якими здійснює постійна комісія
обласної ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та
рекреації:
1.1 Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів
міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
1.2 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі
Боржавської вузькоколійки на баланс комунальної установи обласної ради.
1.3. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо процедур,
пов’язаних із визнанням вантажів гуманітарною допомогою.
1.4 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
відновлення інвестиційного режиму СЕЗ «Закарпаття».
Розгляд питань у порядку контролю
1.5 Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» за 2020 рік.
ІІ. Перелік питань для розгляду постійними комісіями обласної
ради та пропонованих до прийняття
на пленарному засіданні другої сесії обласної ради
2.1. Про затвердження Регламенту роботи Закарпатської обласної ради
VIII скликання.
2.2. Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради
VIII скликання.
2.3. Про затвердження Положення про президію Закарпатської обласної
ради VIII скликання.
2.4. Про голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету.
2.5. Про повноваження голови обласної ради VІІІ скликання.
2.6. Про відзнаки Закарпатської обласної ради.
2.7. Про наглядові ради.
2.8. Про Тимчасову контрольну комісію з вивчення питань
обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для населення області.
2.9. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж населеного пункту міста Іршава Хустського району Закарпатської
області.
2.10. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж населеного пункту міста Виноградів Виноградівської міської ради
Берегівського району Закарпатської області.
2.11. Про заборону організації та проведення азартних ігор.
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2.12. Про передачу об’єкта зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність територіальної
громади села Ставне Ужгородського району.
2.13. Про визначення замовника робіт по об’єкту «Реконструкція будівлі
обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород по вул. Перемоги,
24 (з розширенням). Коригування».
2.14. Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству
«Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної
ради на реалізацію замороженої плазми.
2.15. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019 №1560
«Про оформлення права власності на обʼєкти нерухомого майна» (зі змінами
від 16.07.2020).
2.16. Про внесення змін до рішенням обласної ради від 26.09.2019 №
1557 «Про затвердження Переліку обʼєктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації».
2.17. Про вилучення нерухомого майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності
області) з господарського відання та оперативного управління окремих
бюджетних установ та його передачу уповноваженому органу.
2.18. Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу
Комунального закладу «Закарпатський обласний театр драми та комедії»
Закарпатської обласної ради.
2.19. Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунальної
установи «Турʼя-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської
обласної ради.
2.20. Про включення будівлі аптеки №16 (літ. «А»), загальною площею
137,48 кв.м., з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що
знаходяться за адресою: Рахівський район, смт Великий Бичків, вул. Крушник,
6, до Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.21. Про включення аптеки №34, загальною площею 169,5 кв.м., що
знаходиться за адресою: Міжгірський район, с. Ізки, будинок 55, до Переліку
обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.22. Про включення будівлі аптеки №43 (літ. «А»), загальною площею
94,4 кв.м. з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що
знаходиться за адресою: Виноградівський район, смт Королево, вул.
Червоноармійська, 90, до Переліку обʼєктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.23. Про включення будівлі аптеки №10, загальною площею 568,1 кв.м.,
що знаходиться за адресою: Берегівський район, с. Косонь, вул. Кошута, 27,
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до Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.24. Про включення аптеки № 86, загальною площею 37,2 кв.м., що
знаходиться за адресою: Мукачівський район, с. Лохово, вул.Центральна,57,
до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.25. Про включення будівлі аптеки №55 (літ. «А») загальною площею
81,7 кв.м. з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що
знаходяться за адресою: Великоберезнянський район, с. Люта, будинок 649, до
Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.26. Про включення будівлі аптеки загальною площею 142,8 кв.м., що
знаходиться за адресою: Тячівський район, смт Дубове, вул. Миру, 129, до
Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.27. Про включення вбудованих нежитлових приміщень загальною
площею 141,4 кв.м. в частині будівлі літ.Б', за адресою: м. Ужгород, вул.
Собранецька, 154 в, до Переліку обʼєктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.28. Про включення вбудованих нежитлових приміщень загальною
площею 471,3 кв.м. в будівлі, що знаходиться за адресою: м. Мукачево, пл.
Кирила і Мефодія, 35, до переліку обʼєктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.29. Про включення будівлі аптеки (літ. «А») загальною площею 100,1
кв.м. з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що
знаходяться за адресою: Берегівський район, с. Вари, вул. Варошдерек, 2, до
Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
2.30. Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області такі об’єкти: Замок-фортеця в
селі Середнє, пам’ятка архітектури ХІІІ століття; Угочанський замок, пам’ятка
архітектури ХV століття (м. Виноградів), замок в селі Королево, пам’ятка
архітектури ХІІІ століття; Замок «Замок (руїни)» в селі Квасово, пам’ятка
архітектури ХІІ – ХІІІ століття.
2.31. Про затвердження Положення про Комунальну установу
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради в новій редакції.
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2.32. Про затвердження Кодексу етики голови та депутатів
Закарпатської обласної ради VIII скликання.
2.33. Про 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.
2.34. Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов
несення служби у відділеннях інспекторів прикордонної служби на
українсько-угорському та українсько-словацькому державних кордонах (на
ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на
території Закарпатської області, на 2021 – 2023 роки.
2.35. Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам,
які розташовані на території області на 2021 – 2025 роки.
2.36. Про Регіональну програму із підтримки законності та
правопорядку в Закарпатській області на 2021 рік.
2.37. Про Програму сприяння діяльності Управління патрульної поліції
в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2021 рік.
2.38. Про затвердження Положення про інтегровану загальнообласну
систему відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне Закарпаття».
2.39. Про Програму підтримки державної установи «Закарпатська
установа виконання покарань (№9)» Західного міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції на 2021 рік.
2.40. Про Регіональну програму підвищення рівня безпеки дорожнього
руху у Закарпатській області на період до 2023 року.
2.41. Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2021 рік із
виконання Програми розвитку Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2025 роки.
2.42. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності
функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами).
2.43. Про внесення змін до Програми поліпшення надання медичної
допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2020 – 2022 роки.
2.44. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.
2.45. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2020
рік.
2.46. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2020 №
40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» 07100000000 (код бюджету).
2.47. Про внесення змін до Програми проведення обласного конкурсу
проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 – 2022 роки.
2.48. Про внесення змін до Регіональної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2021 – 2024 роки.
5

2.49. Про ліквідацію Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату І
– ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
2.50. Про ліквідацію Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
2.51. Про ліквідацію Чертезької спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
2.52. Про ліквідацію Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
2.53. Про ліквідацію Солотвинської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
2.54. Про ліквідацію Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
2.55. Про призначення директора Комунального закладу «Закарпатська
обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка»
Закарпатської обласної ради.
2.56. Про звільнення директора Комунального закладу «Закарпатський
обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської
обласної ради.
2.57. Про результати виконання Регіональної програми «Молодь
Закарпаття» на 2016 – 2020 роки.
2.58. Про результати виконання Програми підтримки розвитку
інформаційної галузі на 2018 – 2020 роки.
2.59. Про результати виконання Програми підтримки видання творів
місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки.
2.60. Про результати виконання Програми поліпшення вивчення
української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами
національних меншин.
2.61. Про результати виконання Регіональної програми підвищення
рівня безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020 року.
2.62.Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення пралісову (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Великоберезнянське лісове господарство»).
2.63. Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Свалявське лісове господарство»).
2.64. Про оголошення обʼєкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Ужгородське лісове господарство»).
2.65. Про оголошення обʼєктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Міжгірське лісове господарство»).
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2.66. Про оголошення обʼєкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Воловецьке лісове господарство»).
2.67. Про оголошення обʼєктів природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Рахівське лісове дослідне господарство»).
2.68. Про оголошення обʼєкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Перечинське лісове господарство»).
2.69. Про оголошення обʼєкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Великобичківське лісомисливське господарство»).
2.70. Про оголошення обʼєкта природно-заповідного фонду місцевого
значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Мокрянське лісомисливське господарство»).
2.71. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття
невідкладних заходів із висвітлення програми дій, повʼязаної із проведенням
імунізації (вакцинації) населення проти коронавірусної хвороби COVID-19.
ІІІ. Розгляд листів, звернень, що надійшли до постійної комісії:
Інформація департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації «Звіт щодо виконання обласних (бюджетних) цільових
програм за 2020 рік».
СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович поінформував
присутніх депутатів про порядок денний засідання та запропонував обрати
секретарем засідання Шандора Федора Федоровича через відсутність
секретаря постійної комісії Галай І. О.
Головуючий вніс пропозицію розпочати роботу засідання із вивчення
профільних питань (контроль за якими здійснює постійна комісія обласної
ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та
рекреації), що передбачається для розгляду на другій сесії обласної ради, та
повідомив про наявність кворуму для розгляду питань і для ухвалення рішень
(відповідно до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»).
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
погодили зазначені пропозиції.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити зазначений порядок денний
засідання та кандидатуру Шандора Ф. Ф. як секретаря засідання постійної
комісії.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до Програми фінансового
забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області
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на 2021 – 2023 роки» інформував Данканич Михайло Васильович –
директор КП «Агентство регіонального розвитку та транскордонного
співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради». Виступаючий
зазначив, що завдяки отриманню інвестицій у рамках міжнародної технічної
допомоги на території області вже було реалізовано десятки інфраструктурних
та інших проєктів, а загальна сума коштів, залучених на територію області за
останні декілька років, сягає десятки мільйонів гривень. Наголосив, що із 6
міжнародних проєктів – п’ять завершується цьогоріч. Назвав напрями
діяльності та заходи з реалізації у рамках Програми таких проєктів:
«Підтримка інновацій у Дунайському регіоні за допомогою знань та
управління інтелектуальною власністю»; «Віртуальна реальність єднає
Карпати: інтерактивні шкільні лабораторії»; «Низький рівень пластику від
джерела до моря: комплексний план дій, щодо ліквідації забруднення
пластиком річок Тиса та Дунай»; «SMAR.T.OURISM: Тематичний замковий
маршрут» (у рамках програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»);
«Мала Авіація Карпат: новий підхід для покращення мобільності людей і
товарів у Карпатському регіоні» (у рамках програми «Угорщина-СловаччинаРумунія-Україна»). Акцентував на необхідності фінансової підтримки з
подальшої реалізації проєкту «Віртуальна реальність єднає Карпати:
інтерактивні шкільні лабораторії».
Зазначеними змінами передбачається також: розробка проєктів
міжнародної технічної допомоги КП «Агентство регіонального розвитку та
транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»;
реалізація завдань у рамках інших проєктів МТД, у тому числі: організація та
проведення міжнародних і 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.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
запитували про фінансове забезпечення заходів Програми, результативні
показники, забезпечення співфінансування та фінансування виконання
завдань у рамках проєктів МТД, що реалізуються комунальними
підприємствами
Закарпатської
обласної
ради,
підрозділами
облдержадміністрації, створення сприятливих умов для активізації участі
інших структур у міжнародних грантових програмах.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді:
– звернутися до облдержадміністрації щодо виділення коштів у сумі
388 000 грн відділу освіти Тячівської райдержадміністрації для подальшої
реалізації проєкту «Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні
шкільні лабораторії», головним партнером якого є КП «Агентство
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регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради»;
–
погодити зазначене питання, включити до порядку денного другої
сесії обласної ради та прийняти проєкт рішення на її пленарному засіданні.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питань «Про Звернення Закарпатської обласної ради
щодо процедур, пов’язаних із визнанням вантажів гуманітарною допомогою»,
«Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі Боржавської
вузькоколійки на баланс комунальної установи обласної ради», «Про
Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності відновлення
інвестиційного режиму СЕЗ «Закарпаття» інформувала Ливч Мирослава
Михайлівна – керуюча справами обласної ради. Виступаюча зазначила, що
пропоновані до розгляду на сесії звернення, ініційовані депутатами обласної
ради є невідкладними до прийняття з огляду на їх актуальність для
територіальних громад.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
акцентували тому, що депутати із комісії були серед ініціаторів щодо
збереження та відродження Боржавської вузькоколійки з туристичною та
рекреаційною ціллю, враховуючи величезне історико-культурне та
господарське значення, а також суспільно-економічний та гуманітарний
потенціал. Тому актуальним є питання власності й управління задля
можливості створення обласною радою комунальної установи, яка
забезпечить належне фінансування, реконструкцію та утриманням цього
об’єкту.
Чубірко В. В. додав, що у зв’язку із розглядом звернення Закарпатської
обласної ради щодо процедур, пов’язаних із визнанням вантажів гуманітарною
допомогою, доцільно внести доповнення щодо індивідуальних вантажів та
врегулювання питань обліку автомобільних засобів для комунальних
підприємств.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити, через актуальність та
важливість, запропоновані питання розглянути на пленарному засіданні другої
сесії обласної ради із урахуванням рекомендацій профільних постійних
комісій обласної ради; доповнити звернення щодо процедур, пов’язаних із
визнанням вантажів гуманітарною допомогою, у частині реєстрації
автомобільного транспорту та врегулювання постановки на облік
автомобільних засобів; підтримати Звернення щодо необхідності відновлення
інвестиційного режиму СЕЗ «Закарпаття» як невідкладне.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Розгляд питань у порядку контролю:
СЛУХАЛИ: З питання «Про затвердження звіту про роботу
комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку та
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транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»
за 2020 рік» інформував Данканич Михайло Васильович – директор КП
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» та зазначив, що у 2020 році
реалізовано 11 грантових проєктів, з яких – 6 міжнародних:
1. «Світ Карпатських Розет – заходи зі збереження унікальності
культури Карпат».
2. «Підтримка інновацій у Дунайському регіоні за допомогою знань та
управління інтелектуальною власністю» (KnowING).
3. «Відновлення туристичної привабливості історичного Соляного
шляху».
4. «Дерев’яні церкви приховані скарби спільного туристичного регіону
Карпат».
5. «Віртуальна реальність єднає Карпати: інтерактивні шкільні
лабораторії».
6. «Низький рівень пластику від джерела до моря: комплексний план дій
щодо ліквідації забруднення пластиком річок Тиса та Дунай».
Пʼять грантових проєктів обласного рівня:
1. «Конкурс стартапів».
2. «Підтримка та розвиток туристичного потенціалу Міжгірщини».
3. «Збереження Середнянського замку та замку «Сент-Міклош».
4. «Інформаційний центр як осередок збереження культурної спадщини
Тур’янської долини».
5. «Перший туристичний кластер».
Виступаючий також акцентував на проведених заходах, зокрема із
виготовлення і встановлення мініскульптур – солекопів, інформаційнотуристичних дорожніх знаків; очищення замкових територій; виготовлення
промоційної продукції; проведення спільного історичного дослідження з
угорськими партнерами; розроблення спільної промоційної публікації книги
«Соляний Шлях»; видання монографій, відеофільмів, відеороликів та ін.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
запитували про проєкти, що перебувають на стадії контрактування, а також
про ті проєкти, що повністю або частково підготовлені за участі АРР
«Закарпаття» та перебувають на розгляді.
Хайнас Р. М. коротко інформував депутатів про роботу, яка
здійснюється облдержадміністрацією у напрямку впровадження й реалізації
проєктів транскордонного співробітництва та залучення міжнародної
технічної допомоги в область, а також про інформаційні ресурси щодо
здобуття грантів, які є найбільш поширеною формою фінансування проєктів
донорськими організаціями.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді:
– зазначене питання включити до порядку денного другої сесії обласної
ради та погодити на її пленарному засіданні, враховуючи висновки та
рекомендації постійних комісій обласної ради;
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–
затвердити звіт про роботу комунального підприємства «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради» за 2020 рік.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
ІІ. Перелік питань для розгляду постійними комісіями обласної
ради та пропонованих до прийняття на пленарному засіданні
другої сесії обласної ради
СЛУХАЛИ: З питань: «Про затвердження Регламенту роботи
Закарпатської обласної ради VIII скликання», «Про Положення про постійні
комісії Закарпатської обласної ради VIII скликання», «Про затвердження
Положення про президію Закарпатської обласної ради VIII скликання», «Про
голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету», «Про повноваження
голови обласної ради VІІІ скликання», «Про відзнаки Закарпатської обласної
ради», «Про наглядові ради», «Про Тимчасову контрольну комісію з вивчення
питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для населення області»,
«Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту міста Іршава Хустського району Закарпатської області»,
«Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту міста Виноградів Виноградівської міської ради
Берегівського району Закарпатської області», «Про заборону організації та
проведення азартних ігор», «Про передачу об’єкта зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну
власність територіальної громади села Ставне Ужгородського району», «Про
визначення замовника робіт по об’єкту «Реконструкція будівлі обласного
центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород по вул. Перемоги, 24 (з
розширенням). Коригування», «Про надання згоди комунальному
некомерційному підприємству «Закарпатська обласна станція переливання
крові» Закарпатської обласної ради на реалізацію замороженої плазми» –
інформувала Ливч Мирослава Михайлівна – керуюча справами обласної
ради.
Виступаюча зазначила, що серед пропонованих питань, підготовлених
виконавчим апаратом обласної ради, є внутрішньо-розпорядчі у діяльності
ради. Було створено робочу групу з підготовки проєкту Регламенту роботи
обласної ради, Положення про президію обласної ради, Положення про постійні
комісії обласної ради. Представники усіх фракцій, керівництво ради,
виконавчий апарат, профільна комісія з питань законності, правопорядку та
регламенту, депутати обласної ради напрацювали та систематизували низку
рекомендацій до цих розпорядчих документів ради.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
запитували про мету, завдання, зумовлені прийняттям відповідних рішень з цих
питань та рекомендували погодили запропоновані питання розглянути на
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пленарному засіданні другої сесії обласної ради із урахуванням пропозицій
профільних постійних комісій обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначені питання включити до порядку
денного другої сесії обласної ради та розглянути на її першому пленарному
засіданні із урахуванням висновків профільних комісій обласної ради з цих
питань.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питань: «Про внесення змін до рішення обласної ради від
26.09.2019 №1560 «Про оформлення права власності на обʼєкти нерухомого
майна» (зі змінами від 16.07.2020)», «Про внесення змін до рішенням обласної
ради від 26.09.2019 № 1557 «Про затвердження Переліку обʼєктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації», «Про вилучення нерухомого майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної
власності області) з господарського відання та оперативного управління
окремих бюджетних установ та його передачу уповноваженому органу», «Про
надання згоди на списання транспортного засобу з балансу Комунального
закладу «Закарпатський обласний театр драми та комедії» Закарпатської
обласної ради», «Про надання згоди на списання будівель з балансу
Комунальної установи «Турʼя-Реметівський психоневрологічний інтернат»
Закарпатської обласної ради», «Про включення будівлі аптеки №16 (літ. «А»),
загальною площею 137,48 кв.м., з господарськими (допоміжними) будівлями та
спорудами, що знаходяться за адресою: Рахівський район, смт Великий Бичків,
вул. Крушник, 6, до Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 №1557», «Про
включення аптеки №34, загальною площею 169,5 кв.м., що знаходиться за
адресою: Міжгірський район, с. Ізки, будинок 55, до Переліку об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що
підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019
№1557», «Про включення будівлі аптеки №43 (літ. «А»), загальною площею
94,4 кв.м. з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що
знаходиться за адресою: Виноградівський район, смт. Королево, вул.
Червоноармійська, 90, до Переліку об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 №1557», «Про
включення будівлі аптеки №10, загальною площею 568,1 кв.м., що знаходиться
за адресою: Берегівський район, с. Косонь, вул. Кошута, 27, до Переліку об'єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської
області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради
від 26.09.2019 №1557», «Про включення аптеки № 86, загальною площею 37,2
кв.м., що знаходиться за адресою: Мукачівський район, с. Лохово, вул.
Центральна, 57, до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад
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сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 №1557», «Про
включення будівлі аптеки №55 (літ. «А») загальною площею 81,7 кв.м. з
господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що знаходяться за
адресою: Великоберезнянський район, с. Люта, будинок 649, до Переліку
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 №1557», «Про включення будівлі аптеки
загальною площею 142,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Тячівський район,
смт Дубове, вул. Миру,129, до Переліку обʼєктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають
приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 №1557»,
«Про включення вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 141,4
кв.м. в частині будівлі літ.Б', за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 154 в,
до Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 № 1557», «Про включення вбудованих нежитлових
приміщень загальною площею 471,3 кв.м. в будівлі, що знаходиться за адресою:
м. Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 35, до переліку обʼєктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають
приватизації, затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 №1557»,
«Про включення будівлі аптеки (літ. «А») загальною площею 100,1 кв.м. з
господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що знаходяться за
адресою: Берегівський район, с. Вари, вул. Варошдерек, 2, до Переліку обʼєктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської
області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням обласної ради
від 26.09.2019 №1557», «Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області такі об’єкти: Замокфортеця в селі Середнє, пам’ятка архітектури ХІІІ століття; Угочанський замок,
пам’ятка архітектури ХV століття (м. Виноградів), замок в селі Королево,
пам’ятка архітектури ХІІІ століття; Замок «Замок (руїни)» в селі Квасово,
пам’ятка архітектури ХІІ – ХІІІ століття», «Про затвердження Положення про
Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних
громад» Закарпатської обласної ради в новій редакції» інформувала Малик
Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи «Управління спільною
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. Виступаюча
зазначила, що зазначені проєкти рішень стосуються забезпечення ефективного
використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області, окремі з них є актами організаційно-розпорядчого
характеру обласної ради, як власника комунального майна області.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В,
запитували про економічну складову від прийняття рішень та акцентували на
ефективному використанні майна обласної комунальної власності.
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Кіш М. М. запропонував обʼєкт, передбачений у проєкті рішення «Про
включення вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 471,3 кв.м.
в будівлі, що знаходиться за адресою: м. Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 35,
до переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням
обласної ради від 26.09.2019 №1557» – виставити на продаж шляхом аукціону;
Чубірко В. В. запропонував усі 4 проєкти рішень, що стосуються
приватизації нежитлових приміщень, будівель аптек, – на продаж шляхом
аукціону.
Кіш М. М. під час розгляду проєкту «Про внесення змін до Переліку
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області такі
об’єкти: Замок-фортеця в селі Середнє, пам’ятка архітектури ХІІІ століття;
Угочанський замок, пам’ятка архітектури ХV століття (м. Виноградів), замок
в селі Королево, пам’ятка архітектури ХІІІ століття; Замок «Замок (руїни)» в
селі Квасово, пам’ятка архітектури ХІІ – ХІІІ століття» порушив питання про
забезпечення вільного доступу закарпатців та туристів краю до історичної
пам’ятки – Невицького замку. Підхід утруднено через те, що власники
туристичного комплексу ТОВ «Верховина», який знаходиться на замковій
горі, перегородили дорогу, що веде до пам’ятки і пустили її в обхід по
важкодоступній місцевості. Та наголосив на потребі включення обласної ради
у процес реконструкції пунктів пропуску «Косонь» та «Дзвінкове» на
українсько-угорському кордоні, що дасть змогу розвантажити потік
автотранспорту на інших КПП Закарпаття.
ВИРІШИЛИ:
1) Рекомендувати обласній раді:
–
зазначені питання включити до порядку денного другої сесії
обласної ради та розглянути на її першому пленарному засіданні із
урахуванням висновків профільних комісій обласної ради з цих питань;
–
розглянути можливість продажі з аукціону об’єктів приміщень
колишніх аптек у смт Дубовому Тячівського району, місті Мукачеві, селі
Косонь на Берегівщині, а також приміщення колишнього боксу станції
швидкої допомоги в місті Ужгороді.
2) Подати депутатський запит до кінцевого бенефіціара споруди
(туристичний комплекс ТОВ «Верховина») з проханням організувати
безперешкодний прохід для відвідувачів Невицького замку. Якщо ж прохання
обласної ради буде знову проігноровано, депутати мають намір звернутися до
прокуратури з проханням перевірити законність обмеження руху та
привласнення дороги загального користування на замковій горі.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Головуючий Кіш М. М. запропонував проєкти рішень з
питань: «Про затвердження Кодексу етики голови та депутатів Закарпатської
обласної ради VIII скликання», «Про Програму підвищення спроможності та
поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на
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українсько-угорському та українсько-румунському державних кордонах (на
ділянці
відповідальності
Мукачівського
прикордонного
загону),
розташованих на території Закарпатської області, на 2021 рік», «Про Програму
підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділеннях
інспекторів прикордонної служби на українсько-угорському та українськословацькому державних кордонах (на ділянці відповідальності Чопського
прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської області, на
2021 – 2023 роки», «Про Програму надання шефської допомоги військовим
частинам, які розташовані на території області на 2021 – 2025 роки», «Про
Регіональну програму із підтримки законності та правопорядку в
Закарпатській області на 2021 рік», «Про Програму сприяння діяльності
Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту
патрульної поліції на 2021 рік», «Про затвердження Положення про
інтегровану загальнообласну систему відеоспостереження та відеоаналітики
«Безпечне Закарпаття», «Про Програму підтримки державної установи
«Закарпатська
установа
виконання
покарань
(№9)»
Західного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань
Міністерства юстиції на 2021 рік», «Про Регіональну програму підвищення
рівня безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2023
року», «Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2021 рік із
виконання Програми розвитку Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2025 роки», «Про
внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування
Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами)», «Про внесення змін до
Програми поліпшення надання медичної допомоги дітям, які страждають на хворобу
Крона, на 2020 – 2022 роки)», «Про внесення змін до Регіональної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки», «Про внесення змін

до Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської
області на 2021 – 2023 роки», «Про затвердження звіту про виконання
обласного бюджету за 2020 рік», «Про внесення змін до рішення обласної ради
від 17 грудня 2020 № 40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» 07100000000 (код
бюджету)», «Про внесення змін до Програми проведення обласного конкурсу
проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 – 2022 роки», «Про
ліквідацію Перечинської загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів
Закарпатської обласної ради», «Про ліквідацію Великоберезнянської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської
обласної ради», «Про ліквідацію Чертезької спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради», «Про ліквідацію
Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату І – ІІ ступенів
Закарпатської обласної ради», «Про ліквідацію Солотвинської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної
ради», «Про ліквідацію Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради», «Про
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призначення директора Комунального закладу «Закарпатська обласна
універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка» Закарпатської
обласної ради», «Про звільнення директора Комунального закладу
«Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького»
Закарпатської обласної ради», «Про результати виконання Регіональної
програми «Молодь Закарпаття» на 2016 – 2020 роки», «Про результати
виконання Програми підтримки розвитку інформаційної галузі на 2018 – 2020
роки», «Про результати виконання Програми підтримки видання творів
місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння
книгорозповсюдженню на 2018 – 2020 роки», «Про результати виконання
Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх
навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин», «Про
результати виконання Регіональної програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2020 року», «Про
оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
пралісову (без вилучення площ від землекористувача – державного
підприємства «Великоберезнянське лісове господарство»)», «Про оголошення
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (без вилучення
площ від землекористувача – державного підприємства «Свалявське лісове
господарство»)», «Про оголошення обʼєкта природно-заповідного фонду
місцевого значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Ужгородське лісове господарство»)», «Про оголошення
обʼєктів природно-заповідного фонду місцевого значення (без вилучення
площ від землекористувача – державного підприємства «Міжгірське лісове
господарство»)», «Про оголошення обʼєкта природно-заповідного фонду
місцевого значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Воловецьке лісове господарство»)», «Про оголошення обʼєктів
природно-заповідного фонду місцевого значення (без вилучення площ від
землекористувача – державного підприємства «Рахівське лісове дослідне
господарство»)», «Про оголошення обʼєкта природно-заповідного фонду
місцевого значення (без вилучення площі від землекористувача – державного
підприємства «Перечинське лісове господарство»)», «Про оголошення обʼєкта
природно-заповідного фонду місцевого значення (без вилучення площі від
землекористувача
–
державного
підприємства
«Великобичківське
лісомисливське господарство»), «Про оголошення обʼєкта природнозаповідного фонду місцевого значення (без вилучення площі від
землекористувача – державного підприємства «Мокрянське лісомисливське
господарство»), «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття
невідкладних заходів із висвітлення програми дій, повʼязаної із проведенням
імунізації (вакцинації) населення проти коронавірусної хвороби COVID-19» –
розглянути на пленарному засіданні другої сесії обласної ради, враховуючи
рекомендації та висновки профільних комісій обласної ради з цих питань.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
погодили запропоновані питання розглянути на пленарному засіданні другої
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сесії обласної ради із урахуванням рекомендацій профільних постійних
комісій обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначені питання включити до порядку
денного другої сесії обласної ради та розглянути на її пленарному засіданні із
урахуванням висновків профільних комісій обласної ради з цих питань.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш М. М. інформував про «Звіт щодо
виконання обласних (бюджетних) цільових програм за 2020 рік», який подано
на розгляд постійних комісій обласної ради департаментом економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
пропонували ознайомитись із зазначеною інформацією та рекомендували
погодити.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити узагальнений «Звіт щодо
виконання обласних (бюджетних) цільових програм за 2020 рік» та окремо
прозвітувати про хід виконання кожної із обласних програм відповідним
підрозділам облдержадміністрації на засіданнях профільних комісій обласної
ради, на контролі у яких вони перебувають.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
Голова комісії

Михайло КІШ

Секретар засідання

Федір ШАНДОР
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