ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань
регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою,
комунального майна та приватизації
Дата проведення: 19 лютого 2021 року
Час проведення: 10.00 год
Місце проведення: (5 поверх) малий зал
Присутні: Станко Петро Іванович – голова
комісії;
Синетар Іван Іванович – заступник
голови комісії; Мацепура Ірина
Олександрівна – секретар комісії;
Сарай Роман Дмитрович – члени
комісії
Відсутні: Антал Олександр Петрович, Борто
Йосип Йосипович – члени комісії
Запрошені: Ман Денис Миколайович – заступник
голови ради; Ливч Мирослава
Михайлівна – керуюча справами
обласної
ради,
Малик
Юлія
Леонідівна – начальник Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю територіальних громад»
Закарпатської обласної ради; Сигидін
Олег Ігорович – начальник управління
правового забезпечення, роботи зі
зверненнями громадян та доступу до
публічної інформації виконавчого
апарату обласної ради, працівники
виконавчого апарату обласної ради
Порядок денний:
І. Попередній розгляд профільних питань (проектів рішень)
пропонованих для розгляду на пленарному засіданні 2-ї сесії обласної ради
VІІІ скликання
ІІ. Листи та матеріали, що надійшли до постійної комісії
Станко П. І. привітав присутніх членів постійної комісії та ознайомив із
порядком денним.
Петро Іванович запропонував першочергово заслухати представника від
Карпатського університету ім. А. Волошина адвоката Колотуху Олексія
Михайловича стосовно розгляду листа від 01.02.2021 №14/02-21 щодо права на
нерухоме майно та користування земельними ділянками за адресою вул.

Гагаріна,60, смт Солотвино Тячівського району.
Олексій Михайлович ознайомив депутатів із проблемою, яка склалася із
зазначеним вище нерухомим майном та земельною ділянкою, повідомив, що
справа розглядалась в суді і запропонував надати оцінку діям посадових осіб
Комунальної установи.
Синетар І. І. зауважив, що дії Юлії Леонідівні в зазначеній ситуації були
професійними.
Також виступили Станко П.І., Мацепура І.О.
Сарай Р.Д. запропонував довивчити питання, окремо розглянути в
робочому порядку.
Вирішили: довивчити питання і розглянути в робочому порядку.
Слухали: Про внесення змін до Програми проведення обласного конкурсу
проєктів місцевого розвитку Закарпатської області на 2020 - 2022 роки»
(рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1632)
Інформував: МАН Денис Миколайович – заступник
голови обласної ради
Виступили: Денис Миколайович коротко ознайомив присутніх із
Програмою. Станом на даний момент не маємо практики цього конкурсу.
Протягом минулого року він був оголошений, зібрані 90 заявок, пройшов
попередній огляд, а далі трапилась ситуації із Ковід і ми всі кошти від програми
віддали в фонд боротьби із пандемією. Тому минулого року цей конкурс не
завершився до кінця, виникла необхідність зміни деяких норм Положення.
Мова не іде у цьому році про фінансування програми за кошти обласного
бюджету, просто приводиться програма у порядок.
Синетар І. І. надав питання про межу конкурсу, критерії, пріоритети
визначення.
Ман Д.М. повідомив, що склад комісії утворюється розпорядженням
голови ради (куди входять представники депутатського корпусу, виконавчого
апарату). Утворюється експертна рада, з числа експертів, які перевіряють
проекти на предмет відповідності регіональній стратегії, документи, які подані,
а також ознайомив із механізмом проведення конкурсу.
Синетар І. І., Станко П. І. запропонували доповнити програму пунктом:
перед оголошенням конкурсу врахувати пропозиції постійної комісії з питань
регіонального
розвитку,
адміністративно-територіального
устрою,
комунального майна та приватизації (щодо визначення пріоритетів).
Ман Д. М. зауважив, що простіше у конкурсну комісію включити і
членів профільної постійної комісії.
Вирішили: 1. Рекомендувати доповнити програму: До початку конкурсу
постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку,
адміністративно-територіального устрою, комунального майна та приватизації
щороку затверджує та рекомендує Конкурсній комісії перелік пріоритетів
Програми, за якими будуть відбиратися проєкти в поточному році.
2. Рекомендувати погодити зазначене питання, включити до порядку
денного 2-ї сесії обласної ради та прийняти проект рішення на її пленарному

засіданні із урахуванням пропозицій депутатів облради.
«ЗА» 4.
Інформував: ДАНКАНИЧ Михайло Васильович –
директор КП «Агентство регіонального
розвитку
та
транскордонного
співробітництва
«Закарпаття»
Закарпатської обласної ради»
Слухали: Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення
проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023
роки.
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І. О., Сарай Р. Д.
Вирішили: 1. Підготувати на наступне засідання профільної постійної
комісії план діяльності КП «Агентство регіонального розвитку та
транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради»
на рік.
2. Рекомендувати включити питання до порядку денного 2-ї сесії
обласної ради, та розглянути на її пленарному засіданні.
«ЗА» -4
Слухали: Про затвердження звіту про роботу комунального
підприємства «Агентство регіонального розвитку та транскордонного
співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради» за 2020 рік
Виступили: Михайло Васильович розказав, що минулого року було 6
міжнародних проектів, які реалізовувалися і 5 обласного рівня. Про проведення
навчання для громад з питань регіонального розвитку.
Станко П. І., підняв питання функціонування (фінансування
відродження) Боржавської вузкоколійки, як туристичного проекту.
Вирішили: Рекомендувати погодити зазначене питання, включити до
порядку денного 2-ї сесії обласної ради та прийняти проект рішення на її
пленарному засіданні.
«ЗА» -4
Інформував: СИГИДІН Олег Ігорович – начальник
управління правового забезпечення та
роботи
зі
зверненнями
громадян
виконавчого апарату обласної ради
Слухали: Про Наглядові ради
Виступили: Сигидін О. І. повідомив про те, що виникла необхідність
створення нових наглядових рад в комунальних закладах обласної ради
(Комунальній установі «Управління спільною власністю територіальних
громад»,
Закарпатському
обласному
комунальному
підприємстві
«Міжнародний аеропорт «Ужгород», Комунальному закладі вищої освіти
«Ужгородський інститут культури і мистецтв» і комунальному підприємстві
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття»).

Також виступили Станко П. І., Синетар І. І., Ливч М. М., Мацепура І.О.,
які запропонували розглянути персональний склад наглядових рад на президії,
депутатських фракціях.
Вирішили: включити питання до порядку денного 2-ї сесії обласної
ради, та розглянути на її пленарному засіданні.
«ЗА» -4
Слухали: Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту міста Іршава Хустського району Закарпатської
області.
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р.Д.
Вирішили: рекомендувати включити питання до порядку денного 2-ї
сесії обласної ради, та розглянути на її пленарному засіданні.
«ЗА» -4
Слухали: Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту міста Виноградів Виноградівської міської
ради Берегівського району Закарпатської області.
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І. О., Сарай Р. Д.
Вирішили: рекомендувати включити питання до порядку денного 2-ї сесії
обласної ради, та розглянути на її пленарному засіданні.
«ЗА» -4
Слухали:
Про
звільнення
директора
Комунального
закладу
«Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького»
Закарпатської обласної ради.
Виступили: Сигидін О. І. повідомив, що проект рішення поданий
департаментом культури ОДА, підстава для звільнення це конфлікт інтересів.
Зауважив про необхідність викласти рішення в новій редакції (виключити п.2 )
Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І. О., Сарай Р. Д. підтримали пропозицію.
Вирішили: Подати проєкт рішення в новій редакції та включити
питання до порядку денного 2-ї сесії обласної ради та розглянути на її
пленарному засіданні.
«ЗА» -4
Слухали: Про передачу об’єкта зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність
територіальної громади села Ставне Ужгородського району.
ШУКАЛЬ Ярослав Юрійович – депутат
Інформував: Закарпатської обласної ради
Виступили: Ман Д. М. повідомив, що надіслано листа до Скрипа В. В. –
генерального директора КНП «Центр Легеневих хвороб» ЗОР щодо
висловлення його позиції з цього питання.
Малик Ю. Л. розповіла про історію цього питання. Синетар І. І.
запропонував вивчити питання і перекласти його розгляд на наступні сесії.
Станко П. І. звернув увагу, що громаді потрібен об’єкт для центру соціальних
послуг, без права продажу. Шукаль Я. В. розказав про стан будівлі.
Станко П.І., Синетар І. І. ще раз наголосили на необхідності вивчення
всіх майнових питань.

Вирішили: Відкласти розгляд питання. Членам профільної комісії
вивчити зазначене питання (із виїздом на місце).
«ЗА» -4
Слухали: Про визначення замовника робіт по об’єкту «Реконструкція
будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в м. Ужгород по вул.
Перемоги, 24 (з розширенням). Коригування»
Інформував: МАН Денис Миколайович – заступник
голови обласної ради
Виступили: Ман Д. М., Малик Ю. Л. Синетар І. І.
Вирішили: рекомендувати включити питання до порядку денного 2-ї
сесії обласної ради, та розглянути на її пленарному засіданні.
«ЗА» -4
Слухали: Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству
«Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної
ради на реалізацію замороженої плазми.
Інформував: СИГИДІН Олег Ігорович – начальник
управління правового забезпечення та
роботи
зі
зверненнями
громадян
виконавчого апарату обласної ради
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І. О., Сарай Р. Д.
Вирішили: 1. Включити питання до порядку денного 2-ї сесії обласної
ради, та розглянути на її пленарному засіданні.
2. Надіслати листа Комунальному некомерційному підприємству
«Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної ради
надання інформації щодо коштів, які були вилучені від реалізації замороженої
плазми за попередні роки.
«ЗА» -4
Інформувала: СОПКОВА Ганна Іванівна – директор
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації
Слухали:
– 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 школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради;
– Про ліквідацію Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради;
– Про ліквідацію Солотвинської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради;
– Про ліквідацію Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.

Виступили: Ганна Іванівна розповіла про необхідність прийняття цих
рішень і по кожному закладу надала інформацію (зокрема по влаштування
дітей, про працевлаштування персоналу); про створені інклюзивно-ресурсні
центри; надісланий лист територіальним громадам про визначення долі цих
об’єктів до 27 лютого. Відповіла на інші питання депутатів.
Також виступили Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р. Д.
Вирішили: Винести питання на розгляд пленарного засідання 2 сесії
обласної ради.
«ЗА» -4
Інформувала: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник
Комунальної
установи
«Управління
спільною
власністю
територіальних
громад» Закарпатської обласної ради
Слухали: Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019
№1560 «Про оформлення права власності на об'єкти нерухомого майна» (зі
змінами від 16.07.2020)
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І. О., Сарай Р.Д.
Вирішили: Подати проект рішення в новій редакції, включити питання
до порядку денного 2-ї сесії обласної ради та розглянути на її пленарному
засіданні.
«ЗА» -4
Слухали: 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
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р.Д.
Вирішили: рекомендувати включити питання до порядку денного 2-ї
сесії обласної ради, та розглянути на її пленарному засіданні.
«ЗА» -4
Слухали: Про надання згоди на списання транспортного засобу з
балансу Комунального закладу «Закарпатський обласний театр драми та
комедії» Закарпатської обласної ради
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І. О., Сарай Р. Д.
Вирішили: включити питання до порядку денного 2-ї сесії обласної
ради, та розглянути на її пленарному засіданні.
Слухали: Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунальної
установи «Тур'я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської
обласної ради.
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І. О., Сарай Р. Д.
Вирішили: включити питання до порядку денного 2-ї сесії обласної ради,
та розглянути на її пленарному засіданні.
Слухали:
– 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 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 №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 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
Виступили: Синетар І.І. зауважив, що поки не подивимося на місцях ці
об’єкти і не вивчимо питання то необхідно відкласти розгляд цих 6 питань.
Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р.Д. підтримали пропозицію.
Вирішили: Відкласти розгляд питання на наступні сесії облради та
направити на доопрацювання.
«ЗА»-4
Слухали: Про включення будівлі аптеки загальною площею 142,8 кв.м., що
знаходиться за адресою: Тячівський район, смт Дубове, вул. Миру, 129, 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.
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р.Д.
Вирішили: Винести питання на розгляд пленарного засідання 2 сесії
обласної ради.

«ЗА»-4
Слухали: 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 об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
«ЗА»-4
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І. О., Сарай Р.Д.
Вирішили: Винести питання на розгляд пленарного засідання 2 сесії
обласної ради.
«ЗА»-4
Слухали: 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 об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р.Д.
Вирішили: Винести питання на розгляд пленарного засідання 2 сесії
обласної ради.
«ЗА»-4
Слухали: 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 об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р.Д.
Вирішили: Винести питання на розгляд пленарного засідання 2 сесії
обласної ради.
«ЗА»-4
Слухали: 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.
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р. Д.
Вирішили: включити питання до порядку денного 2-ї сесії обласної ради,
та розглянути на її пленарному засіданні.
«ЗА»-4
Слухали: Про внесення змін до рішенням обласної ради від 26.09.2019 №
1557 «Про затвердження Переліку об'єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації»
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р. Д.

Вирішили: Винести питання на розгляд пленарного засідання 2 сесії обласної
ради.
Слухали: Про затвердження Положення про Комунальну установу
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради в новій редакції.
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р. Д.
Вирішили: Подати проект рішення в новій редакції та включити
питання до порядку денного 2-ї сесії обласної ради, та розглянути на її
пленарному засіданні.
Слухали: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі
Боржавської вузькоколійки на баланс комунальної установи обласної ради.
Інформував: СТАНКО Петро Іванович
Виступили: Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р.Д.
Вирішили: включити питання до порядку денного 2-ї сесії обласної
ради, та розглянути на її пленарному засіданні.
Слухали: Про хід виконання у 2020 році Програми підвищення
ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо
реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ на 2020 2022 роки.
Інформував: СТАНКО Петро Іванович
Виступили: Синетар І. І., Мацепура І.О., Сарай Р.Д.
Вирішили: затвердити звіт про хід виконання програми без включення
питання до порядку денного.
Слухали: Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної
ради VIII скликання
Інформував: СИГИДІН Олег Ігорович – начальник
управління правового забезпечення та
роботи
зі
зверненнями
громадян
виконавчого апарату обласної ради
Виступили: Станко П. І. запропонував внести зміни в п.15 Положення:
Постійні комісії обласної ради та їх голови для вивчення питань, розробки
проєктів рішень ради та виконання інших повноважень, згідно Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та даного Положення, мають право
створювати підготовчі комісії, робочі групи та консультаційні органи із
залуженням представників громадськості, вчених і спеціалістів з дорадчим
голосом, а також залучати їх до роботи комісій з інших питань.
Вирішили: Викласти п. 15 Положення в новій редакції
«ЗА» -4
ІІ. Листи та матеріали, що надійшли до постійної комісії:
Слухали: Станка П. І., який ознайомив членів постійної комісії із
листами, які надійшли на розгляд постійної комісії, а саме:

- Про Лист Солотвинської селищної ради Тячівського району від
14.01.2021
№ 33/05-15 щодо прийняття в оперативне управління
Солотвинського ліцею-інтернату з румунською мовою навчання до завершення
навчального року.
Виступили: Малик надала пояснення.
Вирішили: довивчити питання, залишити на контролі постійної комісії.
–
Про звернення Виноградівської міської ради від 13.01.2021 №0213/52 про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту міста Виноградів Виноградівської міської ради
Берегівського району Закарпатської області.
Вирішили: взяти до відома
–
Про звернення Іршавської міської ради від 26.01.2021 №02-19/206
щодо погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту м. Іршава.
Вирішили: взяти до відома
–
Про лист Оноківської сільської ради від 14.01.2021 № 60/02-30
щодо передачі КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко»
Закарпатської обласної ради» у комунальну власність територіальної громади
Оноківської сільської ради.
Виступили: Синетар І. І. повідомив що він приймав участь у виїзній
нараді в санаторії «Малятко» разом із ПК охорони здоров’я за участі
керівництва облради де обговорювався ряд проблемних питань
Вирішили: довивчити питання, залишити на контролі постійної комісії.
–
Про лист Оноківської сільської ради від 21.01.2021 № 118/02-30
щодо передачі об’єкта пам’ятки архітектури національного значення –
Невицького замку в оперативне керування Оноківської сільради.
Виступили: Станко П. І., Синетар І. І.
Вирішили: довивчити питання, залишити на контролі постійної комісії.
–
Про листи Ставненської сільської ради Ужгородського району від
20.01.2021 №02-06/29 та від 09.02.2021 № 02-06/62 щодо передачі цілісного
майнового комплексу спільної власності громад Закарпатської області, який
розташований в с. Жорнава буд 107 територіальній громаді для розташування
«Центру надання соціальних послуг»
Виступили: Станко П.І., Синетар І.І.
Вирішили: довивчити питання, залишити на контролі постійної комісії.
–
Про лист Перечинської міської ради від 22.01.2021 № 67/07-13
щодо прийняття рішення №80 «Про звернення Перечинської міської ради щодо
передачі комунального майна спільної власності колишнього Перечинського
району у власність Перечинської ТГ».
Виступили: Станко П.І., Синетар І. І., Мацепура І. О.
Вирішили: взяти до відома
–
Про лист Довжанської сільської ради від 22.01.2021 №02-07/35
щодо передачі будівлі аптеки (розташованої за адресою: с. Довге, вул. Велика,
63) зі спільної власності територіальних громад сіл, міст області –

Закарпатської обласної ради у комунальну власність Довжанскої
територіальної громади.
Виступили: Станко П.І., Синетар І.І.
Вирішили: лист взяти до відома.
–
Про лист Довжанської сільської ради від 22.01.2021 №02-07/36
щодо передачі майнового комплексу (розташованого за адресою: с. Довге, вул.
Перемоги, 35) зі спільної власності територіальних громад сіл, міст області –
Закарпатської обласної ради у комунальну власність Довжанскої
територіальної громади.
Вирішили: лист взяти до відома.
–
Про лист Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради від 29.01.2021
№32 щодо питання ліквідації навчального закладу.
Виступили: під час розгляду питань ліквідації навчальних закладів
Собкова Г. І. надала пояснення по кожному закладу, який планується
ліквідувати.
Вирішили: взяти до уваги, залишити на контролі постійної комісії.
–
Про лист Тячівського еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Тячівської районної ради від 05.01.2021 №26 та Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді від 15.01.2021 №6 (м. Київ) щодо
передачі зазначеного закладу в оперативне управління Буштинській ОТГ.
Виступили: Собкова Г. І. надала пояснення по цьому питанню
(Буштинська ОТГ проти). Це питання в компетенції Буштинської
територіальної громади.
Вирішили: взяти до уваги, залишити на контролі постійної комісії.
–
Про заяви Виноградівської міської ради, Королівської селищної
ради, Великоберезької Берегівського району, Середнянської селищної ради
Ужгородського району щодо надання в оренду без проведення аукціону(замки)
(до проекту рішення №1763) до відома.
Вирішили: передати заяви Комунальній установі «Управління спільною
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради.
–
Про лист КУ «Управління спільною власністю територіальних
громад» Закарпатської обласної ради від 10.02.2021 №02-13/290 щодо
виділення коштів для проведення коригування проектно-кошторисної
документації по об’єкту «Капітальний ремонт гуртожитку (літера Б)
Ужгородського інституту культури і мистецтв по вул. Минайська 38/80 в м.
Ужгороді. Коригування».
Вирішили: на розгляд бюджетної комісії.
Голова постійної комісії
Секретар комісії

Петро СТАНКО
Ірина МАЦЕПУРА

