ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ № 7
засідання постійної комісії обласної ради з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації
від 12 травня 2021 року
Склад комісії: 7 депутатів
10.00
Присутні:
депутатська зала засідань
Кіш Михайло Михайлович – голова
(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
Начальники відповідних структурних
підрозділів облдержадміністрації – доповідачі з
питань, що розглядаються
Порядок денний:
І. Планове питання:
Про ефективне та раціональне використання коштів, передбачених на
реалізацію заходів з Програми розвитку туризму і рекреації в Закарпатській
області на 2021 – 2023 роки та внесення змін до плану її заходів на 2021 рік.
ІІ. Попередній розгляд матеріалів другого пленарного засідання
другої сесії обласної ради VІІІ скликання:
Профільні питання, контроль за якими здійснює постійна комісія
обласної ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та
рекреації:
2.1 Про результати виконання Програми розвитку туризму і курортів
у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки.
2.2 Про результати виконання Програми розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області на 2016 – 2020 роки.

2.3 Про результати виконання Програми формування позитивного
міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у
Закарпатську область на 2016 – 2020 року.
2.4 Про результати виконання у 2020 році Плану заходів із реалізації
у 2018 – 2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на
період до 2020 року.
ІІІ. Перелік питань для розгляду постійними комісіями обласної
ради та пропонованих до прийняття на другому пленарному засіданні
другої сесії обласної ради
3.1 Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40
обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами
від 25.02.2021 року) 07100000000 (код бюджету).
3.2 Про визначення замовника.
3.3 Про питання діяльності Комунального підприємства «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради.
3.4 Про Програму створення страхового фонду документації
Закарпатської області на 2021 – 2025 роки.
3.5 Про Програму організації та забезпечення територіальної оборони,
призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання
населення Закарпатської області на 2021 – 2025 роки.
3.6 Про Програму надання фінансової підтримки Комунальному
підприємству Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 2021
рік.
3.7 Про Регіональний план заходів із реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей у Закарпатській області на 2021 –
2026 роки.
3.8 Про тимчасові контрольні комісії обласної ради VІІІ скликання.
3.9 Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів закладів охорони здоровʼя, які діють в організаційноправовій формі комунальних некомерційних підприємств.
3.10 Про Концепцію розвитку комунальних некомерційних
підприємств у сфері охорони здоров’я Закарпатської області.
3.11 Про затвердження Кодексу етики депутатів Закарпатської обласної
ради VIII скликання.
3.12 Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду
керівника комунального закладу фахової передвищої освіти Закарпатської
обласної ради.
3.13 Про внесення змін до Програми розвитку освіти Закарпаття на
2013 – 2022 роки (зі змінами від 31 травня, 12 вересня 2013 року, 3 лютого
2014 року, 16 жовтня 2015 року, 30 листопада 2017 року, 4 квітня 2019 року).
3.14 Про внесення змін до Програми розвитку прикордонної
інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки.
3.15 Про припинення процедури ліквідації Великоберезнянської
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загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської
обласної ради.
3.16 Про внесення змін і доповнень до Регіональної програми
оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 роки (зі змінами від 29 березня, 7
червня 2018 року, 4 квітня, 16 травня та 26 вересня 2019 року).
3.17 Про Комунальну установу «Закарпатський обласний молодіжний
центр» Закарпатської обласної ради.
3.18 Про Комунальний заклад «Школа вищої спортивної майстерності»
Закарпатської обласної ради.
3.19 Про створення Комунальної установи «Закарпатський обласний
центр аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення
закладів освіти» Закарпатської обласної ради.
3.20 Про затвердження Статуту Комунального закладу «Закарпатський
обласний художній музей ім. Й. Бокшая» Закарпатської обласної ради.
3.21 Про призначення виконуючого обов’язки директора
Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є.
Задора» Закарпатської обласної ради.
3.22 Про внесення змін до деяких регіональних програм.
3.23 Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1656
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області».
3.24 Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми
«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки
(зі змінами та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 грудня
2020 року).
3.25 Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення.
3.26 Про затвердження проекту зон санітарної охорони ділянки
«Маргіт-1» Голубинського родовища мінеральних вод, де розташована
свердловина № 7-ГП(д) в с.Солочин Свалявського району.
3.27 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Косонського
родовища підземних вод, де розташована свердловина № 27-Т в Берегівському
районі.
3.28 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Косонського
родовища підземних вод, де розташована свердловина № 29-Т в Берегівському
районі.
3.29 Про розмір кошторисної заробітної плати у галузі будівництва.
3.30 Про забезпечення належного функціонування окремих
комунальних підприємств.
3.31 Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального
закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної
ради.
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3.32 Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального
закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної
ради.
3.33 Про призначення директора Закарпатського обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород».
3.34 Про передачу об’єкта зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність територіальної
громади села Ставне Ужгородського району.
3.35 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.
3.36 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.
3.37 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.
3.38 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.
3.39 Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально
визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки від державного
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
3.40 Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво
Міжгірської ЗОШ- №2 І-ІІI ступенів Блок №4 – ІІ черга Закарпатська область,
Міжгірський район, смт. Міжгір’я».
3.41 Про
передачу
об’єкта
незавершеного
будівництва
«Загальноосвітня школа в с.Нересниця Тячівського району – будівництво».
3.42 Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «Районна
лікарня (акушерсько-гінекологічний корпус), м. Рахів – будівництво».
3.43 Про результати діяльності Комунальної установи «Управління
спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради у
2020 році.
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3.44 Про затвердження Положення про Комунальну установу
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради в новій редакції.
3.45 Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 №77
«Про структуру, чисельність і штатний розпис Комунальної установи
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради на 2021 рік».
3.46 Про скорочення керівного складу Комунальної установи
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради.
3.47 Про затвердження Стратегії управління розвитком обʼєктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської
області.
3.48 Про оформлення права спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області (комунальної власності області) на землю.
3.49 Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019 № 1557
«Про затвердження Переліку обʼєктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації».
3.50 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.
3.51 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.
3.52 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.
3.53 Про включення будівлі аптеки №10, загальною площею 568,1
кв.м., що знаходиться за адресою: Берегівський район, с. Косонь, вул. Кошута,
27, до Переліку обʼєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Закарпатської області, що підлягають приватизації, затвердженого
рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557.
3.54 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.
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3.55 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.
3.56 Про результати виконання Програми «Центр культур
національних меншин Закарпаття» на 2016 – 2020 роки.
3.57 Про результати виконання Програми забезпечення розвитку
освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки
та співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року.
3.58 Про результати виконання Програми «Ромське населення
Закарпаття» на 2016 – 2020 роки.
3.59 Про результати виконання Програми діяльності редакційновидавничої групи обласної книги «Реабілітовані історією» і редколегії з
підготовки та випуску «Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської
області» на 2020 рік.
3.60 Про результати виконання Регіональної програми сімейної,
демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та
протидії торгівлі людьми на 2016 ‒ 2020 роки.
3.61 Про результати виконання Програми розвитку та підтримки
галузі рослинництва в області на 2016 – 2020 роки.
3.62 Про результати виконання Програми розвитку та підтримки
тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 2016 – 2020 роки.
3.63 Про результати виконання Програми охорони навколишнього
природного середовища Закарпатської області на 2019 – 2020 роки.
ІV. ПРО ЗВЕРНЕННЯ:
4.1 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування
Державної програми підтримки розвитку українських Карпат та необхідності
внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в
Україні».
4.2 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо комплексного
вирішення проблемних питань органів місцевого самоврядування
субрегіонального рівня.
4.3 Про Звернення Закарпатської обласної ради про підтримку
законопроєкту щодо управління відходами.
4.4 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі
майнового комплексу санаторію «Човен» у власність держави в особі
Міністерства соціальної політики України.
4.5 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо забезпечення
належного управління Дочірнім підприємством «Санаторій «Шаян».
4.6 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо врахування
пропозицій обласного осередку Організації ветеранів України при прийнятті
нового законодавства, яке регулюватиме статус ветеранів та членів їх сімей.
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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 Ірини Олександрівни).
Головуючий, з огляду на наявність кворуму для ухвалення рішень (ст.
47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), запропонував
розпочати роботу засідання із вивчення профільних питань (контроль за якими
здійснює постійна комісія обласної ради з питань транскордонного
співробітництва, розвитку туризму та рекреації), відтак – розглянути інші
питання, що виносяться на розгляд другого пленарного засідання другої сесії
обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
погодили порядок денний засідання комісії та підтримали пропозицію про
секретаря цього засідання.
ВИРІШИЛИ: Погодити кандидатуру Шандора Ф. Ф., як секретаря
засідання постійної комісії, а також організаційні питання і зазначений
порядок роботи засідання постійної комісії.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання щодо ефективного та раціонального
використання коштів, передбачених на фінансування заходів Програми
розвитку туризму і рекреації в Закарпатській області інформувала Готра
Маріанна Василівна – начальник управління туризму та курортів
облдержадміністрації. Виступаюча насамперед зазначила про підготовлені
пропозиції до плану заходів на 2021 рік для реалізації Програми розвитку
туризму і курортів у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки, які стосуються
таких напрямків: розвитку туристичної і транспортної інфраструктури,
туристичних дестинацій; просвітницької діяльності та науково-освітнього
забезпечення розвитку туризму і діяльності курортів; проведення конференції
щодо розвитку сільського туризму; популяризації туристичного потенціалу
Закарпаття та інші.
Та додала, що за результатами дослідження, проведеного
Міністерством культури та інформаційної політики України, Закарпаття –
серед лідерів у позиції «Найпопулярніший серед регіонів туристичний напрям
в Україні». Також підкреслила, що протягом січня – травня 2021 року до
місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 3 608,5 тис. грн
туристичного збору, що на 19,8 відсотка більше аналогічного періоду
минулого року. Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів
територіальних громад с. Поляна – 912,1 тис. грн; смт. Ясіня – 458,7 тис. грн;
с. Косонь – 278,2 тис. грн; с. Пилипець – 264,2 тис. грн; с. Баранинці – 229,3
тис. грн; м. Ужгород – 200,8 тис. грн; с. Тур᾿ї Ремети – 190,5 тис. грн, м.
Виноградів – 188,3 тис. грн; м. Берегове – 164,4 тис. грн; м. Мукачево – 160,0
тис. грн; с. Жденієво – 151,5 тис. грн; взагалі немає надходжень туристичного
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збору за січень – травень 2021 року у двадцяти чотирьох територіальних
громадах області.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М. підкреслив, що туризм є основою
економічного розвитку громад та повинен розвивати важливий напрямок –
збереження історико-культурної спадщини, подальше поглиблення
транскордонного співробітництва, розбудову придорожньої та прикордонної
інфраструктури.
Шандор Ф. Ф. зауважив, що на розвиток туризму в області цьогоріч у
рамках Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області
виділено недостатньо коштів (1,5 мільйонів гривень), а тому доцільно
використовувати усі можливості, щоб забезпечити популяризацію туризму в
нашому краї, зокрема у соцмережах, інтернет-виданнях, а також шляхом
випуску інформаційних видань про туристично-рекреаційну індустрію
області; виготовлення інформаційних флаєрів, промоційних банерів, буклетів,
брошур, довідників, календарів, туристичних карт, фотозон тощо.
Чубірко В. В. додав, що минулий, 2020 рік був складний і важкий через
карантинні обмеження у звʼязку з епідемією коронавірусної інфекції, і тому
необхідно всіляко сприяти розвиткові туристичної галузі краю, розбудові
туристично-рекреаційної інфраструктури, та задля цього ефективно
використовувати наявний на регіональному рівні ресурсний потенціал і
нарощувати додаткові потужності, аби повернутися хоча б до показників
попередніх років. Та зазначив про необхідність збільшення фінансування
туристичної галузі області з метою посилення промоційних туристичних
заходів усіма доступними комунікаціями.
Члени комісії Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Балог Л. І.
акцентували на пріоритетності та важливості участі як владних інституцій, так
і комунальних установ, громадських організацій, субʼєктів господарської
діяльності у проєктах різних грантових програм з метою залучення інвестицій
у соціально-економічний розвиток територій, у т. ч. – розбудову туризму,
рекреації, транскордонного співробітництва, адже упродовж останніх років на
території області було реалізовано багато інфраструктурних, соціальних та
інших проєктів, загальна сума яких сягає десятки мільйонів гривень.
Члени комісії також наголосили на перспективах туризму в гірських
районах області, реалізація яких можлива при умові спільної співпраці влади і
бізнесу. Та необхідності вирішення проблемних питань, що позитивно
впливатиме на підвищення туристичної й інвестиційної привабливості
територій, зокрема: визначення курортів місцевого або державного значення,
покращення та розбудова транспортної інфраструктури, перспективні проєкти
щодо поводження із твердими побутовими відходами, облаштування
відповідної інфраструктури поблизу туристично-привабливих об’єктів,
підвищення якості надання послуг та підготовку кваліфікованих кадрів.
Депутати надали слово Радишу О. І., відомому фотографу, який
поінформував профільну комісію про наявні пропозиції та пошук нових форм
взаємодії з метою підтримки і розвитку культури, мистецтва, туризму й
рекреації – віртуальний тур (просто неба). Та презентував можливість
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промоції культурно-туристичних обʼєктів Закарпатської області через
інтернет платформу.
Члени комісії взяли до відома зазначену інформацію та зауважили на
потребі ефективного й раціонального розподілу і використання коштів,
виділених на розвиток туризму в області, створення привабливих туристичних
локацій, розбудови регіонального співробітництва між громадами.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати органам виконавчої влади та місцевого
самоврядування області:
– здійснювати комплекс ефективних заходів у напрямку розвитку
туризму та рекреації, спрямованих на стимулювання й активізацію
поліпшення надання готельних послуг, що сприятиме збільшенню кількості
готельної інфраструктури, зайнятості населення, його доходів та
економічному зростанню територій, на яких функціонують об’єкти
туристичної інфраструктури (готелі, інші обʼєкти, призначені для надання
послуг із розміщення, заклади харчування, курортні заклади);
–
спільно з субʼєктами господарської діяльності, громадськими
організаціями, експертами у сфері туризму поглиблювати спільну діяльність у
напрямку створення конкурентоздатного туристичного продукту, збільшення
туристичних потоків, що забезпечить значний внесок у соціальноекономічний розвиток територіальних громад шляхом збільшення дохідної
частини бюджету, збільшення кількості робочих місць, а також створення
сприятливих умов для відпочинку мешканців і гостей громад за умов
збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної
спадщини;
– профільному підрозділу облдержадміністрації: вивчити питання
щодо доцільності залучення різних промоційних ініціатив для популяризації
культурно-туристичних обʼєктів Закарпатської області через інтернетресурси; надати профільній комісії інформацію щодо стану і перспектив
розвитку туризму та наявності в області територій, які є перспективними для
отримання статусу курорту місцевого або державного значення.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
ІІ. Профільні питання, контроль за якими здійснює постійна комісія
обласної ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та
рекреації:
СЛУХАЛИ: З питання «Про результати виконання Програми розвитку
туризму і курортів у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки» інформувала
Готра Маріанна Василівна – начальник управління туризму та курортів
облдержадміністрації. Виступаюча зазначила, що розвиток туристичної галузі
Закарпатської області протягом звітного періоду здійснювався у рамках
реалізації заходів Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській
області на 2016 – 2020 роки. Та навела аналіз, згідно з даними останнього
моніторингу: мережа оздоровчих, рекреаційних та туристичних закладів
області складає 511 обʼєктів (23 – оздоровчих, 126 – рекреаційних, 362 –
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туристичних); в області одночасно можна розмістити близько 26000 осіб,
налічується 56 діючих гірськолижних витягів, у т.ч.: бугельних – 40,
крісельних – 8, якірних – 3, елеваторного типу – 2, мультиліфти – 3, а також
26 ратраків та 38 пунктів прокату.
Та доповнила про основні заходи, здійснені за звітний період
облдержадміністрацією спільно з представниками субʼєктів туристичної
діяльності, з метою представлення туристичного потенціалу і поліпшення
туристичного іміджу області на вітчизняному та міжнародному туристичних
ринках. Також проведено 6 конференцій з питань розвитку туристичної
інфраструктури, робочі зустрічі з суб’єктами господарювання, які займаються
тваринництвом, зокрема вівчарством, переробкою продукції тваринництва, та
мають необхідну базу для створення туристичних локацій і включення їх у
туристичні маршрути області.
Крім цього, реалізовано: проєкт «Розвиток туристичної інфраструктури
Закарпатської області через покращення навігаційних елементів та
встановлення туристичних стоянок», яким передбачено облаштування 7
туристичних стоянок вздовж автомобільних доріг та облаштування чотирьох
майданчиків й інформаційних схем на них; облаштовано три в’їзди в область
та збудовано три туристичні стоянки; визначено основні «туристичні магніти»
області та розроблено туристичні маршрути до них. Також напрацьовано
основні напрямки розвитку туристичної галузі Закарпатської області для
врахування їх під час розроблення Програми розвитку туризму в Україні.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
запитували про фінансове забезпечення виконання Програми, перелік завдань,
заходів, результативні її показники та перспективні завдання для активізації
участі у різних програмах розвитку територій, що сприятимуть інвестиційній
і туристичній привабливості закарпатського краю.
Також депутати цікавилися проведеними заходами, які здійснювалися
із розв’язання проблемних питань та стратегічних напрямків розвитку
туристичної галузі Закарпаття в сучасних умовах, створення нових
туристичних локацій через реалізацію проєктів регіонального розвитку та
міжнародної співпраці.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити зазначене питання, включити
до порядку денного другої сесії обласної ради та прийняти проєкт рішення на
її другому пленарному засіданні;
–
галузевому органу управління облдержадміністрації посилювати
тісну співпрацю та взаємодію із представниками місцевих органів влади,
суб’єктами туристичної діяльності, агенціями регіонального розвитку та
нарощувати туристичний потенціал і презентувати його через промоційноінформаційні продукти.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про результати виконання Програми розвитку
транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016 – 2020 роки»
інформував Білак Олександр Павлович – начальник управління
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єврорегіональної співпраці облдержадміністрації. Виступаючий зазначив, що
з цього питання попередньо, до процесу реорганізації в облдержадміністрації,
управління зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та транскордонного
співробітництва облдержадміністрації, подано інформацію на розгляд
профільної комісії (лист від 15.02.2021). Та додав, що у підготовленому
проєкті рішення йдеться про перспективи реалізації проєктів транскордонного
співробітництва упродовж звітного періоду; проведення комунікаційних подій
з транскордонними партнерами (зустрічей, семінарів, тренінгів) та заходів із
залучення міжнародної технічної допомоги в область у рамках
великомасштабних проєктів, звичайних проєктів, мікропроєктів. Проєкти
реалізуються у таких сферах, як охорона здоров’я, попередження
надзвичайних ситуацій, розвиток прикордонної інфраструктури, туризму,
культури та збереження історичної спадщини, а також напрямках: збереження
і захист навколишнього середовища, підвищення ефективності використання
ресурсів, сприяння сталому розвиткові транспортної системи, підвищення
інституційної спроможності органів державної влади та зацікавлених сторін
задля забезпечення ефективного державного управління.
Зазначалося, що між Закарпатською областю та регіонами іноземних
держав за станом на 01.01.2021 укладено 37 документів міжнародного
характеру (угоди, протоколи намірів, меморандуми про співпрацю), згідно з
якими здійснюється міжрегіональне співробітництво у торговельноекономічній, науково-технічній сферах, в галузі освіти, а також у сфері
розвитку культури і туризму.
За цей час проведено міжнародні зустрічі з обговорення питань щодо:
створення найбільш сприятливих умов для розвитку наявних та нових
транскордонних проєктів, поглиблення та пошуку нових напрямків розвитку
двосторонньої міжнародної співпраці, основних джерел закордонних
інвестицій для Закарпаття, актуального стану співпраці Закарпатської області
з країнами ЄС, відкриття спільних пунктів пропуску, будівництва об’їзної
дороги навколо м. Берегово, індустріального розвитку Закарпатської області,
розбудови дорожньої інфраструктури, залучення іноземних інвестицій у
інфраструктурні проєкти, розвитку туристичної галузі регіону, будівництва
нових регіональних об’єктів поводження з відходами за європейськими
стандартами, укріплення економічних зв’язків та транскордонного
співробітництва, реалізації пілотного проєкту організації управління чергами
автотранспорту перед міжнародними автомобільними пунктами пропуску
«Електронна черга перетину кордону», а також про вирішення проблеми
переробки сміття та ін.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
почергово запитували доповідача про напрямки спрямування коштів,
заплановані обсяги і джерела фінансування програми, про заходи, які
проводилися з метою розбудови кордону і прикордонної інфраструктури, а
також наголошували на необхідності поглиблення міжнародної співпраці у
сферах економіки, підприємництва, освіти задля реалізації інфраструктурних
проєктів, розбудови існуючих та відкриття нових пунктів пропуску на
11

спільному державному кордоні, розвитку туризму, захисту навколишнього
середовища, взаємодії у гуманітарній сфері.
Члени комісії погодили запропоноване питання розглянути на
пленарному засіданні другої сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
Рекомендувати:
– зазначене питання включити до порядку денного другої сесії обласної
ради та погодити на її другому пленарному засіданні;
–
профільним підрозділам облдержадміністрації активізувати
заходи щодо прискорення процесів соціально-економічного розвитку
Закарпатської області шляхом формування добросусідських відносин з
країнами – членами Європейського Союзу та іншими іноземними державами
у економічній, соціальній, науковій, технологічній, екологічній, культурній та
туристичній сферах, здійснення євроінтеграційних заходів на регіональному
рівні; забезпечення співфінансування проєктів, що реалізуються на території
Закарпатської області із залученням міжнародної технічної допомоги.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про результати виконання Програми
формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення
іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016 – 2020 роки» інформував
Білак Олександр Павлович – начальник управління єврорегіональної
співпраці облдержадміністрації. Виступаючий зазначив про найважливіші
завдання, виконані у звітному періоді, зокрема щодо: підвищення
ефективності системи управління процесами іноземного інвестування на
регіональному рівні; популяризації Закарпатської області та України на
міжнародному рівні; створення позитивного іміджу та підвищення
інвестиційної привабливості Закарпатської області; участі у заходах із
промоції та інвестиційно-економічного потенціалу Закарпаття, матеріальнотехнічного супроводу та ін.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
акцентували на необхідності формування сприятливого міжнародного
інвестиційного клімату; підвищення рівня підготовки інвестиційних проєктів,
відповідно до вимог міжнародних інвестиційних фондів та компаній;
налагодження співробітництва іноземних інвесторів з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Та наголошували на якнайшвидшому вирішенні проблемних питань,
які виникають в іноземних інвесторів під час залучення інвестицій,
моніторингу факторів зростання обсягу прямих іноземних інвестицій,
інформаційному забезпеченні цього процесу тощо.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати:
– зазначене питання включити до порядку денного другої сесії обласної
ради та погодити на її другому пленарному засіданні;
– профільним підрозділам облдержадміністрації посилити діяльність у
напрямку активізації заходів Програми формування позитивного
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міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у
Закарпатську область.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про результати виконання у 2020 році Плану
заходів із реалізації у 2018 – 2020 роках Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області на період до 2020 року» головуючий Кіш М. М.
зазначив, що відповідний проєкт рішення перебуває на контролі постійних
комісії обласної ради та стосується питання розвитку соціальної й економічної
сфери окремих адміністративно-територіальних одиниць, враховує потреби
регіонів, має вплив на регіональний розвиток та містить моніторинг і оцінку
результативності реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
рекомендували винести зазначене питання на розгляд пленарного
засідання другої сесії обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку
денного другої сесії обласної ради та розглянути на її другому пленарному
засіданні.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
ІІІ. Перелік питань для розгляду постійними комісіями обласної
ради та пропонованих до прийняття на другому пленарному засіданні
другої сесії обласної ради
СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до рішення обласної ради
17.12.2020 №40 обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021
рік» (зі змінами від 25.02.2021 року)» 07100000000 (код бюджету)
інформувала Боркулеш Наталія Юріївна – заступник директора
департаменту фінансів облдержадміністрації. Виступаюча зазначила, що у
проєкті рішення враховано додаткові обсяги субвенцій, нерозподілений
залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, перерозподіл
бюджетних призначень у межах загального обсягу видатків головних
розпорядників коштів та інші зміни, погоджені профільною комісією обласної
ради.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
підтримали пропонований проєкт рішення.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді проєкт рішення із
зазначеного питання винести на розгляд другого пленарного засідання другої
сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної комісії.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про визначення замовника» інформував
Данканич Михайло Васильович – директор КП «Агентство регіонального
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розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття». Виступаючий
зазначив про мету прийняття проєкту рішення, оскільки у Міністерстві
культури та інформаційної політики України перебувають на погодженні
чотири проектно-кошторисні документації, розроблені у рамках двох
проєктів: «Відновлення туристичної привабливості історичного «Соляного
Шляху» та «Збереження Середнянського замку та замку Сент-Міклош».
Таким чином Комунальне підприємство «Агентство регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської
обласної ради» пропонується визначити замовником робіт із виготовлення
проєктно-кошторисної документації для проведення протиаварійних та
невідкладних консерваційних робіт по таких об’єктах – пам’ятках архітектури:
Замок-фортеця в селі Середнє, Усочанський замок, Замок в селі Королево,
«Замок (руїни)» в селі Квасово.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
погодили запропоноване питання розглянути на пленарному засіданні другої
сесії обласної ради із врахуванням висновків постійних комісій обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити зазначене
питання до порядку денного другої сесії обласної ради та погодити
відповідний проєкт рішення на її другому пленарному засіданні.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про питання діяльності Комунального
підприємства «Агентство регіонального розвитку та транскордонного
співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради» інформував
Данканич Михайло Васильович – директор КП «Агентство регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття». Виступаючий
зазначив, що проєкт рішення підготовлено за рекомендацією Наглядової ради
КП «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» від 09.03.2021, на якому було
погоджено такі питання: про затвердження фінансового плану підприємства
на 2021 рік, про затвердження оновленого штатного розпису підприємства,
про продовження контракту з керівником КП.
ВИСТУПИЛИ: Чубірко В. В. запитував про фінансове забезпечення
діяльності Агентства, основні завдання, пріоритети і перспективи розвитку з
проєктних пропозицій та грантових можливостей.
Члени комісії Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І. наголосили на
необхідності активізації Агентства в умовах сьогодення з питань участі у
різних програмах розвитку територій, грантовій діяльності та тісній співпраці
із територіальними громадами краю.
Також депутати цікавилися проведеними заходами, які здійснювалися
із розв’язання проблемних питань та стратегічних напрямків розвитку
туристичної галузі Закарпаття в сучасних умовах, створення нових
туристичних локацій через реалізацію проєктів регіонального розвитку та
міжнародної співпраці.
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Члени комісії запропонували доповнити у проєкті рішення пункт, що
стосується здійснення контрольних функцій також і за постійною комісією з
питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку
денного другої сесії обласної ради та розглянути проєкт рішення на її другому
пленарному засіданні; контроль за виконанням цього рішення покласти також
і на постійну комісію з питань транскордонного співробітництва, розвитку
туризму та рекреації.
Голосували: «За» – 4. Чубірко В. В. – не голосував.
СЛУХАЛИ: Головуючий Кіш Михайло Михайлович запропонував
проєкти рішень з питань: Про Програму створення страхового фонду
документації Закарпатської області на 2021 – 2025 роки, Про Програму
організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову
військову службу та військово-патріотичного виховання населення
Закарпатської області на 2021 – 2025 роки, Про Програму надання фінансової
підтримки Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради
«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 2021 рік, Про Регіональний план заходів із
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у
Закарпатській області на 2021 – 2026 роки, Про затвердження Положення про
проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу фахової
передвищої освіти Закарпатської обласної ради, Про тимчасові контрольні
комісії обласної ради VІІІ скликання, Про Порядок складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоровʼя, які
діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних
підприємств, Про Комунальний заклад «Школа вищої спортивної
майстерності» Закарпатської обласної ради, Про затвердження Статуту
Комунального закладу «Закарпатський обласний художній музей ім. Й.
Бокшая» Закарпатської обласної ради, Про внесення змін до Програми
розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки (зі змінами від 31 травня, 12
вересня 2013 року, 3 лютого 2014 року, 16 жовтня 2015 року, 30 листопада
2017 року, 4 квітня 2019 року), Про Концепцію розвитку комунальних
некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я Закарпатської області,
Про затвердження Кодексу етики депутатів Закарпатської обласної ради VIII
скликання, Про внесення змін до деяких регіональних програм, Про внесення
змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1656 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони
здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області», Про внесення змін до Програми розвитку прикордонної
інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки, Про внесення
змін та доповнень до Регіональної програми «Турбота» щодо посилення
соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки (зі змінами та
доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 грудня 2020 року), Про
внесення змін і доповнень до Регіональної програми оздоровлення та
відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку на 2018 – 2021 роки (зі змінами від 29 березня, 7 червня 2018 року,
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4 квітня, 16 травня та 26 вересня 2019 року), Про припинення процедури
ліквідації Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради, Про оголошення об’єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення, Про затвердження проекту
зон санітарної охорони ділянки «Маргіт-1» Голубинського родовища
мінеральних вод, де розташована свердловина № 7-ГП (д) в с. Солочин
Свалявського району, Про затвердження проекту зон санітарної охорони
Косонського родовища підземних вод, де розташована свердловина № 27-Т в
Берегівському районі, Про затвердження проекту зон санітарної охорони
Косонського родовища підземних вод, де розташована свердловина № 29-Т в
Берегівському районі, Про розмір кошторисної заробітної плати у галузі
будівництва, Про забезпечення належного функціонування окремих
комунальних підприємств, Про призначення виконуючого обов’язки
директора Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж
імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради, Про призначення
виконуючого обов’язки керівника Комунального закладу «Міжгірський
медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради, Про призначення
виконуючого обов’язки керівника Комунального закладу «Берегівський
медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради, Про надання згоди
на безоплатне прийняття у спільну власність територіальних громад сіл,
селищ, міст області рухомого індивідуально визначеного майна, автомобільної
та спеціальної техніки від державного підприємства «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», Про затвердження Стратегії управління розвитком обʼєктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської
області, Про оформлення права спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області (комунальної власності області) на землю, Про результати
виконання Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на
2016 – 2020 роки, Про результати виконання Програми розвитку та підтримки
тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 2016 – 2020 роки, Про
результати виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища Закарпатської області на 2019 – 2020 роки, Про результати
виконання Програми «Центр культур національних меншин Закарпаття» на
2016 – 2020 роки, Про результати виконання Програми забезпечення розвитку
освіти, культури, традицій національних меншин області на 2016 – 2020 роки
та співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року, Про
результати виконання Програми «Ромське населення Закарпаття» на 2016 –
2020 роки, Про результати виконання Програми діяльності редакційновидавничої групи обласної книги «Реабілітовані історією» і редколегії з
підготовки та випуску «Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської
області» на 2020 рік, Про результати виконання Регіональної програми
сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї
та протидії торгівлі людьми на 2016 ‒ 2020 роки – розглянути на другому
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.
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погодили запропоновані питання розглянути на другому пленарному засіданні
другої сесії обласної ради із урахуванням рекомендацій профільних постійних
комісій обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити зазначені
питання до порядку денного другої сесії обласної ради та розглянути на її
другому пленарному засіданні із урахуванням висновків профільних комісій
обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: З питання «Про передачу об’єкта зі спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну
власність територіальної громади села Ставне Ужгородського району»
Чубірко В. В. запропонував передати цей об’єкт в оперативне управління
Ставненської територіальної громади;
З питань: 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 –
Чубірко В. В. запропонував зняти з розгляду зазначені питання;
З питання «Про призначення директора Закарпатського обласного
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» Чубірко В. В.
запропонував зняти з розгляду зазначене питання та рекомендувати заслухати
звіт про діяльність керівництва аеропорту за попередній період;
З питань: «Про Комунальну установу «Закарпатський обласний
молодіжний центр» Закарпатської обласної ради», «Про створення
Комунальної установи «Закарпатський обласний центр аналітичнометодичного та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти»
Закарпатської обласної ради, «Про затвердження Положення про Комунальну
установу «Управління спільною власністю територіальних громад»
Закарпатської обласної ради в новій редакції», Про внесення змін до рішення
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обласної ради від 17.12.2020 №77 «Про структуру, чисельність і штатний
розпис Комунальної установи «Управління спільною власністю
територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 2021 рік», Про
скорочення керівного складу Комунальної установи «Управління спільною
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради, 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 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 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 №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, Про включення будівлі аптеки №10, загальною площею
568,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Берегівський район, с. Косонь, вул.
Кошута, 27, 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 № 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 обʼєктів спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації,
затвердженого рішенням обласної ради від 26.09.2019 № 1557 – Чубірко В. В.
запропонував не розглядати зазначені питання;
З питань: «Про передачу об’єкта незавершеного будівництва
«Загальноосвітня школа в с.Нересниця Тячівського району – будівництво»,
«Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво Міжгірської
ЗОШ- №2 І-ІІI ступенів Блок №4 – ІІ черга Закарпатська область, Міжгірський
район, смт. Міжгір’я», Про передачу об’єкта незавершеного будівництва
«Районна лікарня (акушерсько-гінекологічний корпус), м. Рахів –
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будівництво» – Чубірко В. В. запропонував надати на президію
обгрунтування правової складової прийняття цих проєктів рішень.
ВИСТУПИЛИ: члени комісії запропонували пропозиції із зазначених
питань винести для узгодження на розгляд президії обласної ради та врахувати
рекомендації профільних комісій.
ВИРІШИЛИ: рекомендувати врахувати зазначені пропозиції при
подальшому розгляді проєктів рішень з цих питань.
СЛУХАЛИ: З питань: «Про Звернення Закарпатської обласної ради
щодо фінансування Державної програми підтримки розвитку українських
Карпат та необхідності внесення змін до Закону України «Про статус гірських
населених пунктів в Україні», «Про Звернення Закарпатської обласної ради
щодо комплексного вирішення проблемних питань органів місцевого
самоврядування субрегіонального рівня», «Про Звернення Закарпатської
обласної ради про підтримку законопроєкту щодо управління відходами»,
«Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі майнового
комплексу санаторію «Човен» у власність держави в особі Міністерства
соціальної політики України», «Про Звернення Закарпатської обласної ради
щодо забезпечення належного управління Дочірнім підприємством
«Санаторій «Шаян», «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо
врахування пропозицій обласного осередку Організації ветеранів України при
прийнятті нового законодавства, яке регулюватиме статус ветеранів та членів
їх сімей» інформувала Ливч Мирослава Михайлівна – керуюча справами
обласної ради. Виступаюча зазначила, що ці звернення пропоновані до
розгляду на сесії з ініціативи депутатів обласної ради, є актуальними у
вирішенні питань життєдіяльності області та водночас невідкладними до
прийняття.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
погодили запропоновані питання розглянути на пленарному засіданні другої
сесії обласної ради, враховуючи рекомендації профільних постійних комісій
обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити зазначені
питання до порядку денного другої сесії обласної ради та розглянути на її
другому пленарному засіданні з урахуванням висновків профільних комісій
обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
ІV. РІЗНЕ:
СЛУХАЛИ: Головуючий Кіш Михайло Михайлович інформував про
склад робочої групи з питань розбудови кордону та прикордонної
інфраструктури,
утвореної
відповідним
розпорядженням
голови
облдержадміністрації (№ 263 від 08.04.2021).
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
рекомендували зазначену інформацію взяти до відома.
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ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із інформацією облдержадміністрації
щодо складу робочої групи з питань розбудови кордону та прикордонної
інфраструктури та взяти її до відома.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Головуючий Кіш Михайло Михайлович інформував про
лист-відповідь Офісу Президента України щодо ходу виконання Звернення
Закарпатської обласної ради щодо необхідності відновлення інвестиційного
режиму спеціальної економічної зони «Закарпаття».
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.
рекомендували зазначену інформацію взяти до відома.
ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із зазначеною інформацією та взяти її до
відома.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Шандор Ф. Ф. запропонував заслухати на черговому
засіданні комісії інформацію про діяльність Закарпатського центру туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді. Та доповнив, що
Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської
молоді – це позашкільний навчально-виховний заклад в системі освіти, який
проводить навчально-виховну, національно-патріотичну, інформаційнометодичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну, спортивну роботу
та роботу з обдарованою молоддю.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Балог Л. І., Чубірко В. В. погодили
запропоноване питання розглянути, з огляду на важливість туристськоспортивного, туристсько-краєзнавчого
та національно-патріотичного
напрямків центру.
ВИРІШИЛИ: Підтримати зазначену пропозицію та заслухати на
комісії з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та
рекреації інформацію про діяльність Закарпатського центру туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.

Голова комісії

Михайло КІШ

Секретар засідання

Федір ШАНДОР
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