Протокол
першого пленарного засідання третьої сесії
Закарпатської обласної ради
VIIІ скликання
24 червня 2021 року

м. Ужгород, площа Народна, 4,
сесійна зала засідань Закарпатської
обласної ради (2 поверх)

Засідання розпочалося об 11:02,
засідання завершилось о 12:56.
Усього депутатів – 64.
Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж пленарного
засідання:
присутні – 61,
відсутні – 3.
Запрошені: народні депутати України від Закарпатської області, керівники
правоохоронних та контролюючих органів, представники дипломатичних
установ європейських країн-сусідів, з якими межує Закарпаття, представник
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській
області, керівництво обласної державної адміністрації, голови районних рад та
адміністрацій, начальники окремих департаментів і управлінь обласної
державної адміністрації – доповідачі з питань сесії, а також представники
засобів масової інформації.
Головуючий на засіданні:
Петров Олексій – голова Закарпатської обласної ради.
Президія:
Петров Олексій – голова Закарпатської обласної ради.
Ман Денис – заступник голови Закарпатської обласної ради.
Полосков Анатолій – голова обласної державної адміністрації.
Петров Олексій – привітав присутніх у сесійній залі. Висловив глибокі
співчуття рідним і близьким офіцерів 128-ї окремої гірсько-штурмової
Закарпатської бригади Збройних Сил України, які нещодавно віддали своє
життя, захищаючи східні рубежі України. Попросив вшанувати хвилиною
мовчання пам’ять загиблих у війні на Сході країни.
Хвилина мовчання
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Також висловив глибокі співчуття закарпатським родинам, рідні яких померли
від COVID-19.
Повідомив, що відбувається трансляція пленарного засідання в онлайнрежимі.
Подякував усім медикам та рятувальникам краю за щоденну працю з
порятунку людського життя, за цілодобове чергування у посиленому режимі.
Наголосив на важливості продовження дотримання вимог карантину у
громадських місцях.
Інформував, що на цей час у галузі охорони здоров’я одним із ключових
завдань влади є вакцинування. В області спільними зусиллями на базі
Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН»
утворено Центр вакцинації. Важливим завданням є якнайскоріше забезпечити
регіональних представників необхідними повноваженнями із захисту жителів
краю та активізувати інформаційну складову. Усі щеплення від COVID-19 є
добровільними й безоплатними. Місцеве самоврядування має сконцентрувати
зусилля навколо цього процесу. Тому депутатський корпус ради займав і буде
займати позицію – працювати на благо закарпатців та для цього приймати
виважені управлінські рішення. Окремі з них потребують розгляду саме
сьогодні.
Привітав колег-депутатів, які святкували дні народження у міжсесійний
період. За дорученням Голови Верховної Ради України вручив Грамоту
Верховної Ради України заступнику голови Хустської районної державної
адміністрації, депутату Хустської районної ради Іванчу Юрію Олексійовичу.
Відзначив Подяками обласної ради учасників Всеукраїнської спартакіади
серед депутатів рад усіх рівнів.
Привітав із призначенням Миголинець Світлану Федорівну – начальника
Управління Західного офісу Державної аудиторської служби в Закарпатській
області.
Відповідно до пунктів 3, 4 статті 14 чинного Регламенту роботи Закарпатської
обласної ради VІIІ скликання перед пленарним засіданням проведено
письмову реєстрацію, згідно з якою на 1-му пленарному засіданні 3-ї сесії
обласної ради присутні 61 депутат. Відповідно до статті 14 Регламенту роботи
ради запропонував провести реєстрацію за допомогою електронної системи
голосування. Результат: присутні 60 депутатів (можливо, у когось не
спрацювала картка для голосування). Кворум є, сесія повноважна, можна
розпочинати роботу. На виконання вимог Регламенту попросив заблокувати
картки депутатів, які не зареєструвалися на пленарному засіданні.
Звучить Гімн України
Відповідно до вимог Регламенту Закарпатської обласної ради VIIІ скликання
(ст. 66), нагадав, що усі рішення ради приймаються більшістю голосів, що
становить 33 депутати.
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Нагадав про дію Закону України «Про запобігання корупції», норми статті 28
якого зобов’язують вживати заходів щодо недопущення виникнення
реального чи потенційного конфлікту інтересів. Тобто, у випадку, якщо
проєкти рішень, за які голосують депутати, стосуватимуться їх персонально
чи близьких або пов’язаних з ними осіб, депутати зобов’язані повідомити
робочі органи ради про це заздалегідь (не пізніше одного робочого дня з
моменту, коли депутат про це дізнався), або безпосередньо перед
голосуванням.
Проінформував про роботу в міжсесійний період у частині розвитку
регіонального та транскордонного співробітництва. З цією метою проведено
ряд зустрічей та перемовин щодо розв’язання важливих питань для області.
Постійно здійснюються відповідні заходи з формування позитивного
міжнародного інвестиційного іміджу, залучення іноземних інвестицій в
Закарпатську область та пошуку джерел фінансування з Євросоюзу.
Знаковим є проведення 14-15 червня 2021 року в Ужгороді Міжнародного
Форуму міжрегіонального та міжмуніципального транскордонного
співробітництва «Україна у Карпатському Єврорегіоні» задля відновлення
діяльності Карпатського Єврорегіону. Під час заходу підписано Меморандум
про утворення та діяльність транскордонної мережі «Форум міст-побратимів
та міст-партнерів Карпатського Єврорегіону»; відкрито кабінет українськопольської дружби на факультеті міжнародних економічних відносин УжНУ та
вироблено низку пропозицій і рекомендацій.
17 червня у селищі Солотвино, у рамках заходів реалізації міжнародного
проєкту «РЕВІТАЛ I», у соляну шахту запущено роботизоване обладнання
для дослідження руїн та комплексної системи моніторингу.
Загалом тривала активна робота у напрямі розвитку міжнародного і
транскордонного співробітництва, зміцнення дружніх партнерських зв’язків,
розширення торговельно-економічної співпраці. Підтвердження цьому –
підписання Угоди про співробітництво між Закарпатською обласною радою
(Україна) та Загальними Зборами області Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина).
Зазначив, що виконавчим апаратом підготовлено інформації, які доведено до
депутатів обласної ради: про хід виконання депутатських запитів, рішень
президії та сесії обласної ради, про стан реагування центральних органів
державної влади на звернення депутатів Закарпатської обласної ради.
Наголосив, що відповідно до пункту 3 статті 39 Регламенту роботи обласної
ради відводиться до 30 хвилин для виступів депутатів (до 2 хв.), оголошення
заяв, повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не проводяться.
ВИСТУПИВ:
Крулько Василь – зачитав звернення депутатів фракції ВО "Батьківщина"
щодо заборони розпродажу земель сільськогосподарського призначення й
проведення всеукраїнського референдуму. Вважає, що закон про ринок землі,
який ухвалила Верховна Рада України (набирає чинності з 01 липня 2021
року), позбавляє права українців мати свою землю. Наразі відсутні ринкові
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механізми, які повинні допомогти у формуванні ціни на землю, відсутній
порядок реалізації програми пільгового кредитування українського
сільськогосподарського виробника, зокрема, і малих фермерських
господарств. Населення України не готове до запровадження обігу земель
сільськогосподарського призначення. Згідно зі статтею 13 Конституції
України земля та її надра в межах території України є об’єктом права власності
українського народу. Таким чином, питання продажу земель є виключно
справою референдуму. А відтак, необхідно якнайшвидше розпочати широке,
публічне, суспільне обговорення щодо впровадження ринку землі
сільськогосподарського призначення. Українці самостійно повинні
вирішувати, чи погоджуються вони продавати сільськогосподарську землю.
Однак 11 червня Центральна виборча комісія відмовилася стати на захист
основоположного конституційного права народного волевиявлення та
незаконно відмовила 12-тисячній ініціативній групі у праві організувати
всенародний референдум на захист української землі. Фракція ВО
"Батьківщина" закликає представників усіх політичних сил підтримати
організацію проведення референдуму за народною ініціативою.
СЛУХАЛИ:
Про секретаріат першого пленарного засідання третьої сесії обласної ради
Петров Олексій – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту роботи
обласної ради VІIІ скликання на кожне окреме пленарне засідання рішенням
ради утворюється секретаріат у складі трьох депутатів, серед яких обирається
голова та заступник. Запропонував обрати секретаріат у складі:
Ледида Олександр – голова секретаріату ("ЗА МАЙБУТНЄ"),
Сарай Роман – заступник голови секретаріату ("СЛУГА НАРОДУ"),
Галай Ірина – член секретаріату ("Команда Андрія Балоги").
ГОЛОСУВАЛИ:
За секретаріат (за основу і в цілому):
«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 11, «усього» – 61.
Прийнято.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний третьої сесії обласної ради
Петров Олексій – проінформував присутніх, що відповідно до вимог чинного
Регламенту, президією обласної ради, яка відбулася 23 червня, напрацьовано
рекомендації щодо питань порядку денного 3-ї сесії та її першого пленарного
засідання. Депутатам роздано два окремі проєкти рішень, розроблені на
підставі рекомендацій постійних комісій, президії та пропозицій обласної
державної адміністрації: «Про порядок денний третьої сесії обласної ради»,
«Про порядок денний першого пленарного засідання третьої сесії обласної
ради». Більшість питань розглянуто та погоджено постійними комісіями.
Питання, котрі не пройшли процедуру обговорення, буде запропоновано
розглянути на другому пленарному засіданні 3-ї сесії обласної ради наприкінці
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липня. Також є питання, які не були підтримані на минулій сесії. Є й
невідкладні питання, які необхідно розглянути на 1-му пленарному засіданні
3-ї сесії обласної ради. Запропонував затвердити для розгляду на третій сесії
обласної ради VІІІ скликання такий порядок денний:
1. Про порядок денний першого пленарного засідання третьої сесії
обласної ради.
2. Про депутатські запити (загальне питання).
3. Про звіт голови обласної державної адміністрації про виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень
ради із зазначених питань, і делегованих обласною радою повноважень.
4. Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності Головного управління Національної поліції в
Закарпатській області за 2020 рік.
5. Про затвердження Програми поліпшення безбарʼєрного простору у
Закарпатській області на 2022 – 2024 роки.
6. Про затвердження Стратегії управління розвитком об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.
7. Про встановлення партнерських відносин між Закарпатською
обласною радою (Україна) та Загальними зборами області Саболч-СатмарБерег (Угорщина).
8. 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».
9. Про припинення процедури ліквідації Великоберезнянської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської
обласної ради.
10. Про зміну ступеня та перейменування Мукачівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
11. Про порядок та умови оплати за навчання студентів із числа провідних
спортсменів області у закладах вищої освіти.
12. Про створення Комунальної установи «Інформаційний освітній
центр» Закарпатської обласної ради.
13. Про питання діяльності Комунального підприємства «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради».
14. Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального
закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної
ради.
15. Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального
закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної
ради.
16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.12.2020 № 4 «Про
Лічильну комісію обласної ради».
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17. Про результати виконання Програми поводження з твердими
побутовими відходами у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки.
18. Про результати виконання Програми із благоустрою населених
пунктів Закарпатської області на 2017 – 2020 роки.
19. Про результати виконання обласної Програми «Питна вода
Закарпаття» на 2012 – 2020 роки.
20. Про результати виконання Програми фінансової підтримки
комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради
і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як
пам’ятки архітектури на 2020 рік.
21. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення
прийняття законопроєкту № 5599 від 02.06.2021 «Про запобігання загрозам
національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну
економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».
22. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення
прийняття у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про
фортифікацію борошна» (№ 5657).
23. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо організації
управління чергами автотранспорту перед міжнародними автомобільними
пунктами пропуску.
24. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування з
державного бюджету проєктів розвитку ЗОКП «Міжнародний аеропорт
Ужгород».
25. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
законодавчого врегулювання порядку призначення та проведення місцевого
референдуму.
26. Про Звернення Закарпатської обласної ради стосовно окремих норм
законопроєкту № 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
боротьби з проявами дискримінації».
27. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо врегулювання
ситуації, пов’язаної з діяльністю фондів, створених ГО «Товариство угорської
культури Закарпаття».
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (проєкт рішення «Про порядок денний третьої сесії обласної ради»):
«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 6, «усього» – 61.
Прийнято.
Петров Олексій – повідомив, що зранку відбулося повторне засідання
постійної комісії обласної ради з питань законності, правопорядку та
регламенту. Додатково узгоджувалися окремі питання. Звернувся до голови
зазначеної постійної комісії – Русина В. П. з проханням поінформувати
депутатів з цього приводу.
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Русин Віктор – інформував, що вранці відбулося засідання, комісією
запропоновано внести проєкт рішення «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 09.12.2020 № 24 «Про постійні комісії Закарпатської
обласної ради VІІІ скликання» до порядку денного пленарного засідання
Секретаріат має роздати усім депутатам проєкт рішення з додатками.
Сличко Микола – зазначив, що профільна комісія 23 і 24 червня 2021 року
запропонувала внести проєкт рішення «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 09.12.2020 № 24 «Про постійні комісії Закарпатської
обласної ради VІІІ скликання» до порядку денного пленарного засідання
третьої сесії. Розповів, що на засіданні постійної комісії з питань законності,
правопорядку та регламенту 24 червня у Русина Віктора був зазначений
проєкт рішення, депутати за нього проголосували. Припустив, що рішення
може бути скасовано через порушення законодавства, проєкт не був
оприлюднений на сайті обласної ради.
Петров Олексій – поцікавився, чи було роздано проєкт рішення «Про
внесення змін до рішення обласної ради від 09.12.2020 № 24 «Про постійні
комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання» на засіданні постійної
комісії обласної ради з питань законності, правопорядку та регламенту.
Русин Віктор – зазначив, що проєкт рішення був на комісії, зачитувався. До
постійної комісії входить 5 депутатів, з них: 3 – проголосували за включення
питання в порядок денний 3-ї сесії, 1 – проти, 1– утримався.
Ливч Мирослава – пояснила, що на засіданні постійної комісії отримала один
екземпляр проєкту рішення.
Чубірко Володимир – наголосив на необхідності дотримання вимог
законодавства та регламенту роботи обласної ради.
Шекета Андрій – зазначив, якщо голова ради вважає за необхідне внести
проєкт рішення, то питання розглядається як невідкладне.
Мацепура Ірина – зауважила, що питання на розгляд сесії треба вносити
відкрито.
Кеменяш Олександр – висловив думку, що треба дотримуватись законів
України, інакше рішення можуть бути оскаржені.
Ман Денис – зазначив, що згідно з регламентом роботи голова обласної ради
має право внести питання як невідкладне в сесійній залі. Таке рішення має
набрати дві третини голосів від присутніх у залі депутатів. Питання не
пройшло комісії, візування відповідальних осіб. Проєкт рішення не візував,
отримав його дорогою до сесійної зали.
Петров Олексій – запропонував проголосувати за пропозицію Русина Віктора
включити до порядку денного сесії питання «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 09.12.2020 № 24 «Про постійні комісії Закарпатської
обласної ради VІІІ скликання».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Русина Віктора:
«за» – 34, «проти» – 8, «утрималось» – 1, «не голосували» – 18, «усього» – 61.
Прийнято.
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Каськів Владислав – вніс пропозицію: питання щодо персонального складу
комісій відкласти, а розглянути його лише у частині структури і обрання голів
комісій.
Шукаль Ярослав – запропонував питання «Про припинення процедури
ліквідації Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату
І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради» розглянути у порядку денному
першим.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шукаля Ярослава:
«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 61.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за порядок денний 3-ї сесії:
«за» – 37, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 22, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 263).
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний першого пленарного засідання третьої сесії обласної
ради
Петров Олексій – запропонував проголосувати за основу для розгляду на
першому пленарному засіданні третьої сесії обласної ради VІІІ скликання
такий порядок денний:
1. Про порядок денний третьої сесії обласної ради.
2. Про депутатські запити (загальне питання).
3. Про припинення процедури ліквідації Великоберезнянської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської
обласної ради.
4. Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності Головного управління Національної поліції в
Закарпатській області за 2020 рік.
5. Про затвердження Програми поліпшення безбарʼєрного простору у
Закарпатській області на 2022 – 2024 роки.
6. Про встановлення партнерських відносин між Закарпатською
обласною радою (Україна) та Загальними зборами області Саболч-СатмарБерег (Угорщина).
7. Про зміну ступеня та перейменування Мукачівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
8. Про порядок та умови оплати за навчання студентів із числа провідних
спортсменів області у закладах вищої освіти.
9. Про створення Комунальної установи «Інформаційний освітній центр»
Закарпатської обласної ради.
10. Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.12.2020 № 4 «Про
Лічильну комісію обласної ради».
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11. Про результати виконання Програми поводження з твердими
побутовими відходами у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки.
12. Про результати виконання Програми із благоустрою населених
пунктів Закарпатської області на 2017 – 2020 роки.
13. Про результати виконання обласної Програми «Питна вода
Закарпаття» на 2012 – 2020 роки.
14. Про результати виконання Програми фінансової підтримки
комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради
і облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як
пам’ятки архітектури на 2020 рік.
15. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення
прийняття законопроєкту № 5599 від 02.06.2021 «Про запобігання загрозам
національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну
економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».
16. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення
прийняття у Верховній Раді України проєкту Закону України «Про
фортифікацію борошна» (№ 5657).
17. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо організації
управління чергами автотранспорту перед міжнародними автомобільними
пунктами пропуску.
18. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування з
державного бюджету проєктів розвитку ЗОКП «Міжнародний аеропорт
Ужгород».
19. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
законодавчого врегулювання порядку призначення та проведення місцевого
референдуму.
20. Про Звернення Закарпатської обласної ради стосовно окремих норм
законопроєкту № 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
боротьби з проявами дискримінації».
21. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо врегулювання
ситуації, пов’язаної з діяльністю фондів, створених ГО «Товариство угорської
культури Закарпаття».
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 18, «усього» – 61.
Прийнято.
Лаба Михайло – запропонував питання «Про створення Комунальної
установи «Інформаційний освітній центр» Закарпатської обласної ради»
перенести на 2-ге пленарне засідання 3-ї сесії обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Лаби Михайла:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 14, «усього» – 61.
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Прийнято.
Русин Віктор – запропонував включити до порядку денного першого
пленарного засідання 3-ї сесії питання «Про внесення змін до рішення
обласної ради від 09.12.2020 № 24 «Про постійні комісії Закарпатської
обласної ради VІІІ скликання».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Русина Віктора:
«за» – 35, «проти» – 2, «утрималось» – 1, «не голосували» – 23, «усього» – 61.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 34, «проти» – 1, «утрималось» – 1, «не голосували» – 25, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 264).
СЛУХАЛИ:
Про депутатські запити
1.
Депутатський запит Шандора Ф. Ф., Кіш М. М., Чубірка В. В.,
Балог Л. І. – адресований обласній державній адміністрації – щодо
відновлення велодоріжки обабіч автомобільної дороги державного значення
М-06 Київ-Чоп у межах Баранинської територіальної громади та подальшої
передачі у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області.
2.
Депутатський запит Мацепури І. О. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення державної субвенції на проведення
капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, які пролягають через гірські населені пункти Рахівського району.
3.
Депутатський запит Мацепури І. О. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо виділення державної субвенції на проведення
капітального ремонту автомобільної дороги Рахів – Богдан – Луги, зокрема на
проблемній ділянці в селі Розтоки Рахівського району.
4. Депутатський запит фракції «СЛУГА НАРОДУ» в Закарпатській обласній
раді – адресований обласній державній адміністрації – щодо причин ненадання
погодження на призначення керівника Закарпатського обласного управління
лісового та мисливського господарства.
5. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо фінансування об’єкта «Реконструкція Глибокопотіцької
ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою спортивного залу та коридору в с. Глибокий
Потік по вул. Центральна, 74 Тячівського району».
6. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо фінансування об’єкта «Реконструкція Тарасівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу та котельні в селі Тарасівка
Тячівського району Закарпатської області».
7. Депутатський запит Іванча В. В. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо продовження досліджень архівних матеріалів періоду

11

радянської доби 1944-1955 рр. на теренах сучасного Закарпаття, підготовки та
випуску історично-документальних збірників з цієї тематики.
8. Усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований обласній
державній адміністрації: щодо невідкладного комплексного розв’язання
проблеми діяльності обласних гемодіалізних центрів, у тому числі шляхом
мобілізації коштів всіх можливих джерел фінансування з обласного та
місцевих бюджетів територіальних громад за підсумками першого півріччя
поточного року, для лікування хворих на ниркову недостатність; департаменту
охорони здоров’я обласної державної адміністрації спільно з Національною
службою здоров’я України: стосовно опрацювання питання щодо фінансового
забезпечення надання медичних послуг методом гемодіалізу пацієнтам
зазначеної категорії.
9. Депутатський запит Сушко А. А. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо фінансування Комунального некомерційного
підприємства «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко»
Закарпатської обласної ради.
10. Усний депутатський запит Якубця В. Ю. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо вжиття заходів із проведення поточного ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 071002
Свалява-Довге-Липча, а також мосту на території Липчанського
старостинського округу.
11. Усний депутатський запит Лаби М. М. – адресований Ужгородській
міській раді, Ужгородській районній державній адміністрації – щодо надання
інформації про здійснення заходів зі знищення борщівника Сосновського
(Heracleum sosnowskyi Manden.) на території м.Ужгорода та Ужгородського
району.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за депутатські запити (об’єднане голосування):
«за» – 56, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 61.
Прийнято.
Рішення про депутатські запити, прийняті об’єднаним голосуванням:
1. Депутатський запит Шандора Ф. Ф., Кіш М. М., Чубірка В. В., Балог Л. І.
(рішення № 265).
2. Депутатський запит Мацепури І. О. (рішення № 266).
3. Депутатський запит Мацепури І. О. (рішення № 267).
4. Депутатський запит фракції «Слуга народу» (рішення № 268).
5. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 269).
6. Депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 270).
7. Депутатський запит Іванча В. В. (рішення № 271).
8. Усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 272).
9. Депутатський запит Сушко А. А. (рішення № 273).
10. Усний депутатський запит Якубця В. Ю. (рішення № 274).
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11. Депутатський запит Лаби М. М. (рішення № 275).
СЛУХАЛИ:
Про
припинення
процедури
ліквідації
Великоберезнянської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів
Закарпатської обласної ради
ДОПОВІДАЧ: Шеверя Михайло – заступник директора департаменту освіти
і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації – начальник
управління освіти та науки
Петров Олексій – повідомив, що питання не було підтримано на минулій
сесії. Проведено консультації, виїзні засідання депутатів обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 61.
Прийнято.
Петров Олексій – озвучив, що для надання більш розширеної інформації з
цього питання було запрошено на перше пленарне засідання третьої сесії
представників обласної державної адміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 60, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 276).
СЛУХАЛИ:
Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності Головного управління Національної поліції в
Закарпатській області за 2020 рік
ДОПОВІДАЧ: Колесник Ярослав – начальник Головного управління
Національної поліції в Закарпатській області
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 49, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 11, «усього» – 61.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 7, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 277).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження Програми поліпшення безбарʼєрного простору у
Закарпатській області на 2022 – 2024 роки
ДОПОВІДАЧ: Пігуляк Микола – начальник управління містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
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За основу:
«за» – 42, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 19, «усього» – 61.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 38, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 23, «усього» – 61.
Прийнято.
Шандор Федір – зауважив, що питання недостатньою мірою підготовлене.
Петров Олексій – зазначив, що на засіданнях постійних комісій питання
розглядалось і зауваження враховані.
Шандор Федір – запропонував перенести розгляд питання на 2-е пленарне
засідання і доопрацювати Програму.
Петров Олексій – запропонував проголосувати за повернення до розгляду
питання «Про затвердження Програми поліпшення безбарʼєрного
простору у Закарпатській області на 2022 – 2024 роки».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Петрова Олексія:
«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 24, «усього» – 61.
Прийнято.
Ман Денис – зауважив, що є декілька варіантів розгляду питання. Одна із
пропозицій – прийняти проєкт рішення зараз у такому вигляді як є, доручити
управлінню містобудування та архітектури обласної державної адміністрації
доопрацювати Програму, внести необхідні зміни та на другому пленарному
засіданні прийняти.
Пігуляк Микола – зазначив, що постійна комісія з питань регіонального
розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна та
приватизації погодила проєкт рішення. Зауваження, які надійшли, не
враховують контексту Програми, оскільки вона має вирішувати питання
безбар’єрності в інфраструктурних об’єктах. Депутати пропонують
доповнити Програму об’єктами комунальної власності. До наступного
пленарного засідання неможливо встигнути. Попросив затвердити Програму,
а потім вносити необхідні зміни.
Шандор Федір – додав, що обласна рада не повинна фінансувати
децентралізовані територіальні громади.
Пігуляк Микола – зазначив, що Програма не передбачає фінансування з
обласного бюджету. Фінансування буде проводитись із місцевих бюджетів.
Програму необхідно затверджувати, оскільки йдеться про головні
інфраструктурні об’єкти: приміщення органів влади, автобусні зупинки,
виборчі дільниці і т. д. Для об’єктів комунальної власності теж необхідно
забезпечити безбар’єрність, але таку програму повинна розробляти
Комунальна установа «Управління спільною власністю територіальних
громад» Закарпатської обласної ради. Програма, про яку зараз йде мова,
розроблена для територіальних громад.
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Ледида Олександр – запропонував прийняти Програму, а на 4-ій сесії внести
необхідні зміни.
Петров Олексій – запропонував проголосувати за проєкт рішення і дати
протокольне доручення розробнику – управлінню містобудування та
архітектури обласної державної адміністрації спільно з Комунальною
установою «Управління спільною власністю територіальних громад»
Закарпатської обласної ради доопрацювати Програму у частині передбачення
заходів із доступності маломобільних груп населення до усіх об’єктів
комунальних закладів обласної ради та подати на розгляд ради відповідний
проєкт рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому проєкт рішення (враховуючи протокольне доручення
управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації):
«за» – 46, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 15, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 278).
СЛУХАЛИ:
Про встановлення партнерських відносин між Закарпатською обласною
радою (Україна) та Загальними зборами області Саболч-Сатмар-Берег
(Угорщина)
ДОПОВІДАЧ: Гурчумелія Уляна – заступник начальника управління з
питань міжнародних зв’язків, технічної допомоги та протоколу виконавчого
апарату обласної ради
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 279).

СЛУХАЛИ:
Про зміну ступеня та перейменування Мукачівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної
ради
ДОПОВІДАЧ: Шеверя Михайло – заступник директора департаменту освіти
і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації – начальник
управління освіти та науки
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 10, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 280).
СЛУХАЛИ:
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Про порядок та умови оплати за навчання студентів із числа провідних
спортсменів області у закладах вищої освіти
ДОПОВІДАЧ: Шеверя Михайло – заступник директора департаменту освіти
і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації – начальник
управління освіти та науки
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 281).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 07.12.2020 року № 4 «Про
Лічильну комісію обласної ради»
ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуюча справами обласної ради
Петров Олексій – зазначив, що питання ініційоване головами фракцій "ЗА
МАЙБУТНЄ", "Команда Андрія Балоги".
Ледида Олександр – зазначив, що є пропозиція виключити зі складу
Лічильної комісії обласної ради Іванча Василя та включити до її складу Якубця
Василя.
Якушева Єва – зазначила, що є пропозиція виключити зі складу Лічильної
комісії обласної ради Савка Івана та включити до її складу Пауля Володимира.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 35, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 25, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 282).
СЛУХАЛИ:
Про результати виконання Програми поводження з твердими
побутовими відходами у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки
Про результати виконання Програми із благоустрою населених пунктів
Закарпатської області на 2017 – 2020 роки
Про результати виконання обласної Програми «Питна вода Закарпаття»
на 2012 – 2020 роки
ДОПОВІДАЧ: Романець Василь – начальник управління житловокомунального господарства та енергозбереження обласної державної
адміністрації
Про результати виконання Програми фінансової підтримки комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і
облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як
пам’ятки архітектури на 2020 рік
ДОПОВІДАЧ: Мишанич Андрій – заступник начальника управління
ресурсного забезпечення апарату обласної державної адміністрації
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу (об’єднане голосування):
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«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 13, «усього» – 61.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому(об’єднане голосування):
«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 61.
Прийнято.
Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням:
Про результати виконання Програми поводження з твердими побутовими
відходами у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки (рішення № 283);
Про результати виконання Програми із благоустрою населених пунктів
Закарпатської області на 2017 – 2020 роки (рішення № 284);
Про результати виконання обласної Програми «Питна вода Закарпаття» на
2012 – 2020 роки (рішення № 285);
Про результати виконання Програми фінансової підтримки комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і
облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як
пам’ятки архітектури на 2020 рік (рішення № 286).
СЛУХАЛИ:
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 09.12.2020 № 24 «Про
постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання»
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 35, «проти» – 2, «утрималось» – 0, «не голосували» – 24, «усього» – 61.
Прийнято.
Дем’янчук Василь – зауважив, що проєкт рішення не роздано. Необхідно все
робити згідно із законодавством та регламентом роботи.
Сличко Микола – зачитав пункт 3 статті 26 Регламенту роботи обласної ради
VІІІ скликання. Зазначив, що питання поставили з голосу, воно не набрало 2/3
голосів, тобто 41 голос. Вважає, що це порушення.
Русин Віктор – наголосив, що питання розглянуто на засіданні постійної
комісії, за нього проголосувало троє членів комісії з п’яти.
Чубірко Володимир – зауважив, що всі депутати мають брати участь у
прийнятті рішень. Проєкт рішення розданий лише перед розглядом питання.
Треба діяти відповідно до чинного законодавства та згідно з Регламентом.
Петров Олексій – зачитав статтю 36 Регламенту роботи обласної ради:
«1. Проєкт порядку денного сесії обласної ради приймається за основу
більшістю від загального складу ради».
Шекета Андрій – зазначив, що є два шляхи потрапляння проєктів рішень у
сесійну залу. Перший – проєкт рішення оприлюднюється на сайті обласної
ради за 10 днів до проведення сесії, проходить постійні комісії, президію.
Другий – проєкт рішення розглядається як невідкладне питання. Документ
стосується персонально багатьох депутатів обласної ради, у тому числі і
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голови постійної комісії з питань бюджету, який працює на постійній основі в
обласній раді. Вважає, що рішення треба приймати відповідно до
законодавства.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 35, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 25, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 287).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення
прийняття законопроєкту № 5599 від 02.06.2021 «Про запобігання
загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які
мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті
(олігархів)»
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення
прийняття у Верховній Раді України проєкту Закону про фортифікацію
борошна (№5657)
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо організації управління
чергами автотранспорту перед міжнародними автомобільними пунктами
пропуску
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування з
державного бюджету проєктів розвитку ЗОКП «Міжнародний аеропорт
Ужгород»
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
законодавчого врегулювання порядку призначення та проведення
місцевого референдуму
Про Звернення Закарпатської обласної ради стосовно окремих норм
законопроєкту № 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України
щодо боротьби з проявами дискримінації»
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо врегулювання ситуації,
пов’язаної з діяльністю фондів, створених ГО «Товариство угорської
культури Закарпаття»
ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуюча справами обласної ради
Петров Олексій – зазначив, що звернення ініційовані на засіданнях постійних
комісій та депутатами обласної ради. За рекомендаціями постійних комісій та
президії обласної ради окремі тексти звернень доопрацьовано та подано в
новій редакції.
Ман Денис – наполіг на тому, щоб кожне звернення розглянути окремо.
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення прийняття
законопроєкту № 5599 від 02.06.2021 «Про запобігання загрозам
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національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають
значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 43, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 16, «усього» – 60.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 14, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 288).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення
прийняття у Верховній Раді України проєкту Закону про фортифікацію
борошна (№ 5657)
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 60.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 10, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 289).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо організації управління
чергами автотранспорту перед міжнародними автомобільними пунктами
пропуску
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 10, «усього» – 60.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 290).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування з
державного бюджету проєктів розвитку ЗОКП «Міжнародний аеропорт
Ужгород»
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
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«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 11, «усього» – 60.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 11, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 291).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності
законодавчого врегулювання порядку призначення та проведення
місцевого референдуму
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 45, «проти» – 4, «утрималось» – 1, «не голосували» – 10, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 292).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради стосовно окремих норм
законопроєкту № 5488 «Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України
щодо боротьби з проявами дискримінації»
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 47, «проти» – 1, «утрималось» – 1, «не голосували» – 11, «усього» – 60.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 15, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 293).
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо врегулювання ситуації,
пов’язаної з діяльністю фондів, створених ГО «Товариство угорської
культури Закарпаття»
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 43, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 16, «усього» – 60.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 46, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 14, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 294).
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ВИСТУПИВ:
Петров Олексій – запропонував проголосувати за протокольне рішення:
доручити виконавчому апарату обласної ради внести усі необхідні редакційні
та технічні правки у прийняті рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За протокольне рішення:
«за» – 46, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 14, «усього» – 60.
Прийнято.
Головуючий – підсумував, що порядок денний 1-го пленарного засідання 3-ї
сесії обласної ради VIII скликання вичерпано. Подякував депутатам за активну
роботу.
Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

Голова секретаріату

Олександр ЛЕДИДА
("ЗА МАЙБУТНЄ")

Заступник
голови секретаріату

Роман САРАЙ
("СЛУГА НАРОДУ")

Член секретаріату

Ірина ГАЛАЙ
("Команда Андрія Балоги")

