ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ № 8
засідання постійної комісії обласної ради з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації
від 23 червня 2021 року
10.00
депутатська
зала
засідань (V поверх)

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

Попередній розгляд матеріалів пленарного засідання третьої сесії
обласної ради VІІІ скликання:
І. Профільні питання, контроль за якими здійснює постійна комісія
обласної ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму
та рекреації:
1.1. Про питання діяльності Комунального підприємства «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради».
1.2. Про встановлення партнерських відносин між Закарпатською
обласною радою (Україна) та Загальними зборами області Саболч-СатмарБерег (Угорщина).

ІІ. Перелік питань для розгляду постійними комісіями обласної
ради та пропонованих до прийняття на пленарному засіданні третьої
сесії обласної ради
2.1. 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.
2.2. Про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського
порядку та результати діяльності Головного управління Національної
поліції в Закарпатській області за 2020 рік.
2.3. Про затвердження Програми поліпшення безбарʼєрного простору
у Закарпатській області на 2022 – 2024 роки.
2.4. 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».
2.5. Про припинення процедури ліквідації Великоберезнянської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської
обласної ради.
2.6. Про зміну ступеня та перейменування Мукачівської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної
ради.
2.7. Про порядок та умови оплати за навчання студентів із числа
провідних спортсменів області у закладах вищої освіти.
2.8. Про створення Комунальної установи «Закарпатський обласний
центр аналітично-методичного забезпечення закладів освіти» Закарпатської
обласної ради.
2.9. Про результати виконання Програми поводження з твердими
побутовими відходами у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки.
2.10. Про результати виконання Програми із благоустрою населених
пунктів Закарпатської області на 2017 – 2020 роки.
2.11. Про результати виконання обласної Програми «Питна вода
Закарпаття» на 2012 – 2020 роки.
2.12. 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.
2.13. Про затвердження Стратегії управління розвитком об’єктів
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської
області.
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)
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та, з огляду на наявність кворуму для ухвалення рішень, розпочати роботу із
розгляду насамперед профільних питань, відтак – розглянути й інші проєкти
рішень, що виносяться на третю сесію обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І.,
Паульо В. Д., 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: Із 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» Закарпатської
обласної ради». Виступаючий зазначив, що проєкт рішення повторно
виноситься на розгляд сесії обласної ради з тим, щоб затвердити фінансовий
план підприємства на 2021 рік, штатний розпис, який оновлено, та
продовжити контракт із керівником комунального підприємства.
Та наголосив, що наразі стартував проєкт «Смарт-туризм» із
румунськими партнерами у рамках Програми ENI HU-SK-RO-UA. Ним
передбачено проведення робіт із впровадження технології доданої
реальності на 5 замках області: Королівському, Виноградівському,
Хустському, Невицькому та Середнянському.
У рамках реалізації проєкту «Віртуальна реальність єднає Карпати:
інтерактивні шкільні лабораторії» передбачено передачу окулярів
віртуальної реальності для двох шкіл Солотвинської територіальної
громади. Виступаючий також назвав основні завдання, над якими працює
Агентство та навів перспективи проєктних і грантових пропозицій, зокрема
з розвитку туризму, збереження культурної спадщини, навколишнього
середовища, впровадження інновацій тощо.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І.,
Чубірко В. В. акцентували на інвестиційній, туристичній і рекреаційній
привабливості Закарпаття, а також на перспективах залучення грантових
коштів у розвиток соціальної інфраструктури краю і на важливості
діяльності Агентства в рамках взаємодії з територіальними громадами у
соціально-культурних та інфраструктурних проєктах регіонального
розвитку, різних програмах фінансової допомоги з метою залучення
зовнішніх фінансових джерел у розвиток громад.
Паульо В. Д. запропонував на посаду директора КП «Агентство
регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»
Закарпатської обласної ради» Феськова Володимира Геннадійовича –
виконавчого директора сприяння реформи місцевого самоврядування
Європейського фонду за демократію, члена Закарпатської обласної комісії з
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оцінки та проведення конкурсного відбору інвестиційних програм, що
можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання включити до
порядку денного третьої сесії обласної ради та розглянути проєкт рішення
на її пленарному засіданні.
Голосували: «За» – 4, Паульо В. Д. – «утримався».
Рішення прийнято.
Пропозиція Пауля В. Д.: пропонувати на посаду директора КП
«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» Феськова В. Г.
Зазначені пропозиції погоджено винести на розгляд президії
обласної ради.
СЛУХАЛИ: З питання «Про встановлення партнерських відносин
між Закарпатською обласною радою (Україна) та Загальними зборами
області Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина) інформувала Гурчумелія Уляна
Іванівна – заступник начальника управління з питань міжнародних зв’язків,
технічної допомоги та протоколу виконавчого апарату обласної ради.
Виступаюча зазначила, що під час візиту делегації Закарпатської області 05
березня 2021 року до області Саболч-Сатмар-Берег Угорщини (м. Кішварда)
було домовлено про розвиток і поглиблення співпраці на рівні органів
місцевого самоврядування та встановлення партнерських відносин.
Виступаюча зазначила, що метою цієї Угоди є розвиток взаємних
контактів та співробітництва між органами самоврядування обох регіонів
у формі здійснення спільних заходів та реалізації спільних проєктів.
Зокрема, у сфері економічного розвитку, сільського господарства та
виробничих технологій з особливим акцентом на інвестиційні проєкти; у
галузі освіти, інновацій, науково-технічної співпраці, охорони
навколишнього середовища, історико-культурної та природної спадщини,
розвитку туризму і рекреації, охорони здоров’я, місцевого управління та
самоврядування.
Інструментами для реалізації зазначених намірів слугуватимуть
міжнародні структурні фонди та інші фінансові інституції, що підтримують
розвиток громад і територій. Суб’єктами є державні установи та неурядові
організації, підприємницькі структури різних форм власності, наукові
установи і організації, заклади охорони здоровʼя, навчальні, спортивні і
мистецькі заклади і установи, органи місцевого самоврядування,
Європейське об’єднання територіального співробітництва з обмеженою
відповідальністю «ТИСА».
Зазначалося, що підписання та реалізація зазначеної Угоди дасть
можливість упродовж наступних років додатково залучити фінансові
ресурси для соціально-економічного розвитку територіальних громад
області, а також сприяти виконанню завдань і цілей Регіональної Стратегії
розвитку Закарпатської області на період 2021 – 2027 років, посиленню
спроможності у напрямку сталого розвитку Карпат.
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ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Балог Л. І.,
Чубірко В. В., Паульо В. Д. підтримали зазначену пропозицію, враховуючи
актуальність, та акцентували на важливості подальшої активізації й
поглибленні транскордонного співробітництва, що є складовою розвитку
міжнародної співпраці регіонів України та зміцнення добросусідських
відносин між українським і угорським народами.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати:
– зазначене питання включити до порядку денного третьої сесії
обласної ради, як невідкладне, розглянути проєкт рішення на її пленарному
засіданні та дати доручення голові обласної ради здійснити її підписання;
– провести інвентаризацію укладених в області угод про
міжнародне
співробітництво,
як
обласною
радою
так
і
облдержадміністрацією, виробити план дій щодо їх оновлення та надати
депутатам профільної комісії Перелік чинних двосторонніх угод про
міжрегіональне співробітництво Закарпатської області.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
ІІ. Перелік питань для розгляду постійними комісіями обласної
ради та пропонованих до прийняття на пленарному засіданні третьої
сесії обласної ради
СЛУХАЛИ: Із питання «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» голова комісії Кіш Михайло
Михайлович зазначив, що за І квартал поточного року не передбачено
відповідне звітування.
ВИСТУПИЛИ: Чубірко В. В. підтримав зазначену пропозицію та
додав, що недоцільно виносити це питання на розгляд ради, оскільки
законодавством передбачено звітування голови облдержадміністрації за рік,
а строк перебування на посаді нинішнього голови ОДА Полоскова А. О. ще
не досяг року. Та запитав про те, чия ініціатива заслуховувати зазначене
питання і за який період.
Гнатківський В. В. дав пояснення, що звіт голови
облдержадміністрації пропонується до розгляду за період із 01 січня по
червень 2021 року за рекомендацією окремих депутатів обласної ради.
ВИРІШИЛИ:
Кіш М. М., Чубірко В. В. рекомендували не розглядати на
пленарному засіданні 3-ї сесії звіт голови облдержадміністрації, оскільки
законодавством не передбачено поквартальне звітування;
Шандор Ф. Ф., Паульо В. Д. запропонували винести це питання на
розгляд пленарного засідання 3-ї сесії обласної ради;
Балог Л. І. утрималася щодо голосування з цього питання.
Рішення не прийнято.
5

Зазначені пропозиції погоджено винести на розгляд президії
обласної ради.
СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович інформував
про проєкт рішення «Про стан боротьби зі злочинністю, охорони
громадського порядку та результати діяльності Головного управління
Національної поліції в Закарпатській області за 2020 рік» та запропонував
винести це питання на розгляд пленарного засідання 3-ї сесії обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Чубірко В. В.,
Паульо В. Д. підтримали зазначену пропозицію.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про
стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати
діяльності Головного управління Національної поліції в Закарпатській
області за 2020 рік» на розгляд пленарного засідання 3-ї сесії обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження Програми поліпшення
безбарʼєрного простору у Закарпатській області на 2022 – 2024 роки»
інформував Пігуляк Микола Миколайович – начальник управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації.
Виступаючий зазначив, що метою прийняття Програми є допомога
територіальним громадам у створенні умов щодо безперешкодного доступу
людей з обмеженими функціональними можливостями до об’єктів
інфраструктури населених пунктів, у тому числі місць праці та відпочинку,
загального користування, спортивних, культурних центрів, зупинок
громадського транспорту тощо, а також до інших видів соціального сервісу
та соціальних послуг.
Загалом реалізація Програми є комплексним процесом, що
пов’язаний із соціальними, психологічними, інфраструктурними та іншими
перетвореннями і змінами, які в сукупності дій спроможні перетворити
населені пункти області на безбар’єрний простір.
ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В.,
Балог Л. І., Паульо В. Д. запитували про фінансово-економічне
обґрунтування і прогноз результатів. Та наголосили на необхідності
обов’язкового забезпечення безперешкодного доступу людей із
обмеженими функціональними можливостями також і до об’єктів обласної
комунальної власності.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді повернути зазначене
питання на доопрацювання у частині передбачення заходів із доступності
маломобільних груп населення до усіх комунальних закладів обласної ради
та винести на розгляд наступної сесії обласної ради.
Голосували: «За» – 4, Паульо В. Д. – «утримався».
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Із питання «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
6

спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» голова
комісії Кіш Михайло Михайлович запропонував розглянути проєкт
рішення на пленарному засіданні третьої сесії обласної ради, враховуючи
рекомендації та висновки профільних комісій обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Балог Л. І.,
Паульо В. Д. підтримали зазначену пропозицію та запропонували включити
до Складу конкурсної комісії комунальних установ у сфері охорони
здоров’я, засновником яких є обласна рада, усіх депутатів обласної ради з
пропорційним принципом, виключивши голову ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді забезпечити пропорційне
представництво депутатів обласної ради (за винятком голови ради), у
конкурсній комісії на зайняття посад керівників КНП охорони здоров’я
обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович
запропонував проєкти рішень з питань: Про припинення процедури
ліквідації Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школиінтернату І – ІІІ ступенів 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 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; 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; Про
затвердження Стратегії управління розвитком об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області – розглянути
на пленарному засіданні третьої сесії обласної ради, враховуючи
рекомендації та висновки профільних комісій обласної ради з цих питань.
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В., Балог Л. І.,
Паульо В. Д. погодили запропоновані питання розглянути на пленарному
засіданні третьої сесії обласної ради із урахуванням рекомендацій
профільних постійних комісій обласної ради.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити зазначені
питання до порядку денного третьої сесії обласної ради та розглянути на її
пленарному засіданні із урахуванням висновків та рекомендацій профільних
комісій обласної ради.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.
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СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович
запропонував додатково розглянути на 3-й сесії обласної ради питання, що
стосується прискорення реалізації пілотного проєкту організації управління
чергами автотранспорту перед міжнародними автомобільними пунктами
пропуску «Електронна черга перетину кордону», завдяки чому буде усунено
вантажівки з проїжджої частини дороги перед пунктами пропуску та
підвищиться безпека на дорогах.
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф. зазначив про необхідність
забезпечення ефективного функціонування міжнародних пунктів пропуску
та життєзабезпечення прикордонних територій.
Чубірко В. В., Балог Л. І. підкреслили про нагальне питання –
прикордонні території потерпають від черг транспортних засобів перед
автомобільними пунктами пропуску, бізнес несе непомірні збитки від
простою вантажівок та прострочення доставки товарів іноземним партнерам
через систематичні затори. Тому невідкладним є усунення черг
автотранспорту перед пунктами пропуску для автомобільного сполучення
шляхом створення сервісу та інфраструктури для прогнозованого часу
перетину кордону.
Члени комісії акцентували також на необхідності комплексного
правового врегулювання моделі функціонування електронної черги, які вже
функціонують у різних країнах: Естонії, Литві, Фінляндії, Білорусії, а також
забезпеченні належних умов перетину кордону, ефективному використанні
людського ресурсу, належній експлуатації та обслуговуванні вантажівок.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати підготувати відповідне Звернення до
Кабінету Міністрів України про невідкладне прийняття постанови щодо
організації управління чергами автотранспорту перед міжнародними
автомобільними пунктами пропуску та включити зазначене питання до
порядку денного третьої сесії обласної ради і розглянути на її пленарному
засіданні.
Голосували: «За» – одноголосно.
Рішення прийнято.

Голова комісії

Михайло КІШ

Секретар засідання

Федір ШАНДОР
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