
 

ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

екології та використання природних ресурсів  

 

Дата проведення: 23 червня 2021 року 

Час проведення: 10.00 год 

Місце проведення:   (5 поверх) депутатський зал 

Присутні: Дуран І. П. – голова комісії;  

Дербак М. Ю. – заступник голови комісії;  

Гулачі Г. Л., Кеменяш О. М. –  члени комісії 

Відсутні: Покорба Ю. В. – секретар комісії; 

Деркач С. Т., Савко І. І. – члени комісії 

Запрошені: Ливч М. М. – керуючий справами обласної 

ради Шпонтак Ю. М. – начальник 

департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації, працівники 

виконавчого апарату обласної ради 

    

Порядок денний: 

 

І. Про затвердження переліку природоохоронних заходів (об’єктів) та 

обсяг їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони 

навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 -2023 

роки (Лист облдержадміністрації від 01.06.2021 №06-9/1630 щодо подання на розгляд профільних 

постійних комісій обласної ради проекту розпорядження голови ОДА «Про перелік 

природоохоронних заходів (об'єктів) та обсяги їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми 

охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки». 
 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку природоохоронних заходів 

(об’єктів) та обсяг їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми 

охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 

-2023 роки 

Інформував: ШПОНТАК Юрій Михайлович -  директор 

департаменту екології та природних ресурсів 

ОДА 

ВИСТУПИЛИ: Шпонтак Ю.М. інформував, що з метою реалізації у 2021 

році Програми охорони навколишнього природного середовища Закарпатської 

області на 2021 - 2023 роки, яка схвалена розпорядженням голови 

облдержадміністрації 14.12.2020 року №730 (зі змінами) та затверджена 

рішенням Закарпатської обласної ради 17.12.2020 року №66 (зі змінами) 

департамент подає для затвердження перелік природоохоронних заходів 

(об'єктів) та обсяги їх фінансування:  



 

Перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та обсяги їх 

фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони навколишнього 

природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки 

 

№ 

з/п 
Назва заходу (об'єкту) 

Відповідальні 

виконавці 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

1 2 3 4 

Охорона і раціональне використання земель 
Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, 

берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також 

проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання  розвитку  

небезпечних  геологічних процесів,  усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об'єкти (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 
1. Захист центральної частини с.Білки від 

підтоплення, зокрема ремонт берегоукріплення 

потічків, які знаходяться по обидві сторони 

опорного Білківського закладу загальної середньої 

освіти вздовж країв шкільної території (загальна 

довжина близько 500 метрів) 

Білківська 

сільська рада (ТГ)  

500,0 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва та 

побутових відходів 
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і захоронення відходів в тому числі ліквідація несанкціонованих, стихійних 

сміттєзвалищ (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) 

1. Ліквідація несанкціонованих стихійних 

сміттєзвалищ в межах дачних масивів сіл 

Кам’яниця, Оноківці, Оріховиця 

Оноківська 

сільська рада (ТГ) 

300,0 

2. Обстеження водного об'єкту річки Боржава 

км 28–км 32 для подальшої ліквідації сміттєвих 

заторів 

Кам'янська 

сільська рада (ТГ) 

49,0 

3. Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Боржава км 28–км 32 з метою подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Кам'янська 

сільська рада (ТГ) 

49,0 

4. Обстеження водного об'єкту річки Боржава 

км 21–км 28 для подальшої ліквідації сміттєвих 

заторів 

Великоберезька 

сільська рада (ТГ) 

49,0 

5. Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Боржава км 21–км 28 з метою подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Великоберезька 

сільська рада (ТГ) 

49,0 

6. Обстеження водного об'єкту річки Боржава 

км 14–км 21 для подальшої ліквідації сміттєвих 

заторів 

Берегівська 

райдержадміністрація 

49,0 

7. Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Боржава км 14–км 21 з метою подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Берегівська 

райдержадміністрація  

49,0 

8. Обстеження водного об'єкту річки 

Латориця км30–км 35 для подальшої ліквідації 

сміттєвих заторів 

Великодобронськ

а сільська рада (ТГ) 

49,0 

9. Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км30–км 35 з метою подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Великодобронськ

а сільська рада (ТГ) 

49,0 

10. Обстеження водного об'єкту річки 

Латориця км35–км 40 для подальшої ліквідації 

сміттєвих заторів 

Ужгородська 

райдержадміністрація 
49,0 

11. Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км35–км 40 з метою подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Ужгородська 

райдержадміністрація 
49,0 

12. Обстеження водного об'єкту річки Сюртівська 49,0 



 

Латориця км40–км 43 для подальшої ліквідації 

сміттєвих заторів 

сільська рада (ТГ) 

13. Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км40–км 43 з метою подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Сюртівська 

сільська рада (ТГ) 

49,0 

14. Обстеження водного об'єкту річки 

Латориця км46–км 49 для подальшої ліквідації 

сміттєвих заторів 

Великолучківська 

сільська рада (ТГ) 

49,0 

15. Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км46–км 49 з метою подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Великолучківська 

сільська рада (ТГ) 

49,0 

16. Обстеження водного об'єкту річки 

Латориця км49–км 52 для подальшої ліквідації 

сміттєвих заторів 

Мукачівська 

райдержадміністрація 
49,0 

17. Зрізування дерев у важкодоступних місцях 

річки Латориця км49–км 52 з метою подальшої 

ліквідації сміттєвих заторів 

Мукачівська 

райдержадміністрація 
49,0 

Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання 

поліграфічної продукції, моніторинг навколишнього природного середовища, 

підтримка громадських екологічних організацій 
1. Проведення науково-технічних 

конференцій і семінарів, організація виставок, 

фестивалів та інших заходів щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища, 

видання поліграфічної продукції з екологічної 

тематики, створення бібліотек, відеотек, фототек 

тощо 

Департамент 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації 

355,0 

2 Функціонування системи моніторингу 

довкілля Закарпатської області 
Департамент 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації 

100,0 

ВИРІШИЛИ: затвердити перелік природоохоронних заходів (об'єктів) та 

обсяги їх фінансування для реалізації у 2021 році Програми охорони 

навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 

роки. 

Голосували: «ЗА» 4. 

Рішення прийнято 

 Слухали: Про лист Державної служби геології та надр України від 

05.05.2021 №7037/01/07-21 щодо переліку спеціальних дозволів на користування 

надрами дія яких зупинена. 

 Вирішили: Лист взяти до відома. 

Голосували: «ЗА» 4. 

Рішення прийнято 

 

Голова постійної комісії                                                               Іван ДУРАН 

 

 

Секретар засідання                                                                    Гейза ГУЛАЧІ 


