
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

екології та використання природних ресурсів  

 

Дата проведення: 12 травня 2021 року 

Час проведення: 10.00 год 

Місце проведення:   (5 поверх) малий зал 

Присутні: Дуран Іван Петрович – голова комісії; 

Дербак Микола Юрійович – 

заступник голови комісії; Покорба 

Юрій Васильович – секретар комісії; 

Гулачі Гейза Людвикович,  Кеменяш 

Олександр Михайлович, Савко Іван 

Іванович – члени  комісії. 

Відсутні: Деркач Степан Тіберійович – член 

комісії 

Запрошені: Шекета Андрій Андрійович – перший 

заступник голови ради; Ливч 

Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами  облради; Костяк Петро 

Петрович – Усть-Чорнянський 

селищний голова Тячівського району, 

Щур Василь Михайлович – 

Міжгірський селищний голова, 

Девицька Надія Павлівна – Тур'є-

Реметівський сільський голова 

Ужгородського району; керівники 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації, працівники 

виконавчого апарату обласної ради  

        

Порядок денний: 

І. Попередній розгляд профільних питань (проектів рішень) які 

виносяться на розгляд сесії обласної ради. 

 ІІ. Розгляд  листів та матеріалів, що надійшли до постійної комісії. 

 

Відкрив та вів засідання голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та використання природних ресурсів Дуран Іван Петрович. 

 

І. Попередній розгляд профільних питань (проектів рішень) які виносяться 

на розгляд сесії обласної ради. 

 

Інформував: ШПОНТАК Юрій Михайлович – 
директор департаменту екології та 

природних ресурсів 



 

облдержадміністрації 

2.30 Слухали: Про результати виконання Програми охорони 

навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2019 – 2020 

роки.  

Виступили: Юрій Михайлович коротко ознайомив депутатів із звітом 

про виконання Програми, повідомив, що всі поставлені задачі виконані. 

 Вирішили: Рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного 2-ї сесії обласної ради та прийняти проект рішення на її 2 

пленарному засіданні. 

Голосували: За «6» 

2.31 Слухали: Про оголошення об’єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення (5 пралісів пам’яток природи: ДП «Перечинське 

лісове господарство»; 7 – ДП «Міжгірське лісове господарство»; 1 пралісова 

пам’ятка  природи - ДП «Воловецьке лісове господарство»; 7 – ДП 

«Мокрянське лісомисливське господарство»).  

Виступили: Шпонтак Ю. М., Шекета А. А., Дуран І. П., Костяк П. П., 

Дербак М. Ю., Девицька Н. П., Щур В. М., Савко І. І. 

Представники Усть-Чорнянської громади висловили певні застереження 

щодо прийняття цього рішення в частині оголошення об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення (7 – ДП «Мокрянське лісомисливське 

господарство»), за їх словами мешканців сіл турбує питання випасу худоби, 

заготівля паливних дров, пересування автотранспорту і запропонували виїхати 

на місце та довивчити питання. 

Шпонтак Ю. М. наголосив, що особисто категорично проти джипінгу і 

пересування іншого автотранспорту на полонинах і територіях пралісів.  

Також присутніми були внесені пропозиції по Мокрянському 

лісомисливському господарству зустрітися лісникам, представникам громад, 

членам постійної комісії і обговорити питання. 

Дуран І. П. запропонував відкласти розгляд питання, що стосується ДП 

«Мокрянське лісомисливське господарство». 

Девицька Н. П. повідомила, що є певні застереження щодо пралісової 

пам’ятки природи «Праліси лісництва «Шипот» на площі 267,7 га. 

Шекета А. А. запропонував вилучити із проєкту рішення:  пралісову 

пам’ятку природи «Праліси лісництва «Шипот» на площі 267,7 га; 

Щур В. І. наголосив, що його турбує щоб прийняття цього рішення не 

обмежувало розвиток туризму, гірськолижного спорту на Міжгірщині. 

Висловив свої застереження щодо внесення пралісової пам’ятки природи – 

Праліс та квазіпраліси Ізківського лісництва» на площі 147,2 га до проєкту 

рішення. 

 Вирішили: 

1) Подати проєкт рішення у новій редакції. 

2) Вилучити в п. 1 проєкту рішення  слова:  

в першому абзаці: 

– пралісову пам’ятку природи «Праліси лісництва «Шипот» на площі 267,7 га; 

в другому абзаці: 



 

– пралісову пам’ятку природи «Праліс та квазіпраліси Ізківського лісництва» 

на площі 147,2 га. 

Четвертий абзац п. 1  вилучити повністю. 

 3. Винести питання на розгляд 2 пленарного засідання  2-ї сесії обласної 

ради. 

Голосували: За «6». 

2.32 Слухали: Про затвердження проекту зон санітарної охорони 

ділянки «Маргіт-1» Голубинського родовища мінеральних вод, де розташована 

свердловина № 7-ГП(д) в с.Солочин Свалявського району. 

Виступили: Дуран І. П.,  Шпонтак Ю. М., Кеменяш О. М. 

 Вирішили: відкласти розгляд питання. Провести 17.05.2021 о 10.00 

окреме засідання постійної комісії із зазначеного питання. 

 Слухали:  

2.33 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Косонського 

родовища підземних вод, де розташована свердловина № 27-Т в Берегівському 

районі.  

2.34 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Косонського 

родовища підземних вод, де розташована свердловина № 29-Т в Берегівському 

районі. 

Виступили: Шекета А.А. повідомив, що документи до проєктів рішень 

були подані ще в минулому скликанні і є необхідність поновити деякі із них. 

 Вирішили: Відкласти розгляд зазначених питань. 

Голосували: За «6» 

Слухали: Про Звернення Закарпатської обласної ради про підтримку 

законопроєкту щодо управління відходами (до ВРУ). 

 Вирішили: Рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного 2-ї сесії обласної ради та прийняти проект рішення на її 2 

пленарному засіданні 

Голосували: За «6». 

 

ІІ. Розгляд  листів та матеріалів, що надійшли до постійної комісії. 

 

 Слухали: Дурана І. П. про листи та звернення, що надійшли на розгляд 

постійної комісії, а саме: 

1.  Про лист Ужгородської міської ради щодо рішення позачергової ІІІ сесії 

Ужгородської міської ради від 5 березня 2021 №139 щодо сприяння у 

будівництві сміттєпереробного комплексу на території Середнянської ОТГ; 

2. Про відповідь облдержадміністрації на лист Верхньокоропецької 

сільської ради щодо виділення коштів для проведення аварійно-відновлюваних 

робіт по берегоукріпленню р. Бабічанка; 

3. Про звернення депутатів Довжанської сільської ради Хустського району 

щодо недопущення ліквідації державного підприємства «Довжанське 

лісомисливське господарство; 

4. Про звернення депутатів Ясинянської селищної ради Рахівського району 

щодо збереження мережі державних лісогосподарських підприємства; 



 

5. Про лист Держгеонадр від 16.03.2021 №4069/01/07-21; 

6. Про лист Державного агентства лісових ресурсів України щодо 

розроблення цільової програми. (надіслано листи на розгляд 

облдержадміністрації і ЗУЛМГ); 

7.  Про лист Товариства з обмеженою відповідальністю СТС від 09.04.2021 

№ 03  щодо створення пралісових пам’яток на території ДП «Перечинське 

лісове господарство»; 

8. Про лист Берегівської районної ради від 20.04.2021 №02-14/107 щодо 

рішення від 08.04.2021 №111 «Про звернення депутатів районної ради до 

Державного агентства лісових ресурсів та голови Закарпатської 

облдержадміністрації, голови облради з приводу реформування лісової галузі. 

Вирішили: листи і звернення взяти до відома. 

Голосували: За «6» 

9. Про колективне депутатське звернення депутатів Хустської міської ради 

щодо планування будівництва в с. Рокосово асфальтового заводу; 

Вирішили: підтримати створення робочої групи з вирішення цього 

питання. 

Голосували: За «6». 

10 . Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради від 17 березня 

2021 до ВРУ, КМУ, обласних рад України щодо відновлення обласним радам 

повноважень у частині надання спеціальних дозволів на користування 

корисними копалинами місцевого значення. 

Вирішили:  
1) Підтримати звернення. 

2)  Рекомендувати виконавчому апарату підготувати аналогічне  

звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо 

відновлення обласним радам повноважень у частині надання спеціальних 

дозволів на користування корисними копалинами місцевого значення. 

3) Включити питання до порядку денного 2-ї сесії облради як 

невідкладне. 

Голосували: За «6». 

11 Звернення Полянської сільської ради Мукачівського району від 

18.03.2021 №368/02-19 щодо затвердження проекту зон санітарної охорони 

ділянки «Маргіт-1». 

  Вирішили: відкласти розгляд питання. Провести 17.05.2021 о 10.00 

окреме засідання постійної комісії із зазначеного питання. 

12 Звернення Горінчівської територіальної громади Хустського району від 

13.04.2021 № 704/02-35 щодо питання про дострокове розірвання договору 

оренди з Громадською організацією мисливський клуб «Плай-2».  

Вирішили: направити лист Горінчівської сільської ради Хустського 

району від 13.04.2021 №704/02-35 щодо питання про дострокове розірвання 

договору оренди з Громадською організацією мисливський клуб «Плай-2» код 

ЄДРПОУ 38153087 на розгляд Закарпатського обласного управління лісового 

та мисливського господарства. 

Голосували: За «6». 



 

Слухали Шекету А. А., який коротко ознайомив членів постійної комісії 

з іншими проєктами рішень, які планується розглянути на ІІ пленарному 

засіданні 2 сесії обласної ради, а саме: 

1.2 Про затвердження Кодексу етики депутатів Закарпатської обласної 

ради VIII скликання;  

1.3 Про передачу об’єкта зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну  власність територіальної 

громади села Ставне Ужгородського району; 

     1.4 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; 

1.5 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; 

1.6 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;  

1.7 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;  

2.3 Про Програму організації та забезпечення територіальної оборони, 

призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 

населення Закарпатської області на 2021 – 2025 роки;  

2.4  Про Програму створення страхового фонду документації 

Закарпатської області на 2021 – 2025 роки;  

2.5 Про Програму надання фінансової підтримки Комунальному 

підприємству Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» на 2021 рік;  

2.6 Про Регіональний план заходів із реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей у Закарпатській області на 2021 –

2026 роки;  

 2.7 Про Тимчасові контрольні комісії обласної ради VІІІ скликання; 

2.8 Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів закладів охорони здоровʼя, які діють в організаційно-

правовій формі комунальних некомерційних підприємств; 

2.9 Про Концепцію розвитку комунальних некомерційних підприємств у 

сфері охорони здоров’я Закарпатської області; 

2.10 Про внесення змін до деяких регіональних програм;  



 

2.11 Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду 

керівника комунального закладу фахової передвищої освіти Закарпатської 

обласної ради  

Шекета А. А. поінформував, що Міносвіти  затвердив типове положення 

і нам треба затвердити аналогічне. 

2.12 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»  

Шекета А. А. поясним чим визвано зміни (в минулій редакції була 

прописана постійна комісія з питань законності, правопорядку, майна та 

приватизації, регламенту, а зараз є дві різні комісії: з питань законності, 

правопорядку та регламенту та адміністративно-територіального устрою, 

комунального майна та приватизації. 

2.13 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);  

2.14 Про внесення змін до Програми розвитку прикордонної 

інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки;  

2.15 Про внесення змін до Програми розвитку освіти Закарпаття 

на 2013 – 2022 роки (зі змінами від 31 травня, 12 вересня 2013 року, З лютого 

2014 року, 16 жовтня 2015 року, 30 листопада 2017 року, 4 квітня 2019 року)  

2.16 Про припинення процедури ліквідації Великоберезнянської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І–ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради.  

Шекета А. А. пояснив, що мова іде про відстрочення процедури. 

2.17 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);  

2.18 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);  

2.19 Про результати виконання Регіональної програми сімейної, 

демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми на 2016 ‒ 2020 роки; 

2.20 Про результати виконання у 2020 році Плану заходів із 

реалізації у 2018 – 2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської 

області на період до 2020 року; 

2.21 Про результати виконання Програми розвитку 

транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2016 – 2020 роки;  

2.22 Про результати виконання Програми формування позитивного 

міжнародного інвестиційного іміджу та залучення  іноземних інвестицій у 

Закарпатську область на 2016 – 2020 року;  



 

2.23 Про результати виконання Програми розвитку туризму і курортів у 

Закарпатській області  на 2016 – 2020 роки;  

2.24 Про результати виконання Програми «Центр культур національних 

меншин Закарпаття» на 2016 – 2020 роки;  

2.25 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;  

2.26 Про результати виконання Програми «Ромське населення 

Закарпаття» на 2016 – 2020 роки;  

2.27 Про результати виконання Програми діяльності редакційно-

видавничої групи обласної книги «Реабілітовані історією» і редколегії з 

підготовки та випуску «Зводу пам’яток історії та культури Закарпатської 

області» на 2020 рік;  

2.28 Про результати виконання Програми розвитку та підтримки галузі 

рослинництва в області на 2016 – 2020 роки;  

2.29 Про результати виконання Програми розвитку та підтримки 

тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 2016 – 2020 роки;  

2.30 Про розмір кошторисної заробітної плати у галузі будівництва;  

3.1 Про Комунальну установу «Закарпатський обласний 

молодіжний центр» Закарпатської обласної ради. 

Шекета А.А. повідомив, що мова іде про створення установи,  яка у всіх 

областях вже була створена. 

3.2 Про Комунальний заклад «Школа вищої спортивної майстерності» 

Закарпатської обласної ради (перейменування, статут); 

3.3 Про створення Комунальної установи «Закарпатський обласний 

центр аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення 

закладів освіти» Закарпатської обласної ради; 

3.4 Про питання діяльності Комунального підприємства «Агентство 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» 

Закарпатської обласної ради»  

Шекета А.А. повідомив, що є пропозиція контракт укласти на 4 роки. 

3.5 Про затвердження Статуту Комунального закладу «Закарпатський 

обласний художній музей ім. Й. Бокшая» Закарпатської обласної ради; 

3.6 Про визначення замовника (КП «Агентство регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва «Закарпаття» замовником робіт із 

виготовлення ПКД для проведення протиаварійних та невідкладних 

консерваційних робіт по 4 замках (с. Середнє, Усочанський, Королево, 

Квасово);  

3.7 Про забезпечення належного функціонування окремих комунальних 

підприємств (затвердити Статути: ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород», 

КП «БУДКОМЛЕКТТОРГ»)  

3.8 Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального 

закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради     

Андрій Андрійович поінформував про те, що в минулому році на 220 

місць взяли лише 19 студентів, що півтора року не має директора.  



 

3.9 Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального 

закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради  

Шекета А.А. повідомив, що закінчився контракт із директором закладу. 

Необхідно призначити виконуючого обов’язки та  оголосити конкурс. 

3.10 Про призначення директора Комунального вищого навчального 

закладу «Ужгородський музичний коледж імені Дезидерія Задора» 

Закарпатської обласної ради. 

 Шекета А.А.: «Така ж ситуація і по цьому навчальному закладу». 

3.11 Про призначення директора Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород»; 

3.12 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»; 

3.13 Про погодження передачі об’єкта незавершеного будівництва 

«Будівництво Міжгірської ЗОШ- №2 І-ІІI ступенів Блок №4 – ІІ черга 

Закарпатська область, Міжгірський район, смт. Міжгір’я» на баланс відділу 

освіти, сім’ї, молоді, спорту та культури виконавчого комітету Міжгірської 

селищної ради;  

3.14 Про погодження передачі об’єкта незавершеного будівництва 

«Загальноосвітня школа в с.Нересниця Тячівського району – будівництво» на 

баланс Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області;  

3.15 Про погодження передачі об’єкта незавершеного будівництва 

«Районна лікарня (акушерсько-гінекологічний корпус), м. Рахів- будівництво» 

на баланс Рахівської міської ради Закарпатської області; 

3.16 Про результати діяльності Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради у 

2020 році;  

3.17 Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції;  

3.18 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»;   

3.19 Про скорочення керівного складу Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради;   

3.20 Про затвердження Стратегії управління розвитком об'єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області;   

3.21 Про оформлення права спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області (комунальної власності області) на землю;  



 

3.22 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»;  

3.23 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;  

3.24 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;  

3.25 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;  

3.26 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;  

3.27 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;  

3.28 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;  

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; 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950056.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950056.html


 

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» (до ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 

«Укрпрофоздоровниця»)  

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. 

 

 

Голова постійної комісії                                                               Іван ДУРАН 

 

 

Секретар комісії                                                                      Юрій ПОКОРБА                                                        


