
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, 

комунального майна та приватизації 

від 13, 14, 17 травня 2021 року 

Дата проведення: 13 травня 2021 року 

Час проведення: 14.00 год 

Місце проведення:  (5 поверх) малий зал 

Присутні: Станко Петро Іванович – голова 

комісії; 

Синетар Іван Іванович – заступник 

голови комісії;  Мацепура Ірина 

Олександрівна – секретар комісії; 

Борто Йосип Йосипович, Сарай 

Роман Дмитрович  –  члени комісії 

Відсутні: Антал Олександр Петрович – член 

комісії 

Запрошені: Шекета Андрій Андрійович – перший 

заступник голови ради; Ман Денис 

Миколайович – заступник голови 

ради; Мішко Євген Євгенович – в. п. 

начальника Комунальної установи 

«Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради 

        

Порядок денний: 

І.   Попередній розгляд проектів рішень пропонованих для 

розгляду  на ІІ пленарному засіданні 2-ї сесії обласної ради VІІІ скликання 

 

ІІ. Листи та матеріали, що надійшли до постійної комісії 

 

Станко П. І. привітав присутніх членів постійної комісії та ознайомив із 

порядком денним. 

2.5 Слухали: Про Програму надання фінансової підтримки 

Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради 

«Будкомплектторг» на 2021 рік. 

Інформував: БІРАК Іван Іванович – директор КП ЗОР 

«Будкомплектторг» 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І.,  Мацепура І.О., Борто Й.Й., Сарай 

Р.Д. рекомендували керівнику КП «Будкомплектторг» подати на  наступне 

засідання комісії план розвитку підприємства на цей рік. 

  Вирішили: 1. Включити питання до порядку денного 2-ї сесії облради  

 2. Підготувати план розвитку підприємства до наступного засідання 



 

постійних комісії. 

«ЗА» 5. 

Слухали: Про передачу об’єкта нерухомого майна за адресою: м. 

Перечин, вул. Ломоносова, 1 в оперативне управління. 

Інформував: Шекета Андрій Андрійович – перший 

заступник голови ради 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І.Ю Мацепура І.О., Борто Й.Й., 

Сарай Р.Д., Ман Д.М. 

 Вирішили: Включити питання до порядку денного 2-ї сесії облради та 

прийняти проект рішення на її 2 пленарному засіданні – як невідкладне. 

«ЗА» 5. 

Головуючий повідомив, що у зв’язку із тим, що члени постійної комісії 

повинні прийняти участь в інших засіданнях запропонував продовжити розгляд 

питань порядку денного  14 травня 2021 о 13.00. 

 

Дата проведення: 14 травня 2021 року 

Час проведення: 13.00 год 

Місце проведення:  (5 поверх) малий зал 

Присутні: Станко Петро Іванович – голова 

комісії; 

Синетар Іван Іванович – заступник 

голови комісії;  Мацепура Ірина 

Олександрівна – секретар комісії; 

Борто Йосип Йосипович, Сарай 

Роман Дмитрович  –  члени комісії 

Відсутні: Антал Олександр Петрович – член 

комісії 

Запрошені: Ман Денис Миколайович – заступник 

голови ради; Гнатківський 

Володимир Володимирович – 

заступник керуючого справами 

обласної ради, Мішко Євген 

Євгенович – в. п. начальника 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради; 

Сигидін Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення, 

роботи зі зверненнями громадян та 

доступу до публічної інформації 

виконавчого апарату обласної ради, 

представники Ставненської 

територіальної громади Ужгородського 

району, працівники виконавчого 

апарату обласної ради 



 

1.2 Слухали: Про затвердження Кодексу етики депутатів Закарпатської 

обласної ради VIII скликання. 

 Виступили: Станко П.І. 

  Вирішили: винести на розгляд ІІ пленарного засідання 2-ї сесії  

обласної ради.  

«ЗА» 5. 

1.3 Слухали: Про передачу об’єкта зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області у комунальну  власність 

територіальної громади села Ставне Ужгородського району. 

 Виступили: Синетар І. І. запропонував заслухати представників 

Ставненської територіальної громади, які розповіли, що громада має намір 

облаштувати у цих приміщеннях центр надання соціальних послуг для 

одиноких та малозабезпечених жителів громади і  під ці потреби громада вже 

готова виділити кошти із бюджету розвитку. 

 Станко П. І., Синетар І. І., Сарай Р. Д. запропонували представникам 

сільської ради звернутися до обласної ради щодо  передачі даного об’єкту в 

оперативне управління громаді та надати план використання й покращення цих 

приміщень. 

 Вирішили: Направити проєкт рішення на доопрацювання. 

«ЗА» 5. 

Слухали: 

 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. 

Інформував: Мішко Євген Євгенович – в. п. 

начальника Комунальної установи 

«Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської 



 

обласної ради 

 Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Сарай Р. Д., Борто Й. Й., 

Мацепура І.О. 

 Вирішили: Виключити питання із порядку денного 2-ї сесії обласної 

ради та розглянути на наступній сесії обласної ради після затвердження 

Стратегії управління розвитком об'єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

«ЗА» 5. 

Слухали: 

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 № 155;  

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;  

 Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Сарай Р. Д., Борто Й. Й., 

Мацепура І.О. 

 Вирішили: Рекомендувати розглянути питання на наступних сесіях 

обласної ради після затвердження Стратегії управління розвитком об'єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області   

2.3 Слухали: Про Програму організації та забезпечення територіальної 

оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного 

виховання населення Закарпатської області на 2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Станко П. І. 

 Вирішили: винести на розгляд ІІ пленарного засідання 2-ї сесії  

обласної ради. 

«ЗА» 5. 

2.4 Слухали: Про Програму створення страхового фонду документації 

Закарпатської області на 2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Синетар І. І. 

 Вирішили: винести на розгляд ІІ пленарного засідання 2-ї сесії  

обласної ради. 

«ЗА» 5. 

2.6 Слухали: Про Регіональний план заходів із реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей у Закарпатській області на 2021 –

2026 роки. 

 Виступили: Станко П. І. 

 Вирішили: винести на розгляд ІІ пленарного засідання 2-ї сесії  

обласної ради. 

«ЗА» 5. 

2.7 Слухали: Про Тимчасові контрольні комісії обласної ради VІІІ 

скликання. 

 Виступили: Борто Й. Й. 

 Вирішили: винести на розгляд ІІ пленарного засідання 2-ї сесії  

обласної ради. 

«ЗА» 5. 

2.8 Слухали: Про Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансових планів закладів охорони здоровʼя, які діють в 

організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств. 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І. І. 

 Вирішили: винести на розгляд ІІ пленарного засідання 2-ї сесії  

обласної ради. 

«ЗА» 5. 

2.9 Слухали: Про Концепцію розвитку комунальних некомерційних 

підприємств у сфері охорони здоров’я Закарпатської області. 



 

 Виступили: Станко П. І., Синетар І. І. запропонували покласти контроль 

за виконанням також і на постійну комісію з питань регіонального розвитку, 

адміністративно-територіального устрою, комунального майна та приватизації. 

 Вирішили: 1. Покласти контроль за виконанням також на постійну 

комісію з питань регіонального розвитку, адміністративно-територіального 

устрою, комунального майна та приватизації. 

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

ради. 

«ЗА» 5. 

2.10 Слухали: Про внесення змін до деяких регіональних програм. 

Інформував: МАН Денис Миколайович – заступник 

голови обласної ради 

 Виступили: Станко П. І. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 5. 

2.11 Слухали:  Про затвердження Положення про проведення конкурсу на 

посаду керівника комунального закладу фахової передвищої освіти 

Закарпатської обласної ради. 

Інформував: Гнатківський Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами обласної ради 

  Виступили: Ман Д. М. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 5.  

2.12 Слухали: 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». 

Інформував: МАН Денис Миколайович – заступник 

голови обласної ради 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І. І. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 5. 

Слухали: Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 

обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами 

від 25.02.2021 року) 07100000000 (код бюджету). 

Інформувала: БУРКУЛЕШ Наталія Юріївна – 

заступник директора департаменту 

фінансів облдержадміністрації    

 Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Сарай Р. Д., Борто Й. Й., 

Мацепура І.О. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 



 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 4. 

3.4. Слухали: 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» 

 Виступили: Синетар І.І. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 4.  

3.6 Слухали: 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). 

Інформував: ДАНКАНИЧ Михайло Васильович – 

директор КП «Агентство регіонального 

розвитку та транскордонного 

співробітництва «Закарпаття» 

 Виступили: Станко П. І., Синетар І. І., Сарай Р. Д., Борто Й. Й., 

Мацепура І.О.  обговорили питання, зокрема, що кошти під ці проєкти будуть 

виділені Мінрегіоном у червні. Для можливості використання цих коштів, 

запропонували КУ «Управління спільною власністю територіальних громад» 

пришвидшити процедуру передачі замків в оперативне управління відповідних 

громад. Синетар І. І. зауважив, що цю роботу необхідно довести до логічного 

завершення, тобто  завершити в червні 2021 юридичну процедуру (оформлення 

документації).  

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 4. 

2.16 Слухали: Про припинення процедури ліквідації Великоберезнянської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І–ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради. 

 Виступили: Ман Д. М., Станко П. І.,Борто Й. Й.,  Синетар І.І., Сарай. 

Р.Д 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 4 

2.17 Слухали: 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). 

 Виступили: Ман Д. М. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 4. 

2.18 Слухали: 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. 

 Виступили: Ман Д. М. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 4. 

2.20 Слухали: Про результати виконання у 2020 році Плану заходів із 

реалізації у 2018 – 2020 роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської 

області на період до 2020 року. 

 Виступили: Ман Д. М., Синетар І. І. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 4. 

Слухали:  

2.19 Про результати виконання Регіональної програми сімейної, 

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

протидії торгівлі людьми на 2016 ‒ 2020 роки Про результати виконання 

Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської 

області на 2016 – 2020 роки;  

2.21 Про результати виконання Програми формування позитивного 

міжнародного інвестиційного іміджу та залучення  іноземних інвестицій у 

Закарпатську область на 2016 – 2020 року;  

2.22 Про результати виконання Програми розвитку туризму і курортів 

у Закарпатській області  на 2016 – 2020 роки;  

2.23 Про результати виконання Програми «Центр культур 

національних меншин Закарпаття» на 2016 – 2020 роки;  

2.24 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;  

2.25 Про результати виконання Програми «Ромське населення 

Закарпаття» на 2016 – 2020 роки; 

2.26 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;  

2.27 Про результати виконання Програми розвитку та підтримки 

галузі рослинництва в області на 2016 – 2020 роки;  



 

2.28 Про результати виконання Програми розвитку та підтримки 

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

2.29 Про результати виконання Програми охорони навколишнього 

природного середовища Закарпатської області на 2019 – 2020 роки. 

 Виступили: Ман Д. М. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 4. 

Слухали:  

2.30 Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення. 

2.31 Про затвердження проекту зон санітарної охорони ділянки 

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

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

2.32 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Косонського 

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

районі  

2.33 Про затвердження проекту зон санітарної охорони Косонського 

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

районі . 

 Вирішили: Погодитись із висновками профільної постійної комісії і 

рішенням президії обласної ради. 

Слухали: Про розмір кошторисної заробітної плати у галузі будівництва. 

 Виступили: Ман Д. М. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 4. 

3.1 Слухали: Про Комунальну установу «Закарпатський обласний 

молодіжний центр» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Ман Д. М. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 5. 

Слухали: Про Комунальний заклад «Школа вищої спортивної 

майстерності» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Ман Д. М. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

«ЗА» 5. 

3.3 Слухали: Про створення Комунальної установи «Закарпатський 

обласний центр аналітично-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення закладів освіти» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Ман Д.М. 

 Вирішили: 1. Передбачити конкурсний механізм призначення 



 

керівників установи, тимчасово призначити виконуючого обов’язки цієї 

Комунальної установи Закарпатської обласної ради 

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

ради. 

«ЗА» 4. 

 

Дата проведення: 17 травня 2021 року 

Час проведення: 12.30 год 

Місце проведення:  (5 поверх) депутатський зал 

Присутні: Станко Петро Іванович – голова 

комісії; 

Синетар Іван Іванович – заступник 

голови комісії;  Мацепура Ірина 

Олександрівна – секретар комісії; 

Борто Йосип Йосипович, Сарай 

Роман Дмитрович  –  члени комісії 

Відсутні: Антал Олександр Петрович – член 

комісії 

Запрошені: Шекета Андрій Андрійович – перший 

заступник голови ради; Ман Денис 

Миколайович – заступник голови 

ради; Мішко Євген Євгенович – в. п. 

начальника Комунальної установи 

«Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради; Сигидін Олег Ігорович 

– начальник управління правового 

забезпечення, роботи зі зверненнями 

громадян та доступу до публічної 

інформації виконавчого апарату 

обласної ради 

 

 

 

Інформував: Сигидін Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення, 

роботи зі зверненнями громадян та 

доступу до публічної інформації 

виконавчого апарату обласної ради 

3.7 Слухали: Про забезпечення належного функціонування окремих 

комунальних підприємств (затвердити Статути: ЗОКП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород», КП «БУДКОМЛЕКТТОРГ») 

 Вирішили: Подати проєкт рішення на розгляд пленарного засідання 2-ї 

сесії у новій редакції. 



 

3.8 Слухали: Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Шекета А. А. 

 Вирішили: 1. Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

  2.  При розгляді питань, що стосуються кадрових призначень 

запрошувати кандидатів на посади на засідання постійних комісій. 

«ЗА» 5. 

3.9 Слухали: Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї сесії 

обласної ради. 

 2. При розгляді питань, що стосуються кадрових призначень запрошувати 

кандидатів на посади на засідання постійних комісій. 

«ЗА» 5. 

3.10 Слухали: Про призначення директора Комунального вищого 

навчального закладу «Ужгородський музичний коледж імені Дезидерія Задора» 

Закарпатської обласної ради. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї сесії 

обласної ради. 

 2. При розгляді питань, що стосуються кадрових призначень 

запрошувати кандидатів на посади на засідання постійних комісій.  

«ЗА» 5. 

3.11 Слухали: Про призначення директора Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» 

Виступили: Станко П.І., Синетар І.І. 

 Вирішили: 1. Винести питання на розгляд ІІ пленарного засідання  2-ї 

сесії обласної ради. 

 2. Передбачити контракт з директором на 5 років. 

«ЗА» 5. 

3.12 Слухали: 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». 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І., Борто Й.Й., Сарай Р.Д. 

 Вирішили: Включити у порядок денний 2-ї сесії облради. 

«ЗА» 5. 

3.13 Слухали: Про передачу 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 



 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І., Борто Й.Й., Мацепура І.О.,Сарай 

Р.Д. 

 Вирішили: Подати проект рішення на розгляд ІІ пленарного засідання 2-ї 

сесії у новій редакції. 

«ЗА» 5. 

3.14 Слухали: Про передачу об’єкта незавершеного будівництва 

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

баланс Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області. 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І., Борто Й.Й., Мацепура І.О.,Сарай 

Р.Д. 

 Вирішили: Подати проект рішення на розгляд ІІ пленарного засідання 2-ї 

сесії у новій редакції. 

«ЗА» 5. 

3.15 Слухали: Про передачу об’єкта незавершеного будівництва 

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

на баланс Рахівської міської ради Закарпатської області. 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І., Борто Й.Й., Мацепура І.О.,    

Сарай Р.Д. 

 Вирішили: Подати проект рішення на розгляд ІІ пленарного засідання 2-ї 

сесії у новій редакції. 

«ЗА» 5. 

3.16 Слухали: Про результати діяльності Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради у 2020 році. 

Інформував: Станко П.І. 

 Виступили: Синетар І.І., Борто Й.Й., Мацепура І.О.,Сарай Р.Д. 

 Вирішили: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку 

денного 2-ї сесії обласної ради 

«ЗА» 5. 

3.17 Слухали: Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції. 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І., Борто Й.Й., Мацепура І.О.,    

Сарай Р.Д. 

 Вирішили: Рекомендувати включити до порядку денного 2-ї сесії 

обласної ради та  подати проєкт рішення  у новій редакції. 

«ЗА» 4; Утримався» 1. 

3.18 Слухали: 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». 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І., Борто Й.Й., Мацепура І.О.,    

Сарай Р.Д. 

 Вирішили: Рекомендувати зазначене питання винести на розгляд  2 

пленарного засідання 2-ї сесії обласної ради 



 

«ЗА» 4  Утримався» 1. 

3.19 Слухали: Про скорочення керівного складу Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І., Борто Й.Й., Мацепура І.О.,    

Сарай Р.Д. 

 Вирішили: Рекомендувати зазначене питання винести на розгляд  2 

пленарного засідання 2-ї сесії обласної ради. 

«ЗА» 4  Утримався» 1. 

3.20 Слухали: Про затвердження Стратегії управління розвитком 

об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області   
 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І., Борто Й.Й., Мацепура І.О.,     

Сарай Р.Д. 

 Вирішили: Рекомендувати зазначене питання винести на розгляд  2 

пленарного засідання 2-ї сесії обласної ради 

«ЗА» 5. 

3.21 Слухали: Про оформлення права спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області (комунальної власності області) на землю. 

 Виступили:  

 Вирішили: Рекомендувати зазначене питання винести на розгляд  2 

пленарного засідання 2-ї сесії обласної ради. 

«ЗА» 5. 

Борто Й. Й. зазначив, про необхідність (в майбутньому) запрошувати 

представників громад на засідання постійної комісії при розгляді питань щодо 

передачі об’єктів, а зараз розгляд таких питань  відкласти. 

Слухали:  

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 (до Президента України, ВРУ, КМУ) 

4.3  Про Звернення Закарпатської обласної ради про підтримку 

законопроєкту щодо управління відходами (до ВРУ)  

4.4 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо передачі 

майнового комплексу санаторію «Човен» у власність держави в особі 

Міністерства соціальної політики України (до Кабінету Міністрів України, 

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»)  

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


 

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  

(до ВРУ, КМУ)  

 Виступили: Станко П.І., Синетар І.І., Борто Й.Й., Мацепура І.О., 

Сарай Р.Д. 

 Вирішили: Рекомендувати зазначені питання винести на розгляд 2 

пленарного засідання 2-ї сесії обласної ради 

«ЗА» 5. 
 

ІІ. Листи та матеріали, що надійшли до постійної комісії: 
 

Слухали: Станка П. І., який ознайомив членів постійної комісії із 

листами, які надійшли на розгляд постійної комісії, а саме:  

1)  Лист Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» №01.1-07/325 щодо доцільності виділення будівлі літ. 

Ш зі складу будівель та споруд, за адресою: місто Ужгород, вул. Собранецька, 

145. 

Вирішили: розглянути на наступному засіданні постійної комісії. 

2) Лист Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРГОВОЗ» від 

19.03.2021 №7 щодо  виключення частини гаражів літ. Т за адресою: м. 

Ужгород, вул. Собранецька, 145, загальною площею 292 кв. м. з переліку 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що 

не підлягають приватизації та надати згоду на їх приватизацію шляхом викупу і 

відповідь Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  від 14.04.2021 № 01.1-

07/637.  

Вирішили: розглянути на наступному засіданні постійної комісії. 

3) Лист Сюртівської сільради від 15.04.2021 № 314/02-23 щодо 

рішення ради «Про надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу 

будівель та споруд Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату 

І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради в комунальну власність Сюртівської 

сільської ради». 

4) Лист Пилипецької сільської ради Хустського району про 

направлення рішення №17 «Про ініціювання передачі майна та речей у 

власність Пилипецькій сільській раді та прийняття майна у комунальну 

власність Пилипецької сільської ради, що перебуває (перебувало) у спільній 

власності територіальних громад Закарпатської області». 

5) Лист Ставненської сільської ради від 05.04.2021 № 02-06/197 щодо 

розгляду питання про безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади села Ставне нежитлової будівлі в с. Жорнава для 

розміщення «Центру надання соціальних послуг». 

6) Лист Довжанської сільської ради від 29.03.2021 №02-07/169 щодо 

передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, міст області до 



 

комунальної власності Довжанської територіальної громади будівлю аптеки, 

розташовану за адресою: с. Довге. вул. Велика, 63. 

7) Лист Виноградівської міської ради від 08.04.2021 №02-12/1085 

щодо рішення №76 «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність виноградівської міської територіальної громади вбудованих 

приміщень Виноградівської районної державної насіннєвої інспекції». 

8) Рішення Мукачівської міської ради від 25.03.2021 №288 «Про 

звернення до голови Закарпатської обласної ради» (щодо передачі нежитлові 

приміщення комунальної власності облради, які розташовані на пл.. Кирила і 

Мефодія, 35 у м. Мукачево до комунальної власності або в оперативне 

управління Мукачівської міської територіальної громади. 

Вирішили: листи взяти до відома 

 

 

Голова постійної комісії                                                          Петро СТАНКО 

 

 

Секретар комісії                                                                  Ірина МАЦЕПУРА     

 

 

 

 


