
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, 

комунального майна та приватизації 

 

Дата проведення: 18 червня 2021 року 

Час проведення: 14.00 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;Філіп Василь 

Степанович – представник 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради 

        

Порядок денний: 

І.   Попередній розгляд проектів рішень пропонованих для 

розгляду  на засіданні 3-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. 

 

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

 

Станко П. І. ознайомив членів постійної комісії із листами, які 

надійшли на розгляд постійної комісії, а саме:  

Слухали: Про лист Перечинської міської ради від 17.06.2021 

№1077/07-13 щодо внесення змін у рішення обласної ради від 20.05.2021 №243 

«Про передачу об’єкта нерухомого майна за адресою: м. Перечин, вул. 

Ломоносова, 1 в оперативне управління. 

 Виступили: Станко П.І. зауважив, що не має підстав та необхідності в 

такій зміні. 

Синетар І.І.,  Борто Й.Й., Сарай Р.Д. підтримали. 



 

  Вирішили: лист взяти до відома. 

«ЗА» 4. 

Слухали: Про 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. 

 Виступили: Станко П. І., Синетар І. І.,  Борто Й. Й., Сарай Р. Д.  
  Вирішили: лист взяти до відома. 

«ЗА» 4. 

Слухали: Про 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.  

 Виступили: Станко П. І., Синетар І. І.,  Борто Й. Й., Сарай Р. Д.  
  Вирішили: лист взяти до відома. 

«ЗА» 4. 

Слухали: Про звернення народного депутата України Анатолія Костюха 

від 24.05.2021 №7к/249 щодо виділення приміщень, необхідних для належної 

роботи Закарпатського обласного відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів. 

–  Лист Закарпатського обласного відділення Фонду соціального захисту 

інвалідів щодо виділення приміщень. 

– Відповідь Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Філіп В.С. повідомив про те що приміщення, яке просить 

виділити за 1 гривню Закарпатське обласне відділення Фонду соціального 

захисту інвалідів у будівлі за адресою пл. Шандора Петефі, 14 виставлені на 

аукціон для комерційної оренди. Зауважив, що воно знаходиться на  4 поверсі і 

є складності із його відвідуванням людям із обмеженими можливостями, а 

також повідомив, що Фонду була надана ґрунтовна відповідь із зазначеного 

питання. 

Станко П.І.,  Борто Й.Й. запропонувати Комунальній установі винайти 

можливість і запропонувати Фонду інше приміщення. 

Синетар І.І.,  Борто Й.Й. підтримали пропозицію. 
  Вирішили: рекомендувати Комунальній установі запропонувати 

заявнику інше приміщення. 

«ЗА» 4. 

Слухали: Про лист Богданської сільської ради Рахівського району від 

12.05.2021 № 550 щодо передачі у комунальну власність територіальної 



 

громади будівлі аптеки № 64, що знаходиться за адресою: вул. Івана Франка, 

53, с. Богдан Рахівського району.   

 Виступили: Філіп В.С. поінформував, що це питання було ретельно 

вивчено, будівля про яку іде мова знаходиться в аварійному стані і потребує 

капітальних вкладень. 

Синетар І. І., Борто Й.Й. зауважили, що на засіданнях попередніх комісій 

наголошувалось, про необхідність прийняття спочатку Стратегії управління 

розвитком об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області, а вже потім приймати відповідні рішення щодо передачі 

майна. 

 Вирішили: розглянути питання після затвердження Стратегії 

управління розвитком об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області. 

Голосували: «ЗА» 4. 

Слухали:  

– Про лист Середнянської селищної ради Ужгородського району від 

18.05.2021 №01-24/181 щодо передачі  комплексу будівель та споруд 

Чертезької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради у комунальну власність Середнянської 

територіальної громади. 

– Про лист Рахівської міської ради від 24 травня 2021 року № 02-

36/571 щодо рішення 10 сесії від 15 квітня 2021 № 178 «Про схвалення тексту 

звернення депутатів Рахівської міської ради до голови Закарпатської обласної 

ради Петрова О.Г.» щодо передачі комунального підприємства Центральна 

районна аптека №17 м. Рахів та комунального підприємства Аптека №128 м. 

Рахів Закарпатського обласного виробничого об’єднання «Фармація» зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області у комунальну власність Рахівської міської територіальної громади. 

 Виступили: Станко П. І., Синетар І. І.,  Борто Й. Й., Сарай Р.Д.  
  Вирішили: розглянути питання після затвердження Стратегії 

управління розвитком об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області. 

 Голосували: «ЗА» -5. 

Слухали: Про звернення постійної комісії обласної ради з питань праці, 

зайнятості та соціального захисту населення щодо відновлення повноцінної 

роботи ЗОВО«ФАРМАЦІЯ» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Синетар І.І.,  запропонував розглянути звіт про діяльність 

ЗОВО«ФАРМАЦІЯ», запросити на наступне засідання постійної комісії 

керівника об’єднання, депутата  обласної ради Шукаля Я. Ю. 

Також виступили Станко П.І., Борто Й.Й., Сарай Р.Д.  

Мацепура І.О. висловилась проти розгляду цього питання. 
  Вирішили: на наступних засіданнях постійної комісії заслухати 

керівника ЗОВО «Фармація» щодо діяльності обєднання. 



 

 Голосували: «ЗА» -4, «ПРОТИ» - 1. 

 

І.   Попередній розгляд проектів рішень пропонованих для 

розгляду  на засіданні 3-ї сесії обласної ради VІІІ скликання 

 

Слухали: Про затвердження Програми поліпшення безбарʼєрного 

простору у Закарпатській області на 2022 – 2024 роки.  

Інформував: ПІГУЛЯК Микола Миколайович – 

начальник управління містобудування та 

архітектури Закарпатської 

облдержадміністрації 

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

Сарай Р.Д.  
  Вирішили: включити питання до порядку денного 3-ї сесії обласної 

ради. 

 Голосували: «ЗА» -5. 

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». 

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

Сарай Р.Д.  

  Вирішили: включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради. 

 Голосували: «ЗА» -5. 

Слухали: Про питання діяльності Комунального підприємства 

«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради».  

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

Сарай Р.Д.  
  Вирішили: включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради. 

 Голосували: «ЗА» -5. 

Слухали:  Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради 

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

Сарай Р.Д.  
  Вирішили: 1.включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради. 

2. Запросити кандидата на посаду в. о. директора закладу на засідання 

фракцій та пленарне засідання сесії обласної ради 24 червня 2021 року. 

Голосували: «ЗА» -5. 

Слухали: Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради 



 

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

Сарай Р.Д.  

Голосували: «ЗА» -5. 

  Вирішили: 1. включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради 

2. Запросити кандидата на посаду в. о. директора закладу на засідання 

фракцій та пленарне засідання сесії обласної ради 24 червня 2021 року. 

Голосували: «ЗА» -5. 

Слухали: 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 

Інформував: МИШАНИЧ Андрій Федорович – 

заступник начальника управління 

ресурсного забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

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

Сарай Р.Д.  
  Вирішили: включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради. 

 Голосували: «ЗА» -5. 

Слухали: Про затвердження Стратегії управління розвитком 

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

Закарпатської області. 

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

Сарай Р.Д.  
  Вирішили: включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради 

 Голосували: «ЗА» -5. 

Слухали: 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. 

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

Сарай Р.Д.  
  Вирішили: на розгляд сесії обласної ради. 

 

 

Голова постійної комісії                                                          Петро СТАНКО 

 

 

Секретар комісії                                                                  Ірина МАЦЕПУРА     

 

 

 



 

 


