
ПРОТОКОЛ № 3 
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій 

 Дата проведення: 17.05.2021 
Час проведення: 12.00 год. 
Місце проведення: депутатська зала 

Присутні:  

 

 

 

 

 

 

Відсутні: 

 

 

     Запрошені: 

 

АНДРІЇВ Андрій Євстахович – голова 

комісії; 

ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ Петро Петрович – 

заступник голови комісії; ГОРВАТ Георгій 

Андрійович, ПЕЙТЕР Чаба Алайошович, 

СУБОТОВСЬКИЙ Володимир 

Віталійович, ЯКУШЕВА Єва Михайлівна 

 

ФІЗЕШІ Йосип Йосипович – секретар 

комісії; 

Керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації  

Порядок денний 

І. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання другої сесії обласної ради (додається)  

 

 Голова комісії поінформував про план проведення засідання постійної 

комісії    обласної ради та вніс пропозицію розглянути по суті питання, які 

стосуються профілю даної комісії. У зв’язку з відсутністю Фізеші Й.Й. 

секретарем засідання запропоновано обрати Якушеву Є. М. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний та підтримати запропоновану 

кандидатуру на секретаря засідання. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про Програму надання фінансової підтримки 

Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради 

«Будкомплектторг» на 2021 рік  

Інформує: БІРАК Іван Іванович – директор КП ЗОР 

«Будкомплектторг»  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до Програми розвитку 

прикордонної інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки  

Інформує: МАЛЯР Едуард Миколайович – директор 

деп. Інфр., розвитку і утримання мережі автодоріг 

заг. корист. місц. значення ОДА 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 



Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: 3. Про хід виконання Програми розвитку прикордонної 

інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки  

Інформує: МАЛЯР Едуард Миколайович – директор 

деп. Інфр., розвитку і утримання мережі автодоріг 

заг. корист. місц. значення ОДА 

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт про хід виконання цієї  Програми без включення 

питання до порядку денного 

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: 4. Про результати виконання Програми формування 

позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення  іноземних 

інвестицій у Закарпатську область на 2016 – 2020 року  

Інформує: БІЛАК Олександр Павлович – нач. упр. 

єврорегіональної співпраці ОДА 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 
 

СЛУХАЛИ: 5. Про розмір кошторисної заробітної плати у галузі 

будівництва  

Інформує: КАЙЗЕР Владислав Володимирович – 

начальник відділу кап. Буд. ОДА 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: 6. Про питання діяльності Комунального підприємства 

«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради»;  

Інформує: СИГИДІН Олег Ігорович – нач. упр. 

правового забезпечення та роботи зі зверненнями 

громадян вик. апарату ОР 

 Представник Наглядової ради Комунального 

підприємства «Агентство регіонального розвитку 

та транскордонного співробітництва «Закарпаття» 

Закарпатської обласної ради 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: 7. Про забезпечення належного функціонування окремих 

комунальних підприємств (затвердити Статути: ЗОКП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород», КП «БУДКОМЛЕКТТОРГ  

Інформує: СИГИДІН Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та роботи зі 

https://carpathia.gov.ua/storinka/informaciya-pro-upravlinnya-yevroregionalnoyi-spivpraci
https://carpathia.gov.ua/storinka/informaciya-pro-upravlinnya-yevroregionalnoyi-spivpraci


зверненнями громадян виконавчого апарату 

обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 
 

СЛУХАЛИ: 8. Про призначення директора Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород»  
Інформує: СИГИДІН Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та роботи зі 

зверненнями громадян виконавчого апарату 

обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                   Андрій АНДРІЇВ 

 

 

 

 

Секретар засідання                                                           Єва ЯКУШЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


