
ПРОТОКОЛ № 4 
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій 

 Дата проведення: 23.06.2021 
Час проведення: 10.00 год. 
Місце проведення: депутатська зала 

Присутні:  

 

 

 

 

 

 

Відсутні: 

 

 

     Запрошені: 

 

АНДРІЇВ Андрій Євстахович – голова 

комісії; 

ГОРВАТ Георгій Андрійович, ПЕЙТЕР 

Чаба Алайошович, СУБОТОВСЬКИЙ 

Володимир Віталійович, ЯКУШЕВА Єва 

Михайлівна 

 

ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ Петро Петрович – 

заступник голови комісії; 

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)  

II. РІЗНЕ 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування з державного 

бюджету проектів розвитку  ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» 

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 Пейтер Ч. А. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний та підтримати запропоновану 

кандидатуру на секретаря засідання. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

СЛУХАЛИ: 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 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про результати виконання Програми поводження з твердими 

побутовими відходами у Закарпатській області на 2016 – 2020 роки  

Інформує: РОМАНЕЦЬ Василь Петрович – 

начальник управління житлово-



комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про результати виконання Програми із благоустрою населених 

пунктів Закарпатської області на 2017 – 2020 роки  

Інформує: РОМАНЕЦЬ Василь Петрович – 

начальник управління житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про результати виконання обласної Програми «Питна вода 

Закарпаття»  на 2012 – 2020 роки 

Інформує: РОМАНЕЦЬ Василь Петрович – 

начальник управління житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

фінансування з державного бюджету проектів розвитку  ЗОКП 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» 

Інформує: Андрії  Андрій Євстахович – голова комісії  

обласної ради з питань розвитку бізнесу, 

виробничої інфраструктури, банківської 

діяльності та інвестицій 

ВИСТУПИЛИ: голова комісії запропонував звернутися до КМУ з проханням 

включити до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 

року завдання із забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту «Ужгород», 

передбачивши фінансування з державного бюджету у 2021 році 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

Голова комісії                                                                   Андрій АНДРІЇВ 

 

 

 

Секретар засідання                                                           Чаба ПЕЙТЕР 

 


