
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

екології та використання природних ресурсів  

 

Дата проведення: 16 вересня 2021 року 

Час проведення: 14.00 год 

Місце проведення:   (5 поверх) малий зал 

Присутні: Якубець Василь Юрійович – голова 

комісії; Деркач Степан Тіберійович,  

Савко Іван Іванович  

Гулачі Гейза Людвикович,  

Дем’янчук Василь Юрійович –  
члени  комісії. 

Відсутні: Дербак Микола Юрійович, Дуран 

Іван Петрович,  Покорба Юрій 

Васильович, Фізеші Йосип 

Йосипович – члени комісії 

Запрошені: 
Гнатківський Володимир 

Володимирович – заступник 

керуючого справами виконавчого 

апарату обласної ради,  працівники 

виконавчого апарату обласної ради 

          

Порядок денний: 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань екології 

та використання природних ресурсів. 

ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії з питань екології та 

використання природних ресурсів. 

ІІІ. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд ІІІ 

пленарного засідання  3 сесії обласної ради. 

ІV. Розгляд  листів, що надійшли до постійної комісії. 

 

Відкрив та вів засідання голова постійної комісії обласної ради з питань 

екології та використання природних ресурсів Якубець Василь Юрійович. 

 

1. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань екології 

та використання природних ресурсів. 

Слухали: Якубця Василя Юрійовича, який запропонував  обрати 

заступником голови постійної комісії обласної ради з питань екології та 

використання природних ресурсів Деркача Степана Тіберійовича.  

Голосували: «ЗА» - 4, «Утримались»-1 

рішення не прийнято. 

 



 

ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії з питань екології та 

використання природних ресурсів. 

Слухали: Якубця Василя Юрійовича, який запропонував  обрати 

секретарем постійної комісії обласної ради з питань екології та використання 

природних ресурсів Савка Івана Івановича. 

Голосували: «ЗА» - 4, «Утримались»-1 

рішення не прийнято. 

 

У зв’язку з тим, що не було обрано секретаря постійної комісії Василь 

Юрійович  запропонував обрати секретарем засідання Савка Івана Івановича. 

Голосували: «ЗА» -5. 

Вирішили: обрати секретарем засідання Савка Івана Івановича. 

 

Якубець В.Ю. нагадав, що на попередньому засіданні постійної комісії 

було запропоновано утворити тимчасову контрольну комісію Закарпатської 

обласної ради  щодо обстеження проведення робіт з розчистки русел річок у 

Закарпатській області. На засіданні  президії. Яке відбулось 28 липня 2021 року 

було прийняте рішення: виконавчому апарату обласної ради підготувати 

розпорядження обласної ради про утворення відповідної робочої групи. Василь 

Юрійович запропонував виконавчому апарату  прискорити виконання рішення 

президії. 

 

Дем’янчук Василь Юрійович наголосив на тому, що він хоче ініціювати 

на пленарному засіданні 3 сесії повторне звернення до Міністерства охорони 

здоров’я України, Національної служби здоров’я України  щодо внесення змін 

до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу стосовно 

негайного розроблення механізму по автоматичному перетягуванню 

декларацій, що дасть змогу новоствореним центрам первинної медико-

санітарної допомоги законтрактуватися у жовтні 2021 року, (контрактування 

закінчується 01.11.2021 року). 

 

 

Голова комісії                                                                   Василь  ЯКУБЕЦЬ 

 

Секретар засідання                                                          Іван САВКО 


