
1 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань 

законності, правопорядку та регламенту 

 

Дата проведення: 

 

17.09.2021 року 

Час проведення: 10.30 год 

Місце проведення:  кабінет заступника голови обласної ради     

Присутні: Якушева Єва Михайлівна – голова комісії 

Ливч Мирослава Михайлівна, Петеі 

Юдіта Оттовна, Сушко Андріана 

Антонівна, Сличко Микола Іванович, 

Щербей Мирослав Васильович 

Відсутні: Юрик Василь Васильович – член комісії 

Запрошені: Іванчо Василь Васильович – заступник 

голови обласної ради,  

керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, працівники 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Порядок денний: 

1. Обрання заступника голови постійної комісії з питань законності, 

правопорядку та регламенту. 

ІІ. Обрання секретаря постійної комісії з питань законності, 

правопорядку та регламенту. 

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

пленарного засідання  3 сесії обласної ради. 

 

Якушева Єва Михайлівна привітала присутніх членів постійної комісії та 

ознайомив із порядком денним. 

 

1. Обрання заступника голови постійної комісії з питань законності, 

правопорядку та регламенту. 

Слухали: Якушеву Є.М., яка запропонувала обрати заступником голови 

постійної комісії обласної ради з питань законності правопорядку та регламенту 

Щербея Мирослава Васильовича. 

 Вирішили: Обрати заступником голови постійної комісії з питань 

законності правопорядку та регламенту Щербея Мирослава Васильовича. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Рішення прийнято. 

 

ІІ. Обрання секретаря постійної комісії з питань законності, 

правопорядку та регламенту. 

Слухали: Якушеву Є.М., яка запропонувала обрати секретарем постійної 

комісії обласної ради з питань законності правопорядку та регламенту Петеі 

Юдіту Оттовну. 
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 Вирішили: Обрати секретарем постійної комісії з питань законності 

правопорядку та регламенту Петеі Юдіту Оттовну. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Рішення прийнято. 

 

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

пленарного засідання  3 сесії обласної ради. 

 

Слухали: Інформація про результати діяльності органів прокуратури на 

території Закарпатської області у І півріччі 2021 року. 

Вирішили: Інформацію заслухати на ІІІ пленарному засіданні 3 сесії 

обласної ради. 

Слухали: 2. Про звіт обласної державної адміністрації про виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень 

ради із зазначених питань, і делегованих обласною радою повноважень. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 

Голосували: «ЗА» - 4; «ПРОТИ» -  1;   «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

 

Інформувала: МАРУСИНЕЦЬ Марʼяна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації  

Слухали: 3. Про створення Комунальної установи «Інформаційний 

освітній центр» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Сушко А.А., Іванчо В.В. 

 Вирішили: розглянути питання на пленарному засіданні 3 сесії обласної 

ради. 

Голосували: «ЗА» - 5. 

Слухали: 14. Про перейменування Хустської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної 

ради.  

 Вирішили: розглянути питання на пленарному засіданні 3 сесії обласної 

ради. 

Голосували: «ЗА» - 5   

Слухали: 15. Про Комунальну установу «Закарпатський обласний 

молодіжний центр» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Якушева Є.М., Ливч М.М., Сличко М 

 Вирішили: зняти питання з розгляду. 

Голосували: «ЗА» - 5; «ПРОТИ -  0;   «УТРИМАЛИСЬ» -0 

Слухали: 4. Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Якушева Є.М. 

 Вирішили: зняти питання з розгляду. 

Голосували: «ЗА» - 5. 
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Слухали: 5. Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією 

Верховної Ради України – Томаш Іванна Михайлівна, вчитель фізики, спеціаліст 

вищої категорії, вчитель-методист. Ужгородська загальноосвітня 

спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради 

 Виступили: Якушева Є.М. 

 Вирішили: розглянути питання на пленарному засіданні 3 сесії обласної 

ради. 

 Голосували: «ЗА» -  5. 

 

Інформував: РОМАНЕЦЬ Василь Петрович – 

начальник управління житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 

Слухали: 8. Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків в Закарпатській області, які 

беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд 

енергоефективності», на 2022 – 2023 роки. 

 Виступили: Сушко А.А., Сличко М. І., Ливч М.М, Якушева Є.М. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

Слухали: 9. Про Програму поводження з твердими побутовими 

відходами у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Якушева Є.М., Сличко М.І., Петеї Ю.О. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

Слухали: 10. Про Програму розвитку архівної справи у Закарпатській 

області на 2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Якушева Є.М. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

Слухали: 10.1 Про затвердження Програми боротьби з карантинними 

рослинами у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Сушко А.А., Якушева Є.М., Ливч М.М.,Сличко М. І. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії як 

невідкладне. 

Голосували: «ЗА» - 5; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0.  

Слухали: 11. Про План заходів із профілактики йодної недостатності 

серед населення Закарпатської області на 2021-2025 роки. 

 Виступили:  

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» -   5; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Інформував: МАН Денис Миколайович – депутат 

Закарпатської обласної ради  
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Слухали: 12. Про Програму підтримки пластунського та скаутського 

руху у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки 1631. 

 Виступили: Сушко А.А. запропонувала підтримати програму, а рішення 

щодо фінансування: на  розгляд бюджетної комісії . 

 Якушева Є.М., Петеі Ю.О., Щербей М.В. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Інформував: МАН Денис Миколайович – депутат 

Закарпатської обласної ради  

Слухали: 13. Про Тимчасову контрольну комісію Закарпатської обласної 

ради з вивчення окремих питань ліквідації інтернатних закладів. 

 Виступили: Сушко А.А., Петеї Ю.О., Якушева Є.М. , Сличко М. І., 

Щербей М.В. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Слухали: 16. Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої 

освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської 

обласної ради у новій редакції. 

 Виступили: Якушева Є. М., Сушко А.А. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

 Голосували: «ЗА» - 6. 

Слухали: 17. Про затвердження Статуту комунального закладу 

«Закарпатська обласна філармонія» Закарпатської обласної ради у новій 

редакції. 

 Виступили: Ливч М.М. повідомила, що це питання ініціював Чубірко В.В. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Слухали: 18. Про комунальний заклад «Закарпатський центр туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський центр 

туризму)» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Якушева Є.М., Сушко А.А., Ливч М.М., Сличко М. І. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Слухали: 19. Про Комунальну установу «Управління молоді та спорту» 

Закарпатської обласної ради.  

 Виступили: Якушева Є.М., Сличко М.І., Щербей М.М., Гнатківський В.В.  

Ливч М.М. зауважила: чому керівник призначається без конкурсу і  чому  в 

проєкті рішення не зазначено створення Наглядової ради установи. 

Сушко А.А. запропонувала винести питання на сесію. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5; «УТРИМАЛИСЬ» - 1. 

Слухали: 20. Про комунальне некомерційне підприємство 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради. 
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 Виступили: Якушева Є. М., Щербей М. В., Сушко А.А., Ливч М.М. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» -  6 

Слухали: 21. Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової 

допомоги  підприємствам, установам та організаціям, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області. 

 Виступили: Якушева Є.М. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 6  

Слухали: 22. Про реорганізацію комунального підприємства шляхом 

приєднання («Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради - 

до КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака»)  

23. Про реорганізацію комунального підприємства шляхом приєднання 
(КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» - до КНП «Обласна дитяча 

лікарня») 
 Виступили: Якушева Є.М. 

 Вирішили: зняти проєкти рішень з розгляду та розглянути на наступних 

сесіях. 

Голосували: «ЗА» - 6 

Слухали: 23.1 Про надання згоди Установі «Агенція регіонального 

розвитку  Закарпатської області» на здійснення функцій замовника. 

 Виступили: Якушева Є.М., Гнатківський В.В., Щербей М.В. 

 Вирішили: Включити питання в порядок денний 3 сесії, як невідкладне. 

Голосували: «ЗА» - 6 

Слухали: 24. Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 

№40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 

20.05.2021, 29.07.2021 року) 07100000000 (код бюджету)  

 Виступили: Якушева Є.М., Ливч М.М., Іванчо В.В., Сушко А.А., Щербей 

М.В., Сличко М.І. 

 Вирішили: на розгляд профільної постійної комісії з питань бюджету та 

пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5; «УТРИМАЛИСЬ» - 1 

Слухали: 25. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення 

розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого 

самоврядування Закарпатської області на 2021 рік. 

Інформував: Гнатківський В.В.  

 Виступили: Сушко А.А., Якушева Є.М., Ливч М.М. 

Голосували: «ЗА» - 4; «УТРИМАЛИСЬ» - 2. 

Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Слухали: 25.1 Про внесення змін до Програми підтримки національних 

меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 

2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеї Ю.О., Щербей М.В., Якушева Є.М. 



6 

 

 

 Вирішили: Включити питання в порядок денний 3 сесії, як невідкладне. 

Голосували: «ЗА» -  6. 

Слухали: 26. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми 

«Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки. 

 Виступили: Якушева Є.М., Сушко А.А., Сличко М. І. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Слухали: 27. Про перейменування Виноградівського геріатричного 

пансіонату та затвердження Положення про нього. 

 Виступили: Якушева Є.М., Ливч М.М. 

Петеі Ю.О. наголосила, що необхідно керівництву обласної ради разом із 

представниками фракцій виїхати на цей об’єкт і вивчити питання. 

 Вирішили: Керівництву обласної ради разом із представниками фракцій  

виїхати на місце і вивчити питання. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Слухали: 28. Про звіт Тимчасової контрольної комісії Закарпатської 

обласної ради з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні 

послуги для населення області. 

 Виступили: Якушева Є.М., Гнатківський В.В., Сличко М.І., Іванчо В.В. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Слухали: 29. Про Положення про постійні комісії Закарпатської 

обласної ради VIII скликання. 

Інформував: Гнатківський В.В. 

Виступили: Якушева Є.М. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 4; «УТРИМАЛИСЬ» - 2. 

Слухали: 30. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.02.2021 

№ 113 (до Регламенту…) 

Інформував: Гнатківський В.В. 

 Виступили: Сушко А.А., Іванчо В.В., Ливч М.М., Якушева Є.М. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 4; «УТРИМАЛИСЬ» - 2. 

Слухали: 31. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної 

ради. 

Інформував: Гнатківський В.В. 

 Виступили: Ливч М. М., Сличко М. І., Якушева Є.М., Іванчо В.В.,     

Сушко А.А. 

Щербей М.В. зауважив, що за кожним звільненням стоять людські судьби. 

Якушева  Є.М. поставила на голосування внесення питання в порядок 

денний 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 3 (Якушева Є.М.,  Петеі Ю.О., Сушко А.А.).  

Якушева  Є. М. поставила на голосування пропозицію відхилити зазначене 

вище питання. 

Голосували: «ЗА» - 2 (Ливч М.М., Сличко М. І.)  

Щербей М. В. утримався. 
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 Вирішили: рішення не прийняте. 
(примітка: до розгляду питання повернулися в кінці засідання постійної комісії). 

Слухали: 32. Про надання згоди на списання будівель з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний 

фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської 

обласної ради. 

 Виступили: Якушева Є.М., Ливч М.М., Сличко М. І. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Слухали: 33. Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. 

Перехрестя, вул. Спортивна, 1 в оперативне управління Вилоцькій селищній 

раді Берегівського району Закарпатської області. 

 Виступили: Якушева Є.М. запропонувала зняти питання з розгляду. 

 Вирішили: зняти питання з розгляду. 

Голосували: «ЗА» - 5, «УТРИМАВСЯ» -1. 

Слухали: 34. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення 

змін до Закону України «Про публічні закупівлі». 

Голосували: «ЗА» - 5. 

Інформувала: Якушева Є.М., Іванчо В.В. 

 35. Про Звернення Закарпатської обласної ради про необхідність 

перегляду окремих положень законопроєкту щодо оптимізації функцій Фонду 

соціального страхування. 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5. 

36. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування 

закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, перерахунку 

вартості надання медичних послуг та розробки пакетів реабілітації 

постковідних хворих. 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5. 

37. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо виділення окремої 

субвенції з державного бюджету на придбання комунальної техніки для 

гірських територій. 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5. 

38. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо підтримки 

ініціативи з питань фінансування спеціалізованої медичної допомоги. 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5. 

39. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. 

 Виступили: Якушева Є.М. 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії, як 

невідкладне. 

Голосували: «ЗА» - 5. 
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Слухали повторно: 31. Про структуру і чисельність виконавчого 

апарату обласної ради. 

 Виступили: Якушева Є.М., Щербей М.В. 

 Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 4; «ПРОТИ – 2. 

 

 

Голова комісії                                                                           Єва ЯКУШЕВА 

 

 

Секретар комісії                                                                       Юдіта ПЕТЕІ 

 


