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ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань 

законності, правопорядку та регламенту 

 

Дата проведення: 

 

27.07.2021 року 

Час проведення: 13.00 год 

Місце проведення:  депутатський зал (V поверх) 

Присутні: Іванчо Василь Васильович,  

Щербей Мирослав Васильович, 

Петеі Юдіта Оттовна,  

Сушко Андріана Антонівна  

Відсутні: Ливч Мирослава Михайлівна, Юрик 

Василь Васильович – члени комісії 

Запрошені: Гнатківський Володимир Володимирович 

– заступник керуючого справами обласної 

ради; керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації, правоохоронних 

органів,   працівники виконавчого апарату 

обласної ради 

 

 

Порядок денний: 

І. Обрання заступника та секретаря постійної комісії обласної ради з 

питань законності, правопорядку та регламенту. 

 

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

пленарного засідання  3 сесії обласної ради. 
 

 

І. Слухали: Іванча В. В., який запропонував 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» - 4. 

Рішення прийнято. 

Слухали: Іванча В. В., який запропонував обрати секретарем постійної 

комісії обласної ради з питань законності правопорядку та регламенту Петеі 

Юдіту Оттовну. 

 Вирішили: Обрати секретарем постійної комісії з питань законності 

правопорядку та регламенту Петеі Юдіту Оттовну. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято. 
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ІІ. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд ІІ 

пленарного засідання  3 сесії обласної ради. 

 

Слухали:   Про внесення змін до Програми сприяння діяльності Управління 

патрульної поліції  в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 

2021 рік. 

Інформував: Представник управління патрульної 

поліції в Закарпатській області 

Департаменту патрульної поліції 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Включити питання в порядок денний 2-го  пленарного 

засідання 3-ї сесії обласної ради обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про питання діяльності Комунального підприємства 

«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради». 

 Виступили: Володимир Феськов ознайомив присутніх із своєю трудовою 

діяльністю і  своїм баченням роботи на посаді керівника Агентства. 

Іванчо В. В. зауважив, що підприємство повинно заробляти саме на себе, і 

не повинно бути збитковим. Запропонував не розглядати наразі штатний розпис 

підприємства у зв’язку з тим, що новий керівник ще не призначений. 

 Вирішили: 

1. Виключити із проєкту рішення штатний розпис та підтримати 

кандидатуру Володимира Феськова. 

2. Подати проєкт рішення в новій редакції та розглянути питання на 2 

пленарному засіданні 3 сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

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: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

запропонували внести зміни у проєкт рішення, а саме: 

 Вирішили: Змінити назву питання на: «Звіт обласної державної 

адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, і делегованих обласною 

радою повноважень» та  записати в проєкті рішення: визнати роботу окремих 

структурних підрозділів облдержадміністрації незадовільною. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 
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Слухали:  Про затвердження Стратегії управління розвитком об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Розглянути питання на 2 пленарному засіданні 3 сесії обласної 

ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

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: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Розглянути питання на 2 пленарному засіданні 3 сесії обласної 

ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про створення Комунальної установи «Інформаційний освітній 

центр» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Іванчо В. В., Петеі Ю.О., Сушко А. А., Щербей М. В. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про Комунальну установу «Закарпатський обласний молодіжний 

центр» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального 

закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального 

закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

запропонували підтримати кандидатуру Гаал Мар’яни Юріївни. 

 Вирішили: 1. Запропонувати кандидатуру на посаду в. о. директора – Гаал 

Мар’яну Юріївну. 

2. Розглянути питання на 2 пленарному засіданні 3 сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 
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 Слухали:  Про дострокове припинення повноважень заступника голови 

Закарпатської обласної ради VIІI скликання. 

 Виступили: Іванчо В. В., Петеі Ю.О., Сушко А. А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про дострокове припинення повноважень першого заступника 

голови Закарпатської обласної ради VIІI скликання. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

13. Слухали:  Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ 

скликання. 

 Виступили: Іванчо В. В. поінформував членів постійної комісії, що проєкт 

рішення надісланий на погодження всім фракціям і після прийняття рішення 

необхідно буде обрати заступників і секретарів постійних комісій. 

 Вирішили: 1) Подати проєкт рішення у новій редакції, викласти назву  

постійної комісії з  питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального 

захисту населення: з  питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального 

захисту населення, учасників АТО /ООС. 

2) доповнити проєкт рішення окремим пунктом: «Про голову постійної 

комісії обласної ради з питань бюджету на постійній основі». 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  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: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у 

Закарпатській області на 2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Іванчо В. В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про внесення змін до Регіональної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 лютого 2021 року). 

 Виступили: Іванчо В. В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд  сесії  обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 



5 

 

 

Слухали:   

– Про внесення змін до Плану заходів із реалізації у 2021-2023 роках 

Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 

років;  

– Про внесення змін до Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної 

політики та впровадження реформ на 2020 – 2022 роки. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд президії та сесії  обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2020 

року № 73 «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради».

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Включити питання  в порядок денний 2 пленарного засідання 3 

сесії 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:   
21. Про Почесну відзнаку Закарпатської обласної ради «30 років 

Незалежності України»  

22. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України (за 

внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування)  

23. Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної Ради 

України (педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів)  

24. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України (ФУЩИЧ Вікторію Юріївну, заступника директора по медичній 

частині, лікаря-кардіолога Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради)  

25. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України (БЕЛЕНЯ Михайла Олексійовича, Заслуженого художника 

України, скульптора, графіка, медальєра, живописця)  

26. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України (СОСКІДУ Сергія Яношовича, завідувача відділення правознавства 

Відокремленого структурного підрозділу «Мукачівський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України»)  

Вирішили: Винести питання на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Інформував: Гнатківський В. В. – заступник 

керуючого справами обласної ради 

Слухали:  Про затвердження Положення про порядок призначення і 

звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – 

об’єктів спільної власності територіальних громад Закарпатської області. 
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 Вирішили: Включити питання в порядок денний 2 пленарного засідання 3 

сесії. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про затвердження Положення про порядок проведення оцінки 

діяльності керівників підприємств, установ та організацій - об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

 Вирішили: Включити питання в порядок денний 2 пленарного засідання 3 

сесії 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про зміну назви та затвердження нової редакції Статуту 

комунального підприємства «Санаторій «Косино» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Включити в порядок денний 2 пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про затвердження статутів комунальних закладів культури 

Закарпатської обласної ради в новій редакції. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М. В. 

 Вирішили: Включити питання в порядок денний 2 пленарного засідання 3 

сесії 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої 

освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної 

ради у новій редакції 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести зазначене питання на розгляд сесії обласної ради за 

умови попереднього розгляду Наглядовою радою цього комунального закладу. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної 

власності області), що можуть передаватись в оренду, у новій редакції. 

 Виступили: Іванчо В. В., Петеі Ю.О., Сушко А. А., Щербей М. В. 

 Вирішили: Винести питання на розгляд сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:   
– Про передачу транспортних засобів в оперативне управління 

Автотранспортному господарству Закарпатської обласної державної 

адміністрації   

– Про використання нерухомого майна, розташованого за адресою: с. 

Довге, вул. Перемоги, 35  
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– Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. 

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

Берегівського району Закарпатської області  

– Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. Часлівці, 

вул. Сентмігалі, 74 в оперативне управління Сюртівській сільській раді 

Ужгородського району Закарпатської області  

– Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. Чертеж, 

вул. Миру, 1 в оперативне управління Середнянській селищній раді 

Ужгородського району Закарпатської області  

– Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: смт 

Солотвино, вул. Емінеску, 8 в оперативне управління Солотвинській селищній 

раді Тячівського району Закарпатської області  

– Про передачу рухомого майна в оперативне управління Перечинської 

міської ради  

– Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області друкованої 

продукції Національної академії педагогічних наук України;  

– Про надання згоди на списання індивідуально визначеного рухомого майна з 

балансу комунальних закладів  Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести  питання на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:   
– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до 

Закону України «Про природно-заповідний фонд України» стосовно 

обов’язкового погодження територіальними громадами створення обʼєктів 

природно-заповідного фонду (до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України). 

– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення погіршення 

правового становища релігійних організацій (до Верховної Ради України) 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Винести  питання на розгляд сесії обласної ради 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали: Про внесення змін до Обласної програми «Цукровий діабет» на 

2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.12.2020 № 63. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М. В. 

 Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради як невідкладне. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали: Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми 

«Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 



8 

 

 

 Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради як невідкладне. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про внесення змін до Програми підтримки державної політики 

регіонального розвитку та підтримки громад Закарпатської області на 2021 – 

2023 роки. 

 Виступили: Іванчо В.В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради як невідкладне 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про перейменування Виноградівського геріатичного пансіонату 

та затвердження Положення про нього. 

 Виступили: Іванчо В. В., Петеі Ю.О., Сушко А.А., Щербей М.В. 

 Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради  

як невідкладне 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 

Слухали:  Про внесення змін до рішення обласної ради № 172 від 25.02.2021 

«Про наглядові ради» (у частині додатку, що стосується Наглядової ради 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради) 

Виступили: Іванчо В. В. повідомив, що є заява фракції ОПЗЖ щодо зміни 

у складі Наглядової ради Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. 

 Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради як невідкладне. 

Голосували: «ЗА» - 4. 

Рішення прийнято 
 

 

Голова комісії                                                                           Василь ІВАНЧО 

 

 

Секретар комісії                                                                       Юдіта ПЕТЕІ 

 


