
 ПРОТОКОЛ № 2  

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку  

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій  

Дата проведення: 15.02.2021 Час проведення: 14.00 год.  

Місце проведення: депутатська зала  

Присутні:   

  

  

  

  

Відсутні:  

  

  

  

  

     Запрошені:  

  

АНДРІЇВ Андрій Євстахович – голова 

комісії; ПЕЙТЕР Чаба Алайошович,  

 СУБОТОВСЬКИЙ  Володимир 

Віталійович, ЯКУШЕВА Єва Михайлівна  

  

ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ Петро Петрович –  

заступник голови комісії;  

ФІЗЕШІ Йосип Йосипович – секретар 

комісії;  

 Члени  комісії:  ГОРВАТ  Георгій  

Андрійович,   

Шекета А. А. – перший заступник голови 

обласної ради  

Ман Д. М. – заступник голови обласної ради 

Ливч М. М. – керуючий справами обласної 

ради  

 Керівники  структурних  підрозділів 

облдержадміністрації  Порядок 

денний  

І. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд  

пленарного засідання другої сесії обласної ради (додається)   

ІІ. Розгляд листів та матеріалів, що надійшли до постійної комісії: 1. 

Звернення Дубриницької сільської ради Ужгородського району щодо вирішення 

питання забезпечення пасажирських перевезень на території населених пунктів, 

які увійшли до складу Дубриницько-Малоберезнянської ОТГ, і де склалася 

проблемна ситуація з пасажирськими перевезеннями (припинення маршруту 

Чорноголова-В. Березний із заїздом у с. Завосино; припинення пасажирських 

перевезень до с. Новоселиця, які були включені до маршруту Ужгород-В. 

Березний; відсутність пасажирських перевезень до сіл. Смерекова, Буківцьова і 

Пастілки) ( №21/02-36)  

2. Лист ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» щодо пропозиції 

фінансування (про залучення кредитних ресурсів та розгляду питання 

корпоратизації комунального майна власником) (№ 02/01-15)  

3. Відповідь облдержадміністрації на рішення президії від 28.09.2020 про 

взяття на контроль врегулювання питання про реєстрацію платників податків, 



які надають послуги із ремонту доріг державного значення на території 

Закарпатської області, з метою поліпшення надходжень ПДФО до місцевого 

бюджету (№7536/06-09)  

  

4. Відповідь облдержадміністрації на колективне звернення автомобільних 

перевізників Закарпаття щодо відшкодування витрат перевізникам за 

перевезення пільгової категорії громадян.  

5. Депутатське звернення Лаби М. М. щодо проведення ремонтних робіт 

автодоріг Ужгородського району та відповідь ОДА (№300/06-05.)  

6. Депутатське звернення Токаря Е.В. щодо проведення ремонтних робіт 

автодоріг Мукачівського району    

7. Лист Баранинської сільської ради Ужгородського району від 20.01.2021 

№145 щодо розгляду можливості виділення коштів із обласного бюджету для 

завершення робіт по проєкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення С 071201 Ужгород-Ярок, км 

0+000км10+020 Закарпатської області. Коригування»   

8. Лист Солотвинської селищної ради Тячівського району від 16 січня 2021 

року №50/05-15, адресований і облдержадміністрації, щодо включення у 

Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення 

під’їзд до пункту пропуску «Солотвино – Сігету Мармацієй» від дороги 

державного значення Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ 

- Рогатин - Бібрка – Львів.  

9. Рішення Берегівської  районної ради від 29.12.2020 № 39 «Про Звернення 

Берегівської районної ради до голови ОДА та голови облради» з приводу 

вирішення питання простою вантажного автотранспорту перед митним 

пунктом «Дяково» в населених пунктах Неветленфолу та Ботор.  

10. Лист УДСУ з НС у Закарпатській області від 28.01.2021 № 5201-439/52 

щодо сприяння у вирішенні питання погашення заборгованості ЗОКП 

«Міжнародний аеропорт Ужгород».  

11. Лист товариства з обмеженою відповідальністю «Девелоперська компанія 

«Карпатія Резорт» від 14.01.2021 №14-01-01/2021 щодо ремонту автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення О 070701 Кольчино- 

Пузняківці у Мукачівському районі   

12. Звернення Тернопільської обласної ради від 21.012021  № 52 щодо 

недопущення продовження локдауну в Україні та неправомірного обмеження 

права на працю.  

13. Лист департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА від 25.01.2021 

№ 02.2.-08/85 із інформацією на рішення обласної ради від 07.06.2018 №1178 

«Про затвердження Порядку обговорення і внесення на розгляд обласної ради 

обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх 

виконання» (додатки в електронному вигляді).   



14. Лист Фермерського господарства «Лавандова гора» щодо виділення 

коштів на дорожнє покриття по вул. Івана Бабича  (№302 від 12.02.21)  

15. Звернення жителів мікрорайону «Горяни-Радванка» щодо підтоплення 

дворогосподарств (П-90/03-09 від 01.02.2021)  

ІІІ. РІЗНЕ  

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 Суботовського В.В.  

  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний та підтримати запропоновану 

кандидатуру на секретаря засідання.  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято   

1. СЛУХАЛИ: Про Регіональну програму підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2023 року роки  

Інформує:  МАЛЯР Едуард Миколайович – директор 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання 

мережі автодоріг загального користування місцевого 

значення та ЖКГ облдержадміністрації  

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А. Є., Пейтер Ч. А., Якушева Є. М.  

Голова комісії вніс пропозицію в Додатку 2 до Програми в пункті 1, 5 в графі 

Виконавці включити Будкомплекторг.  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради.  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

  

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження напрямів діяльності та заходів на 2021 

рік із виконання Програми розвитку Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 –  

2025 роки (ПР № 1820 від 29.01.2021)  

Інформує:  МАЛЯР Едуард Миколайович – директор 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання 

мережі автодоріг загального користування місцевого 

значення та ЖКГ облдержадміністрації  

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В.В., Шекета А.А.  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради.  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

  



3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки 

(зі змінами) (ПР № 308 від 12.02.2021)   

Інформує:  Заступник директора ЗОКП «Міжнародний 

аеропорт «Ужгород»  

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А. Є., Пейтер Ч. А., Якушева Є. М.  

Було внесено зауваження, щоб в додатку 1 паспорту Програми у пунктах  

Відповідальний виконавець Програми та Учасники Програми включити 

Закарпатську обласну раду  

Рекомендувати керівнику ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» надати 

профільній комісії інформацію стосовно освоєння коштів відповідно до 

фінансового плану на 2019-2020 роки та 2021 рік.  

ВИРІШИЛИ: подати проект рішення в новій редакції та рекомендувати винести 

зазначений проекти рішення на розгляд пленарного засідання обласної ради.  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

  

4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регіональної програми розвитку  

фізичної культури і спорту на 2021 - 2024 роки     

Інформує:  ЕРФАН  Віталій  Йосипович  –  начальник  

управління молоді та спорту облдержадміністрації   

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В.В., Якушева Є. М., Пейтер Ч.А.  

Пейтер Ч.А. вніс пропозицію провести інвентаризацію наявних спортивних 

майданчиків (їх стан) та відповідні висновки надати депутатам для 

ознайомлення.  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради.  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

  

5. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2020 № 40 

«Про обласний бюджет на 2021 рік» 07100000000 (код бюджету).  

Інформує:  ФІЦАЙ Світлана Петрівна – заступник 

директора департаменту фінансів  

облдержадміністрації  

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А. Є., Якушева Є. М.,  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради.  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

СЛУХАЛИ:  ІІ. Розгляд листів та матеріалів, що надійшли до постійної  



комісії  

Інформує:  АНДРІЇВ Андрій Євстахович – голова постійної 

комісії обласної ради з питань розвитку бізнесу, 

виробничої інфраструктури, банківської діяльності 

та інвестицій  

ВИСТУПИЛИ: голова комісії поінформував присутніх про листи що надійшли 

на розгляд комісії, а саме:   

1. Звернення Дубриницької сільської ради Ужгородського району щодо 

вирішення питання забезпечення пасажирських перевезень на території 

населених пунктів, які увійшли до складу Дубриницько-Малоберезнянської 

ОТГ, і де склалася проблемна ситуація з пасажирськими перевезеннями 

(припинення маршруту Чорноголова-В. Березний із заїздом у с. Завосино; 

припинення пасажирських перевезень до с. Новоселиця, які були включені до 

маршруту Ужгород-В. Березний; відсутність пасажирських перевезень до сіл.  

Смерекова, Буківцьова і Пастілки)   

ВИРІШИЛИ: направити лист в ОДА  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

2. Лист ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» щодо пропозиції 

фінансування (про залучення кредитних ресурсів та розгляду питання 

корпоратизації комунального майна власником) (№ 02/01-15)  

Заслухали інформацію заступника керівника ЗОКП «Міжнародний аеропорт 

Ужгород»  

  ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

3. Відповідь облдержадміністрації на рішення президії від 28.09.2020 про 

взяття на контроль врегулювання питання про реєстрацію платників податків, 

які надають послуги із ремонту доріг державного значення на території 

Закарпатської області, з метою поліпшення надходжень ПДФО до місцевого 

бюджету (№7536/06-09)  

 ВИРІШИЛИ: направити лист в ОДА  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

4. Відповідь облдержадміністрації на колективне звернення автомобільних 

перевізників Закарпаття щодо відшкодування витрат перевізникам за 

перевезення пільгової категорії громадян.  

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

5. Депутатське звернення Лаби М. М. щодо проведення ремонтних робіт 

автодоріг Ужгородського району та відповідь ОДА   

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  



Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

6. Депутатське звернення Токаря Е.В. щодо проведення ремонтних робіт 

автодоріг Мукачівського району   ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

7. Лист Баранинської сільської ради Ужгородського району від 20.01.2021 

№145 щодо розгляду можливості виділення коштів із обласного бюджету для 

завершення робіт по проєкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення С 071201 Ужгород-Ярок, км 

0+000км10+020 Закарпатської області. Коригування»   

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

8. Лист Солотвинської селищної ради Тячівського району від 16 січня 2021 

року №50/05-15, адресований і облдержадміністрації, щодо включення у Перелік 

автомобільних доріг загального користування державного значення під’їзд до 

пункту пропуску «Солотвино – Сігету Мармацієй» від дороги державного 

значення Н-09 Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - 

Бібрка – Львів  

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

9. Рішення Берегівської  районної ради «Про Звернення Берегівської 

районної ради до голови ОДА та голови облради» з приводу вирішення питання 

простою вантажного автотранспорту перед митним пунктом «Дяково» в 

населених пунктах Неветленфолу та Ботор.  

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

10. Лист УДСУ з НС у Закарпатській області щодо сприяння у вирішенні 

питання погашення заборгованості ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород». 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

  

11. Лист товариства з обмеженою відповідальністю «Девелоперська компанія 

«Карпатія Резорт» щодо ремонту автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення О 070701 Кольчино-Пузняківці у Мукачівському районі  

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

12. Звернення Тернопільської обласної ради щодо недопущення продовження 

локдауну в Україні та неправомірного обмеження права на працю.  

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  



13. Лист департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА із інформацією 

на рішення обласної ради від 07.06.2018 №1178 «Про затвердження Порядку 

обговорення і внесення на розгляд обласної ради обласних (бюджетних) 

цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання» (додатки в 

електронному вигляді).   

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

14. Лист Фермерського господарства «Лавандова гора» щодо виділення 

коштів на дорожнє покриття по вул. Івана Бабича    

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

15. Звернення жителів мікрорайону «Горяни-Радванка» щодо підтоплення 

дворогосподарств   

ВИРІШИЛИ: взяти до відома  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято ІІІ. 

РІЗНЕ:   

В ході засідання виникло питання якості газу який постачається 

населенню і депутатами було вирішено рекомендувати АТ «Закарпатгаз» 

здійснити лабораторне дослідження якості газу у м. Берегово, смт Міжгір’я та      

м. Перечин   

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А. Є., Суботовський В. В., Пейтер Ч.А.,             

Якушева Є. М.  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

  

СЛУХАЛИ:  Щодо аналізу стану виконання ремонтно-будівельних робіт на 

автомобільних дорогах області  

Інформує:  МАЛЯР Едуард Миколайович – директор 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання 

мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення та ЖКГ 

облдержадміністрації  

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А. Є., Пейтер Ч.А   

З метою аналізу стану виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних 

дорогах області, було вирішено рекомендувати Службі автомобільних доріг у 

Закарпатській області та Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській 

області після завершення проведених перевірок надати постійній профільній 

комісії відповідну інформацію  

Проголосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

  

  

  



  

  

  

  

Голова комісії                                                                   Андрій АНДРІЇВ  

  

  

  

  

Секретар засідання                                                 Володимир СУБОТОВСЬКИЙ  


