Протокол
пленарного засідання позачергової сесії
Закарпатської обласної ради
VIIІ скликання

15 листопада 2021 року

м. Ужгород, площа Народна, 4,
сесійна зала засідань Закарпатської
обласної ради (2 поверх)

Засідання розпочалося об 11:12,
засідання завершилось о 15:03.
Усього депутатів – 64.
Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж
пленарного засідання:
присутні – 61,
відсутні – 3.
Запрошені: народні депутати України від Закарпатської області, керівники
правоохоронних та контролюючих органів, представники дипломатичних
установ європейських країн-сусідів, з якими межує Закарпаття, представник
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській
області, керівництво обласної державної адміністрації, начальники окремих
департаментів і управлінь обласної державної адміністрації – доповідачі з
питань сесії, а також представники засобів масової інформації.
Головуючі на засіданні:
Петров Олексій – голова Закарпатської обласної ради.
Іванчо Василь – заступник голови Закарпатської обласної ради.
Шукаль Ярослав – депутат обласної ради.
Президія:
Петров Олексій – голова Закарпатської обласної ради.
Іванчо Василь – заступник голови Закарпатської обласної ради.
Шукаль Ярослав – депутат обласної ради.
Головуючий на засіданні: Петров Олексій – голова Закарпатської обласної
ради.
Петров Олексій – привітав присутніх у сесійній залі. Попросив вшанувати
хвилиною мовчання пам’ять Героїв сьогодення, загиблих у війні на Сході
України.
Хвилина мовчання

Петров Олексій – висловив глибокі співчуття закарпатським родинам, рідні
яких померли від COVID-19.
Наголосив, що в області діють карантинні обмеження, тому необхідно
дотримуватися
«маскового»
режиму.
Через
загрозу
поширення
коронавірусної інфекції кількість запрошених на сесію обмежена.
Найважливішим було і залишається здоровʼя кожної людини. Сьогодні у
центрі уваги влади на всіх рівнях є активізація процесу вакцинації в
Закарпатській області проти Covid-19. На жаль, коронавірусна хвороба
нікуди не зникла. Тому важливим є створення максимально зручних умов для
проведення щеплень задля формування колективного імунітету. Владні
інституції мають докласти усіх зусиль, щоб не допустити локдауна.
Медичні установи краю працюють у посиленому режимі. Відповідні
структури забезпечують цілодобову роботу. Епідеміологи та спеціалісти й
надалі просять усіх дотримуватися належного індивідуального захисту та
обмежувальних заходів.
Подякував медичним працівникам, рятувальникам, військовослужбовцям за
відповідальну службу з порятунку людських життів та захисту країни.
Привітав колег-депутатів, які святкували дні народження у міжсесійний
період.
Відповідно до пунктів 3, 4 статті 14 чинного Регламенту роботи
Закарпатської обласної ради VІIІ скликання перед пленарним засіданням
проведено письмову реєстрацію, згідно з якою на пленарному засіданні
позачергової сесії обласної ради присутні 59 депутатів. Відповідно до статті
14 Регламенту роботи ради запропонував провести реєстрацію за допомогою
електронної системи голосування. Результат: присутні 61 депутат. Кворум є,
сесія повноважна, можна розпочинати роботу. На виконання вимог
Регламенту попросив заблокувати карточки депутатів, які не зареєструвалися
на пленарному засіданні.
Оголосив позачергову сесію обласної ради VIII скликання відкритою.
Звучить Гімн України
Петров Олексій – для протоколу нагадав, що відповідно до вимог
Регламенту ради (стаття 66), усі рішення ради приймаються більшістю
голосів, що становить 33 депутати.
Нагадав про дію Закону України «Про запобігання корупції», норми статті 28
якого зобов’язують вживати заходів щодо недопущення виникнення
реального чи потенційного конфлікту інтересів. Тобто, у випадку, якщо
проєкти рішень, за які голосують, стосуватимуться депутатів обласної ради
персонально чи близьких або пов’язаних з ними осіб, вони зобов’язані
повідомити робочі органи ради про це заздалегідь (не пізніше одного
робочого дня з моменту, коли депутат про це дізнався), або безпосередньо
перед голосуванням.
Наголосив, що відповідно до пункту 3 статті 39 Регламенту роботи обласної
ради відводиться до 30 хвилин для виступів депутатів (до 2 хв.), оголошення

заяв, повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не
проводяться.
СЛУХАЛИ:
Про секретаріат пленарного засідання позачергової сесії обласної ради
Петров Олексій – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту роботи
обласної ради VІIІ скликання на кожне окреме пленарне засідання рішенням
ради утворюється секретаріат у складі трьох депутатів, серед яких обирається
голова та заступник. Запропонував обрати секретаріат у складі:
Чубирко Іван – голова секретаріату ("ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА
ЖИТТЯ"),
Рівіс Михайло – заступник голови секретаріату ("Європейська
солідарність"),
Петеі Юдіта – член секретаріату («КМКС»).
ГОЛОСУВАЛИ:
За секретаріат (за основу і в цілому):
«за» – 59, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 61.
Прийнято.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний пленарного засідання позачергової сесії обласної
ради
Петров Олексій – зазначив, що, враховуючи пропозиції, підтримані
більшістю депутатів обласної ради та президією обласної ради, до порядку
денного позачергової сесії пропонується включити питання:
1.
Про депутатські запити (загальне питання).
2.
Про безоплатну передачу майна (кисневих концентраторів) зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
3.
Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 №40 «Про
обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021,
29.07.2021, 23.09.2021).
4.
Про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської
обласної ради VІІІ скликання.
5.
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо належного
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я.
6. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до
законодавства України у частині впровадження «зеленого тарифу» на
електроенергію, вироблену з твердих побутових відходів
7. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення зняття
мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді
8. Про Звернення Закарпатської обласної ради до Президента України,
правоохоронних органів, Верховної Ради України з вимогою надати правову
оцінку діям, що відбуваються у Закарпатській обласній раді VІІІ скликання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:

«за» – 59, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 61.
Прийнято.
Шукаль Ярослав – запропонував питання четверте – «Про дострокове
припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради VІІІ
скликання» – розглянути першим.
Іванчо Василь – поінформував, що згідно з Регламентом роботи обласної
ради VІІІ скликання питання номер один – це депутатські запити. Звернувся
до виконавчого апарату обласної ради знайти відповідну статтю Регламенту,
у якій це прописано.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шукаля Ярослава:
«за» – 40, «проти» – 5, «утрималось» – 1, «не голосували» – 15, «усього» – 61.
Прийнято.
Чубірко Володимир – запропонував внести до порядку денного пленарного
засідання позачергової сесії питання «Про надання згоди».
Іванчо Василь – зачитав пункт 2 статті 36 Регламенту роботи обласної ради
VІІІ скликання: «питання «Про депутатські запити» заслуховується на
початку кожного пленарного засідання, а питання «Про заяви Закарпатської
обласної ради» і «Про звернення Закарпатської обласної ради» – наприкінці
пленарного засідання».
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Чубірка Володимира:
«за» – 59, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 61.
Прийнято.
Юрик Василь – вніс пропозицію відсторонити від головування на
пленарному засіданні позачергової сесії Петрова Олексія.
Крулько Василь – запропонував спочатку розглянути важливе для області
питання порядку денного «Про безоплатну передачу майна (кисневих
концентраторів) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області», а потім переходити до розгляду кадрових питань.
Добромільський Петро – закликав рухатися по порядку денному сесії.
Іванчо Василь – поінформував, що питання відсторонення від ведення сесії
відбудеться автоматично відповідно до Регламенту ради при розгляді цього
питання.
Юрик Василь – зняв пропозицію.
Русин Віктор – підсумував, що питання «Про дострокове припинення
повноважень голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання»
переноситься на розгляд першим. Запропонував проголосувати «в цілому» за
порядок денний пленарного засідання.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому «Про порядок денний пленарного засідання позачергової сесії
обласної ради»:
«за» – 56, «проти» – 0, «утрималось» – 1 «не голосували» – 4, «усього» – 61.
Прийнято (рішення № 411).

Ман Денис – зауважив, що у Регламенті ради не сказано, що депутатські
запити мають розглядатися першими, вони розглядаються на початку
засідання сесії, тобто можуть розглядатися другим питанням.
СЛУХАЛИ:
Про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської
обласної ради VІІІ скликання
Петров Олексій – попросив надати слово. Розповів про наслідки політичної
кризи в обласній раді, яку спричинила суттєва відмінність у підходах до
проведення реформ обласних закладів. Справою честі буде розв’язати цю
кризу, адже не правильно ставити добробут та соціальний захист простих
людей у залежність від політичних суперечок. Зазначив, що не є досвідченим
політиком, як і більшість команди, з якою працює в області. Без помилок не
відбувається становлення жодного політика. З приводу офіційних заяв колеги
Чубірка В. В. щодо українських закарпатців, які мають керувати в
українському Закарпатті, – наголосив на відверто шовіністичній природі цих
закликів та зауважив, що на відміну від Чубірка В. В. йшов служити
закарпатцям вірою та правдою, а не керувати ними, не боротися з кимось, а
боротися за робочі місця, добробут краян, чисте довкілля, дотримання
законності в обласній раді. Зазначив, що обіцяв запустити аеропорт, дитячу
залізницю, будувати дорогу на Драгобрат. Пишається, що команда зробила
це разом. А за підтримки Президента України область отримала найбільшу з
усієї України суму коштів на ремонт доріг. Також вдалось організувати
державну інвестицію на будівництво перинатального центру. Розповів, що за
час його головування не продано жодної закарпатської будівлі, жодної
синагоги в центрі Ужгорода не оформлено на своїх батьків, і жодної аптеки на своїх заступників. Разом зі своєю командою організував оформлення всіх
земельних активів, що належать обласній раді у спільній власності,
оформлення у власність області всіх старовинних замків разом з дерев’яними
церквами, а також організував накладання арешту на викрадені 7 га землі
Солотвинської обласної алергологічної лікарні, розпочав судовий позов на
повернення 2 га землі обласного спорткомплексу «Юність» в м. Ужгород,
намагався врятувати замок Шенборнів, переконав угорських партнерів
провести тендер на будівництво сміттєпереробного заводу в області. Щодо
причин кризи. Пригадав фразу Степана Бендери: «Ніщо не зупинить ідею,
час якої настав». Як голова обласної ради підтримав ініціативу депутата
Чубірко В. В. провести аудит діяльності обласних комунальних закладів
обласної ради, оскільки область потребує реформ. Підвищення якості
соціальних послуг населення – наша самоврядна, а не державна
відповідальність. Фракція «СЛУГА НАРОДУ» виступила проти
поверхневого підходу до соціальних питань, проти відсутності будь-якої
комунікації з громадськістю, профспілками, керівниками цих комунальних
підприємств проти поспішних об’єднань і скорочень фахівців. Як результат –
ультиматум від одної з фракцій: «або голосуйте за наш варіант негайного
об’єднання лікарень, або сформуємо нову більшість та звільнимо з посади».

Зазначив, що за посаду не тримається, на угоди із власною совістю не йде, з
терористами не домовляється. Згадав фразу відомого політичного діяча
Махатми Ганді: «Справи совісті не вирішуються більшістю голосів».
Звернувся до депутатів обласної ради як депутат, а не як голова обласної
ради, посада якого обтяжена необхідністю консолідації всіх політичних
ідеологів в сесійній залі. Підсумував, що сьогодні зняв із себе цю обітницю.
На офіційному сайті партії "СЛУГА НАРОДУ" є слоган: ми кинули виклик
системі. З цим слоганом команда йшла на місцеві вибори, цій ідеї повірили
більше 17 % закарпатців. Було обіцяно зробити все, щоб позбутися
тотального системного впливу в регіоні місцевих князьків, кланів,
доморощених олігархів. Обласну раду чекає новий формат більшості, нові
союзи, нові домовленості. Всі депутати в залі, незалежно від політичних
ідеологій, одностайно голосують за доленосні для краю рішення і зацікавлені
в соціально-економічному розвитку Закарпаття. В різних діаметральнопротилежних союзах у цьому році прийнято в п’ять разів більше рішень, ніж
за аналогічний період минулого року. Звернувся до депутатів із закликом не
обманювати своїх виборців та зламати десятиріччями сформовану систему
місцевого феодалізму. Згадав слова політичного діяча Вінстона Черчилля:
«Вас поставили перед вибором між війною та ганьбою. Ви обрали ганьбу, але
отримаєте війну».
Відповідно до положень статті 4 Регламенту Закарпатської обласної ради
VIII скликання та пункту 5 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування»
заявив про дострокове складання повноважень голови
обласної ради та попросив узяти заяву до відома.
Іванчо Василь – враховуючи порядок денний пленарного засідання
позачергової сесії, до якого включено питання «Про дострокове припинення
повноважень голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання», та заяву
Петрова Олексія Геннадійовича, запропонував це питання розглянути
шляхом відкритого поіменного голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Іванча Василя:
«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 10, «усього» – 60.
Прийнято.
Іванчо Василь – оскільки вирішено розглядати питання шляхом відкритого
поіменного голосування, запропонував проєкт рішення взяти за основу та
потім внести відповідні правки.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 11, «усього» – 60.
Прийнято.
Іванчо Василь – запропонував проєкт рішення «Про дострокове припинення
повноважень голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання» викласти у
такій редакції: відповідно до частини 5 статті 55 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 104 Регламенту роботи
Закарпатської обласної ради VIII скликання, враховуючи особисту заяву

Петрова Олексія Геннадійовича, обласна рада вирішила: взяти до відома
заяву Петрова Олексія Геннадійовича та достроково припинити
повноваження голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання, без
припинення повноважень депутата обласної ради. Додав, що рішення
набуває чинності з моменту його прийняття обласною радою.
Чубірко Володимир – зауважив, що має право на репліку. Закарпатські
українці – це ті, хто боронили Карпатську Україну. Це наші герої.
Сушко Андріана – зазначила, що юрист має дати коментар, чи не потрібне
таємне голосування для задоволення заяви.
Іванчо Василь – відповів, що таємне голосування не потрібне.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Іванча Василя:
«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 15, «усього» – 60.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 43, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 17, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 412).
Головуючий на засіданні: Іванчо Василь – заступник голови Закарпатської
обласної ради.
СЛУХАЛИ:
Про депутатські запити
1.
Про депутатський запит Галай І. О. – адресований обласній державній
адміністрації, Державній екологічній інспекції у Закарпатській області,
Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства – щодо заборони «джипінгу» та використання інших
транспортних засобів на територіях природно-заповідного фонду
Закарпатської області, а також розроблення комплексних заходів із
посилення контролю за дотриманням екологічного законодавства.
2. Про усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо забезпечення повного розрахунку
вивільнених працівників Великоберезнянського районного територіального
центру соціального обслуговування.
3. Про депутатський запит Шукаля Я. Ю. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо забезпечення учасників бойових дій в Афганістані
безкоштовними ліками.
4. Про депутатський запит Паульо В. Д. – адресований обласній державній
адміністрації, Службі автомобільних доріг у Закарпатській області – щодо
облаштування вуличного освітлення та встановлення світлофора для
позначення нерегульованих перехресть і пішохідних переходів на
небезпечній ділянці автомобільної дороги загального користування
державного значення М-24 Велика Добронь – Мукачево – Берегово – КПП
«Лужанка» в межах села Великі Лучки Мукачівського району.

5. Про депутатський запит Борто Й. Й., Балог Л. І., Біров Є. І., Орос І. І.,
Петеі Ю. О., Гулачі Г. Л., Пейтера Ч. А. – адресований обласній державній
адміністрації – щодо співфінансування реконструкції дахів окремих будівель
у с. Великі Береги Берегівського району.
6. Про депутатський запит Шандора Ф. Ф. – адресований Дирекції
регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» – щодо
передачі залізничних станцій, що розташовані на території Рахівського
району і вважаються малоперспективними, у тимчасову оренду відповідним
місцевим територіальним громадам; облаштування інформаційнотуристичного центру у приміщенні залізничної станції у
с. Кваси
(Рахівський район), оформлення фасаду будівлі станції, впорядкування
привокзальної площі.
7. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований
обласній державній адміністрації – щодо надання інформації департаментом
освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації стосовно
загальноосвітніх навчальних закладів області, у яких немає облаштованих
внутрішніх вбиралень.
8. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований
обласній державній адміністрації – щодо розгляду можливості виділення
коштів у сумі 450 тис. гривень Комунальному некомерційному підприємству
«Іршавська міська лікарня» Іршавської міської ради Закарпатської області на
придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) для новонароджених
дітей.
9. Про усний депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо необхідності додаткового фінансування
Комунального некомерційного підприємства «Солотвинська обласна
алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради (на харчування і
медикаменти) в сумі 450 тис. гривень.
10. Про депутатський запит Темнохудової З. В. – адресований обласній
державній адміністрації – щодо вирішення проблеми дефіциту освітньої
субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам Хустської
та Драгівської територіальних громад.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому за депутатські запити (об’єднане голосування):
«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 60.
Прийнято.
Рішення про депутатські запити, прийняті об’єднаним голосуванням:
1. Про депутатський запит Галай І. О. (рішення № 413).
2. Про усний депутатський запит Шукаля Я. Ю. (рішення № 414).
3. Про депутатський запит Шукаля Я. Ю. (рішення № 415).
4. Про депутатський запит Паульо В. Д. (рішення № 416).
5. Про депутатський запит Борто Й. Й., Балог Л. І., Біров Є. І., Орос І. І.,
Петеі Ю. О., Гулачі Г. Л., Пейтера Ч. А. (рішення № 417).
6. Про депутатський запит Шандора Ф. Ф. (рішення № 418).

7.
8.
9.
10.

Про усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 419).
Про усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 420).
Про усний депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 421).
Про депутатський запит Темнохудової З. В. (рішення № 422).

СЛУХАЛИ:
Про безоплатну передачу майна (кисневих концентраторів) зі спільної
власності територіальних громад сіл, селищ міст області
ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій – директор департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації
Іванчо Василь – повідомив, що проєкт рішення схвалений профільною
комісією обласної ради. Зауважив, що на попередній сесії депутати вже
приймали рішення з цього приводу, але у зв’язку з необхідністю внесення
певних технічних правок, потрібно розглянути і проголосувати за новий
варіант рішення.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 423).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 №40 «Про
обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021,
29.07.2021, 23.09.2021)
ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів
облдержадміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 60.
Прийнято.
Іванчо Василь – запропонував проголосувати «в цілому» з урахуванням
зауважень постійної комісії обласної ради з питань бюджету, засідання якої
сьогодні відбулося.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 424).
СЛУХАЛИ:
Про надання згоди
Іванчо Василь – повідомив, що обласна державна адміністрація пропонує на
позачергову сесію Закарпатської обласної ради внести проєкт рішення, яким
передбачаються
видатки
управління
капітального
будівництва
облдержадміністрації на реконструкцію будівель КНП «Обласна дитяча
лікарня» Закарпатської обласної ради у м. Мукачево.

Відповідно до положень Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» для здійснення управлінням своїх повноважень, як замовника
будівництва, необхідно отримати згоду власника нерухомого майна, що
підлягає реконструкції. та стати правокористувачем земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт. Враховуючи зазначене, з метою виконання робіт
на об’єкті, є прохання надати згоду на реконструкцію будівель КНП
«Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради у м. Мукачево та на
оформлення договору суперфіцію на земельні ділянки, на яких розміщуються
будівлі, а саме: ділянка площею 1,8605 га і ділянка площею 1,0755 га.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу і в цілому:
«за» – 58, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 425).
ВИСТУПИЛИ:
Шекета Андрій – вніс пропозицію повернутися до порядку денного і внести
в порядок денний питання «Про обрання голови Закарпатської обласної
ради». У зв’язку з попереднім рішенням обласної ради про задоволення заяви
Петрова О. Г., ця посада зараз є вакантною.
Ледида Олександр – зазначив, що політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" не
голосувала за призначення Петрова О. Г. За час, поки Петров О. Г. очолював
обласну раду, дуже багато було зроблено корисного в Закарпатській обласній
раді. Подякував Олексію Геннадійовичу за роботу упродовж його
головування. Запропонував, перед тим як ставити на голосування відповідну
пропозицію, провести консультації, обдумати все. Зазначив, що фракція не
підтримує розгляду питання щодо обрання голови Закарпатської обласної
ради на цьому пленарному засіданні.
Добромільський Петро – виступив від фракції "СЛУГА НАРОДУ" щодо
необхідності проведення політичних консультацій з приводу пропозиції
Шекети А. А. Подякував голові обласної ради Петрову Олексію
Геннадійовичу за хорошу роботу.
Борто Йосип – висловив позицію фракції «КМКС» із порушеного питання.
Вважає, що спочатку потрібно провести відповідні консультації щодо
створення нової більшості, кандидатури керівних посад в обласній раді та
інших кадрових питань. Висловив пропозицію, що це питання можна
розглянути на черговому засіданні обласної ради. На цьому пленарному
засіданні фракція не буде голосувати за включення питання про обрання
голови обласної ради до порядку денного позачергової сесії.
Русин Віктор – подякував за роботу Петрову Олексію Геннадійовичу.
Однозначно, що були як позитивні, так і інші моменти у його роботі.
Підтримав пропозицію Шекети Андрія повернутися до порядку денного та
внести на розгляд питання «Про обрання голови обласної ради».

Токар Едгар – звернувся від фракції "СЛУГА НАРОДУ" до всіх депутатів.
Вважає, що необхідно спочатку провести консультації, кожна фракція має
визначитися з кандидатом.
Рівіс Михайло – зазначив, що згідно з Регламентом роботи Закарпатської
обласної ради VIII скликання усі пропозиції депутатів, висловлені в залі,
ставляться на голосування. Попросив поставити на голосування пропозицію
Шекети Андрія.
Галай Ірина – повідомила про підтримку пропозиції Шекети Андрія.
Іванчо Василь – поставив на голосування пропозицію депутата Шекети
Андрія про повернення до порядку денного позачергової
сесії.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Шекети Андрія:
«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 19, «усього» – 60.
Прийнято.
Іванчо Василь – зауважив: депутати повернулися до порядку денного,
оскільки надійшла пропозиція про обрання голови обласної ради. Відповідно
до законодавства необхідно внести до порядку денного пленарного засідання
проєкти рішень, які треба розглянути в такому разі: 1. Про затвердження
протоколу засідання Лічильної комісії обласної ради. 2. Про голову
Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 3. Про присвоєння рангу
посадової особи місцевого самоврядування голові Закарпатської обласної
ради VІІІ скликання. 4. Про оплату праці голови Закарпатської обласної ради
VІІІ скликання. Поставив на голосування пропозицію про включення цих
питань до порядку денного пленарного засідання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Іванча Василя:
«за» – 37, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 21, «усього» – 60.
Прийнято.
Ливч Мирослава – внесла пропозицію про відсторонення від ведення
позачергової сесії заступника голови Закарпатської обласної ради Іванча
Василя Васильовича. Уточнила: від ведення позачергової сесії,
сьогоднішнього пленарного засідання.
Іванчо Василь – наголосив, що є процедура, є Регламент
роботи
Закарпатської обласної ради VIII скликання (19, 20 стаття). Запропонував
завершити розгляд питання, а потім вносити пропозицію депутата Ливч
Мирослави.
Ливч Мирослава – зазначила, що депутати вже проголосували за внесення
відповідних питань до порядку денного.
Іванчо Василь – зауважив, що «в цілому» ще не проголосували за ці
питання, проголосували «за основу».
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому порядок денний позачергової сесії (враховуючи проєкти рішень:
1. Про затвердження протоколу засідання Лічильної комісії обласної ради. 2.
Про голову Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 3. Про присвоєння
рангу посадової особи місцевого самоврядування голові Закарпатської

обласної ради VІІІ скликання. 4. Про оплату праці голови Закарпатської
обласної ради VІІІ скликання):
«за» – 37, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 21, «усього» – 60.
Прийнято (рішення № 411).
ВИСТУПИЛИ:
Іванчо Василь – відповідно до
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 64 Регламенту роботи Закарпатської
обласної ради, згідно із заявою двох фракцій ("СЛУГА НАРОДУ","ЗА
МАЙБУТНЄ") оголосив перерву у роботі пленарного засідання для
проведення консультацій.
Ливч Мирослава – наголосила, що внесла пропозицію про відсторонення
від ведення сесії Іванча Василя Васильовича до того часу, як оголосили
прохання про перерву від двох фракцій.
Іванчо Василь – додав, що оголосив перерву під час розгляду питання.
Поставив пропозицію депутата Ливч Мирослави на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Ливч Мирослави:
«за» – 32, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 23, «усього» – 55.
Не прийнято.
Перерва
Іванчо Василь – запропонував провести електронну реєстрацію за
допомогою системи «Віче». Спочатку оголосив про присутніх 55 депутатів.
Зауважив, що не бачить у залі депутата Білецького М.З. (згідно зі списком
поіменного голосування він має бути в залі).
Провів повторну реєстрацію. Результат – присутні 56 депутатів.
Мешко Євген – попросив вивести на екран результати голосування за
останню пропозицію перед перервою, оскільки має сумніви, що його картка і
ще деяких колег спрацювали. Додав: якщо немає такої технічної можливості,
то треба повторно проголосувати.
Іванчо Василь – зауважив, що можливості технічної немає це зробити, лише
після закінчення сесії.
Мешко Євген – вважає, що необхідно ще раз винести на голосування
пропозицію про відсторонення від головування Іванча Василя Васильовича.
Іванчо Василь – зазначив, що тоді згідно з Регламентом
роботи
Закарпатської обласної ради VIII скликання треба повернутись до
голосування за цю пропозицію. Поставив на голосування пропозицію
депутата Мешка Євгена про повернення до голосування із запропонованого
депутатом питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Мешка Євгена:
«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 22, «усього» – 58.
Прийнято.

Іванчо Василь – підсумував, що повернулися до голосування. Поставив на
голосування пропозицію Ливч М., Мешка Є. про те, щоб відсторонити від
ведення сьогоднішнього пленарного засідання заступника голови Іванча
Василя.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію депутатів Ливч М. та Мешка Є.:
«за» – 32, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 26, «усього» – 58.
Не прийнято.
Шетеля Наталія – зауважила, що не спрацювала її картка для голосування,
попросила зарахувати її голос.
Іванчо Василь – зазначив, що технічно у системі «Віче» рішення не
прийнято, а має бути відображено, що прийнято…
Зауважив, що у такому разі знову треба голосувати за повернення, оскільки
воно не прийнято. Поставив третій раз на голосування пропозицію про
повернення до голосування із зазначеного питання.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Іванча Василя:
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 24, «усього» – 59.
Прийнято.
Іванчо Василь – поставив на голосування пропозицію про відсторонення від
ведення засідання Іванча Василя – заступника голови обласної ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію депутатів Ливч М. та Мешка Є. про відсторонення від
головування на пленарному засіданні Іванча В. В.:
«за» – 34, «проти» – 3, «утрималось» – 0, «не голосували» – 22, «усього» –
59. Прийнято (рішення № 426).
ВИСТУПИВ:
Сличко Микола – вніс пропозицію надати депутату обласної ради Шукалю
Ярославу Юрійовичу повноваження головувати на пленарному засіданні
позачергової сесії обласної ради. Попросив проголосувати за цю пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію депутата Сличка Миколи:
«за» – 21, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 26, «усього» – 47.
Не прийнято (результати голосування не озвучено).
Сличко Микола – запропонував повторно проголосувати за пропозицію про
надання депутату обласної ради Шукалю Ярославу Юрійовичу повноважень
головувати на пленарному засіданні позачергової сесії обласної ради.
Пояснив, що згідно з Регламентом роботи обласної ради VIII скликання
депутати можуть обрати головуючого зі свого складу, якщо в залі
знаходиться більшість такого складу ради. Депутат вносить пропозицію, і
вона автоматично ставиться на голосування, коли немає головуючого. Тому і
вніс пропозицію обрати головуючого на сесії, яка є не закрита, – Шукаля Я.
Ю. Попросив проголосувати за цю пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:
За пропозицію Сличка Миколи:
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 42.
Прийнято (рішення № 427).
Головуючий на засіданні: Шукаль Ярослав – депутат обласної ради.
Шукаль Ярослав – привітав присутніх. Озвучив, що фракція "Батьківщина"
та фракція "КМКС" просять надати перерву у роботі пленарного засідання.
Оголосив про перерву на 15 хвилин.
Перерва
Шукаль Ярослав – запропонував провести електронну реєстрацію за
допомогою системи «Віче». Присутні 39 депутатів. Інформував, що на
порядку денному пленарного засідання – питання про звернення обласної
ради.
СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо належного
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до
законодавства України у частині впровадження «зеленого тарифу» на
електроенергію, вироблену з твердих побутових відходів
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення зняття
мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді
ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – заступник керуючого справами
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу:
«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 41.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому:
«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 42.
Прийнято.
Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням:
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо належного фінансового
забезпечення сфери охорони здоров’я (рішення №428);
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до
законодавства України у частині впровадження «зеленого тарифу» на
електроенергію, вироблену з твердих побутових відходів (рішення №429);
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення зняття
мораторію на експорт лісоматеріалів в необробленому вигляді (рішення
№430).

СЛУХАЛИ:
Про Звернення Закарпатської обласної ради до Президента України,
правоохоронних органів, Верховної Ради України з вимогою надати
правову оцінку діям, що відбувалися у Закарпатській обласній раді VІІІ
скликання
Шукаль Ярослав – зазначив, що виконавчим апаратом обласної ради
підготовлено проєкт рішення з цього питання, але ініціатором не було подано
відповідного тексту звернення. Пропозиція щодо звернення до Президента
України, правоохоронних органів, Верховної Ради України з вимогою надати
правову оцінку діям, що відбувалися в Закарпатській обласній раді VІІІ
скликання, належить Русину Віктору.
Запропонував прийняти рішення про звернення, а спільно з комісією, яку
очолює Русин Віктор, і виконавчим апаратом обласної ради підготувати
текст звернення.
Русин Віктор – повідомив, що на засіданні президії у п’ятницю розглядали
всі звернення до вищих органів влади. Одне із них – звернення про надання
правової оцінки заяві народного депутата України Миколи Тищенка відносно
жителів Закарпатської області. Правоохоронні органи нехай дадуть оцінку
таким діям, оскільки всіх, хто знаходився в цьому залі, обізвали
сепаратистами. Виконавчий апарат обласної ради має підготувати
відповідний текст звернення. Оскільки йде мова про народного депутата, то
звернення необхідно адресувати і Верховній Раді України, і Генеральній
прокуратурі…
Шукаль Ярослав – поставив пропозицію Русина Віктора на голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:
За основу з пропозицію Русина Віктора:
«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 42.
Прийнято.
ГОЛОСУВАЛИ:
В цілому з пропозицією Русина Віктора:
«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 42.
Прийнято (рішення №431).
СЛУХАЛИ:
Про голову Закарпатської обласної ради VІІІ скликання
Шукаль Ярослав – перед тим, як перейти до питання порядку денного «Про
голову Закарпатської обласної ради VІІІ скликання» нагадав, що відповідно
до частини 1 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 69 Регламенту роботи обласної ради голова обласної ради
обирається радою із числа депутатів в межах строку повноважень ради
таємним голосуванням. Пропонується такий порядок обрання голови
обласної ради: висунення кандидатів на посаду голови обласної ради,
включення усіх висунутих кандидатур до бюлетенів для таємного
голосування та його затвердження, проведення таємного голосування
виборчими бюлетенями, встановлення результатів.

Відповідно до статті 69 Регламенту роботи обласної ради запропонував
перейти до висунення кандидатур на посаду голови Закарпатської обласної
ради VІІІ скликання. Прохання до депутатів – називати прізвище, ім’я, по
батькові, політичну партію.
Зачитав заяву політичної партії «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ»: Ми, які нижче
підписалися, депутати Закарпатської обласної ради VІІІ скликання,
висуваємо кандидатуру Чубірко Володимира Володимировича на посаду
голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. Відповідно до статті 55
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі
пункту 6 статті 69 Регламенту роботи Закарпатської обласної ради просимо
врахувати нашу пропозицію щодо кандидата на посаду голови Закарпатської
обласної ради та Лічильній комісії, відповідно на пленарному засіданні,
внести висунуту кандидатуру Чубірко Володимира Володимировича у
бюлетень для таємного голосування з виборів голови Закарпатської обласної
ради».
Попросив Лічильну комісію, приступити до роботи.
Перерва 10 хвилин
До сесійної зали прибули правоохоронці і попросили присутніх полишити
приміщення у зв’язку з повідомленням про замінування будівлі.
Шукаль Ярослав – поінформував, що до нього, як до головуючого на
пленарному засіданні, звернулися керівники фракцій: "Батьківщина" –
Крулько Василь, "КМКС" – Борто Йосип, "Європейська Солідарність" –
Мацепура Ірина – із заявою зробити перерву у пленарному засіданні
позачергової сесії до середи 17 листопада 2021 року, до 11.00 години (заява
додається).
Оголосив перерву до середи 17 листопада 2021 року, 11.00 години.
Головуючі на пленарному засіданні:
Олексій ПЕТРОВ
Василь ІВАНЧО
Ярослав ШУКАЛЬ
Секретаріат:
Голова секретаріату

Іван ЧУБИРКО
("ОПОЗИЦІЙНА
ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ")

Заступник
голови секретаріату
Член секретаріату

Михайло РІВІС
("Європейська солідарність")
Юдіта ПЕТЕІ
(«КМКС»)

