
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

засідання постійної комісії обласної ради з питань 

транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації 

 

 

від 21 жовтня 2021 року  

12.00 

 

Склад комісії: 7 депутатів 

            Присутні: 

депутатська зала 

засідань (V поверх) 

Шандор Федір Федорович – голова 

комісії  

Балог Лівія Іванівна – секретар комісії  

Члени комісії: 

Горват Георгій Андрійович  

Кіш Михайло Михайлович 

 Темнохудова Зоя Володимирівна  
 Відсутні: 

 Галай Ірина Олександрівна – 

заступник голови комісії 

Чубірко Володимир Володимирович 

– член комісії  

                      Запрошені: 

Гнатківський Володимир 

Володимирович  – заступник керуючого 

справами обласної ради 

Сигидін Олег Ігорович – заступник 

начальника управління правового забезпечення 

діяльності ради – начальник відділу правових 

експертиз та доступу до публічної інформації 

 

  

Порядок денний: 

І. Попередній розгляд матеріалів, пропонованих до прийняття на 

пленарному засіданні четвертої сесії обласної ради VІІІ скликання 

1. Про утворення Обласного антикризового штабу.  

2. Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 

16.03.2006 №724.  

3. Про врегулювання питань щодо управління окремим об’єктом 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області.  

4. Про новий персональний склад Тимчасової контрольної комісії 

Закарпатської обласної ради з вивчення питань обґрунтованості тарифів на 

комунальні послуги для населення області.  
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5. Про обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед Закарпаттям».  

6. Про внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 

30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139.  

7. Про перейменування Ужгородської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради.  

8. Про затвердження статутів окремих комунальних підприємств у 

новій редакції.  

9. Про затвердження Статуту Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти в новій редакції.  

10. Про Програму розвитку та функціонування української мови в 

усіх сферах суспільного життя Закарпатської області на 2021 – 2025 роки.  

11. Про Програму розвитку та функціонування мов національних 

меншин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки.  

12. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 

лютого 2021 року).  

13. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки.  

14. 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).  

15. Про вилучення та передачу майна.  

16. Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції.  

17. Про скорочення окремих посад керівного складу Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради.  

18. Про внесення змін до структури, чисельності та штатного 

розпису Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 2021 рік, 

затверджених рішенням обласної ради від 17.12.2020 №77.  

19. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Ужгород».  

20. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради.  

21. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради.  

22. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання  
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психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради.  

23. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради. 

24. Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» Закарпатської обласної ради.  

25. Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» Закарпатської обласної ради.  

26. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція 

переливання крові» Закарпатської обласної ради.  

27. Про Комунальну установу «Агенція розвитку молоді та спорту» 

Закарпатської обласної ради.  

28. Про оптимізацію закладів позашкільної освіти.  

29. Про реорганізацію комунального закладу «Обласний 

організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради. 

30. Про реорганізацію Комунального закладу «Закарпатська обласна 

бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради.  

31. Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств у 

сфері охорони здоров’я Закарпатської обласної ради. 

32. Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради 

України з нагоди Дня місцевого самоврядування. 

33. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської 

обласної ради. 

34. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо належного 

фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я.  

 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Федір Федорович поінформував 

присутніх депутатів про порядок денний засідання та зазначив про наявність 

кворуму для прийняття рішень. 

ВИСТУПИЛИ: Балог Л. І., Темнохудова З. В., Кіш М. М.,  

Горват Г. А. погодили порядок денний засідання комісії. 

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:   

Погодити та взяти за основу порядок денний засідання комісії. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про утворення Обласного антикризового 

штабу» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – заступник 

керуючого справами обласної ради. Виступаючий зазначив, що Обласний 
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антикризовий штаб є тимчасовим консультативно-дорадчим органом 

Закарпатської обласної ради, основними завданнями якого є: сприяння 

здійсненню узгоджених дій органів державної влади, місцевого 

самоврядування, установ, організацій та суб’єктів господарювання щодо 

врегулювання проблемних питань діяльності з підготовки до опалювального 

сезону в Закарпатській області та оперативного реагування на випадки 

виникнення негативних явищ або надзвичайних ситуацій у цей період; 

підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із 

врегулюванням проблемних питань діяльності енергетичної галузі краю, 

зокрема, електроенергетичних, газопостачальних підприємств та 

постачальників твердого палива (вугілля, дрова, паливні брикети, тощо). 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради та здійснювати контроль усіма 

постійними комісіями обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про утворення Обласного антикризового 

штабу» включити до порядку денного 4-ї сесії обласної ради та покласти 

контроль на усі постійні комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін до Методики розрахунку і 

порядку використання плати за оренду майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням 

обласної ради від 16.03.2006 №724» інформувала Малик Юлія Леонідівна – 

начальник Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради та зазначила, що 

відповідно до затвердженої Методики розрахунку орендної плати за 

державне майно (Постанова Кабінету Міністрів України № 630 від 

28.04.2021) виникла об’єктивна необхідність у змінах до регулювання 

відносин, що стосуються використання майна, що належить до комунальної 

власності області, у спосіб, що відповідає інтересам територіальних громад 

сіл, селищ, міст Закарпатської області, як власника такого майна. Таке 

рішення є актом організаційно-розпорядчого характеру обласної ради, як 

органу, що представляє інтереси власника, пов’язані з розпорядженням 

майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за 

оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
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області, затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2006 №724» на 

розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про врегулювання питань щодо управління 

окремим об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області» інформував Сигидін Олег Ігорович – заступник 

начальника управління правового забезпечення діяльності ради – начальник 

відділу правових експертиз та доступу до публічної інформації та зазначив, 

що пропонується вважати Комунальну установу «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 

балансоутримувачем пам’ятки архітектури – будівлі Палацу графа 

Шенборна, до прийняття остаточного рішення у судовому спорі стосовно 

визнання права власності на цю будівлю, та здійснити необхідні 

організаційно-правові дії, пов’язані з укладенням охоронного договору 

відповідно до законодавства України.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу  та рекомендували Комунальні  установі «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 

здійснювати заходи та створювати умови для ефективного, цільового й 

належного використання об’єктів рухомого і нерухомого майна комунальної 

власності області.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

врегулювання питань щодо управління окремим об’єктом спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області» на розгляд 

пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про новий персональний склад Тимчасової 

контрольної комісії Закарпатської обласної ради з вивчення питань 

обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для населення області» 

інформував Сигидін Олег Ігорович – заступник начальника управління 

правового забезпечення діяльності ради – начальник відділу правових 

експертиз та доступу до публічної інформації та зазначив, що пропонується 

затвердити новий персональний склад Тимчасової контрольної комісії 

Закарпатської обласної ради з вивчення питань обґрунтованості тарифів на 

комунальні послуги для населення області, утвореної рішенням обласної 

ради № 140 від 25.02.2021. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

новий персональний склад Тимчасової контрольної комісії Закарпатської 

обласної ради з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні 
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послуги для населення області» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії 

обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про обласну відзнаку – «За видатні заслуги 

перед Закарпаттям» інформував Гнатківський Володимир Володимирович 

– заступник керуючого справами обласної ради та зазначив, що Обласна 

відзнака є формою відзначення громадян, іноземців за особливі досягнення у 

виробничій, науковій, державній, правоохоронній, військовій, творчій, 

громадській, благодійній, культурній та інших сферах діяльності, заслуги у 

забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку 

Закарпатської області, забезпечення ефективної діяльності органів місцевого 

самоврядування, а також вагомі трудові досягнення, високий професіоналізм, 

значний внесок у створення матеріальних і духовних цінностей, активну 

участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну 

діяльність або інші заслуги перед Закарпаттям.  

Обласною відзнакою нагороджуються громадяни, особливі 

досягнення яких сприяють утвердженню міжнародного авторитету та 

позитивного іміджу Закарпатського регіону, розвитку суспільно-

економічного життя області, щороку у 15-ти номінаціях. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед Закарпаттям» на розгляд 

пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про перейменування Ужгородської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – 

заступник керуючого справами обласної ради та зазначив, що пропоноване 

рішення дасть змогу привести установчі документи Ужгородської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради у відповідність до вимог чинного законодавства. Заклад освіти 

забезпечує освітні потреби дітям (особам) із порушеннями слуху, переважна 

частина яких є особами з інвалідністю, на здобуття повної загальної 

середньої освіти у закладі спеціальної загальної середньої освіти на території 

Закарпатської області. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

перейменування Ужгородської спеціальної загальноосвітньої школи-
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інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного 

засідання 4-ї сесії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження статутів окремих 

комунальних підприємств у новій редакції» інформував Сигидін Олег 

Ігорович – заступник начальника управління правового забезпечення 

діяльності ради – начальник відділу правових експертиз та доступу до 

публічної інформації та зазначив, що відповідно до Положення про основні 

засади управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області, пропонується вважати Закарпатську 

обласну раду засновником таких комунальних підприємств: «Аптека № 60» 

Закарпатського обласного виробничого об’єднання «Фармація», «Аптека № 

141 Закарпатського обласного виробничого об’єднання «Фармація» та 

затвердити відповідні Статути. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

затвердження статутів окремих комунальних підприємств у новій редакції» 

на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження Статуту Закарпатського 

інституту післядипломної педагогічної освіти в новій редакції» інформував 

Гнатківський Володимир Володимирович – заступник керуючого 

справами обласної ради та зазначив про: загальні положення, мету, завдання і 

права Інституту, структуру і штатну чисельність, організацію освітнього 

процесу, наукову і методичну діяльність, міжнародне співробітництво, 

фінансово-господарську діяльність, матеріально-технічну базу закладу та 

прикінцеві положення. Виступаючий також наголосив на тому, що проєктом 

рішення передбачається: розробка штатного розпису; проведення перевірки 

реалізації державної політики у сфері освіти Інститутом та аудиту фінансово-

господарської його діяльності. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

затвердження Статуту Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти в новій редакції» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної 

ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Програму розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Закарпатської області на 

2021 – 2025 роки» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – 

заступник керуючого справами обласної ради та зазначив, що метою 
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Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій і створення 

умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Закарпатської 

області; розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, 

поваги, шанобливого ставлення до неї у жителів області; визначення 

стратегічних пріоритетів та орієнтирів у подоланні деформацій 

національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору; 

забезпечення мовних прав громадян та єдності України; дотримання норм 

законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян та 

виконання зобов’язань України перед Радою Європи відповідно до 

Європейської культурної конвенції. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

Програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя Закарпатської області на 2021 – 2025 роки» на розгляд 

пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради із урахуванням рекомендацій 

профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Програму розвитку та функціонування 

мов національних меншин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки» 

інформував Гнатківський Володимир Володимирович – заступник 

керуючого справами обласної ради та зазначив, що метою Програми є 

забезпечення консолідації багатонаціональної громади регіону, підвищення 

ефективності комунікації та стабільного розвитку механізмів взаємодії 

виконавчої влади та місцевого самоврядування області з громадськими 

організаціями національних меншин, утвердження принципів толерантності і 

міжнаціональної злагоди, створення сприятливих умов для сталого 

збалансованого розвитку мов національних меншин в області. 

Виступаючий наголосив, що Програма є практичним інструментом 

реалізації державної етнонаціональної політики в регіоні, сприятиме 

створенню належних умов для задоволення освітніх, культурних, 

інформаційних, духовних та соціальних потреб етнічних спільнот області, а 

також залученню фінансового, організаційно-технічного, консультативно-

методичного потенціалу місцевих органів виконавчої влади. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

Програму розвитку та функціонування мов національних меншин у 
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Закарпатській області на 2021 – 2025 роки» на розгляд пленарного засідання 

4-ї сесії обласної ради із урахуванням рекомендацій профільної комісії ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін і доповнень до рішень 

обласної ради від 30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139» інформував 

Гнатківський Володимир Володимирович – заступник керуючого 

справами обласної ради та зазначив, що з метою відзначення кращих 

трудових колективів і працівників різних галузей господарства, соціально-

культурної та інших сфер діяльності, пропонуються зміни до Положення про 

спільну відзнаку обласної ради та обласної державної адміністрації – 

нагрудний знак «За розвиток Закарпаття» у частині субʼєктів подання про 

відзначення. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 30.12.2014 № 1147 та 

від 25.02.2021 № 139» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної 

ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Комунальну установу «Управління 

молоді та спорту» Закарпатської обласної ради» інформував Гнатківський 

Володимир Володимирович – заступник керуючого справами обласної ради 

та зазначив, що прийняття цього рішення надасть можливостей для 

самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні через підвищення 

спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, які 

діють на принципах демократичного врядування, застосування наявних та 

нових інструментів для активної участі й інтеграції молоді у суспільне життя, 

подальший розвиток українського суспільства, а також дотримання 

установами галузі молоді, фізичної культури і спорту області вимог 

нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних 

(нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття і оформлення 

документів щодо проведення господарських операцій; забезпечення зведення 

бухгалтерської, статистичної звітності; надання методичної допомоги, 

здійснення внутрішнього аудиту, охорони праці, пожежної безпеки та інших 

питань, що входять до компетенції Установи. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

Комунальну установу «Управління молоді та спорту» Закарпатської обласної 

ради» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради із урахуванням 

рекомендацій профільної комісії. 
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СЛУХАЛИ: Із питання «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)» голова комісії Шандор 

Федір Федорович, оскільки відсутній доповідач, запропонував винести 

відповідний проєкт рішення на розгляд президії для подальшого узгодження 

на пленарному засіданні 4-ї сесії обласної ради із урахуванням рекомендацій 

профільної комісії обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «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)» на розгляд президії та пленарного засідання 4-ї сесії обласної 

ради із урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін до Програми підвищення 

ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального 

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

змінами від 25 лютого 2021 року)» інформував Гнатківський Володимир 

Володимирович – заступник керуючого справами обласної ради та зазначив 

про напрями діяльності, заходи та ресурсне забезпечення Програми, що 

сприятиме підвищенню ефективності функціонування аеропорту. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 лютого 2021 

року)» на розгляд президії та пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради із 

урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін до Програми охорони 

навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 

роки» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – заступник 

керуючого справами обласної ради та зазначив, що зміни стосуються розділу 

про раціональне використання і зберігання відходів виробництва та 

побутових відходів у частині забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення відходів, ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ, 

ліквідація сміттєвих заторів на річках (у тому числі виготовлення проєктно-

кошторисної документації). 
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ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища 

Закарпатської області на 2021 – 2023 роки» на розгляд пленарного засідання 

4-ї сесії обласної ради із урахуванням пропозицій профільної комісії обласної 

ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про вилучення та передачу майна» 

інформував Гнатківський Володимир Володимирович – заступник 

керуючого справами обласної ради та зазначив, що пропонується вилучити 

від Головного управління ДСНС України у Закарпатській області автомобіль 

«DENIS» та передати аеропорту «Ужгород» в оперативне управління з 

правами балансоутримувача. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

вилучення та передачу майна» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії 

обласної ради із урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження Положення про 

Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради в новій редакції» інформувала Малик 

Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та 

наголосила, що це рішення є актом організаційно-розпорядчого характеру 

обласної ради, як власника об’єкта спільної власності територіальних громад, 

сіл, селищ, міст області та має на меті – впорядкування та розширення 

предмету діяльності Комунальної установи, а також врегулювання окремих 

аспектів розподілу повноважень між Закарпатською обласною радою, як 

власником установи, Наглядовою радою і керівником та, з огляду на 

запроваджені зміни в організації виробництва і праці, проведення 

структурної перебудови установи (відповідно до рішення Наглядової ради 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради від 05.10.2021). 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

затвердження Положення про Комунальну установу «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради в новій 

редакції» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради із 

урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про скорочення окремих посад керівного 

складу Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради» інформувала Малик 

Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та 

наголосила, що метою проєкту рішення є оптимізація структури та штатного 

розпису Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 2021 рік, у тому 

числі скорочення керівного (начальницького) складу, що дозволить 

оптимізувати структуру, впорядкувати діяльність та скоротити видатки на 

утримання Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради, зокрема в частині 

оплати праці працівників. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

скорочення окремих посад керівного складу Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради із 

урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін до структури, чисельності 

та штатного розпису Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 2021 рік, 

затверджених рішенням обласної ради від 17.12.2020 №77» інформувала 

Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та 

наголосила, що метою проєкту рішення є оптимізація структури та штатного 

розпису Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради, затвердженої на 2021 

рік, а саме зменшення штатної чисельності на 62 одиниці. Реалізація 

зазначеного акту не потребує додаткового фінансування та буде 

здійснюватися за рахунок кошторису Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 

2021 – 2022 роки.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу.  
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Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

внесення змін до структури, чисельності та штатного розпису Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради на 2021 рік, затверджених рішенням обласної 

ради від 17.12.2020 №77» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної 

ради із урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання 

транспортних засобів з балансу Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» інформувала Малик Юлія 

Леонідівна – начальник Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та 

наголосила, що метою проєкту рішення, як акту організаційно-розпорядчого 

характеру обласної ради, є надання дозволу на списання індивідуально 

визначеного рухомого майна з балансу Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» шляхом 

ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства, яке не придатне до 

використання, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області. Прийняття рішення має забезпечити ефективність 

використання майна обласної комунальної власності, згідно вимог чинного 

законодавства та строків експлуатації спецобладнання. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

надання згоди на списання транспортних засобів з балансу Закарпатського 

обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 

розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради із урахуванням 

пропозицій профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання рухомого 

майна з балансу Комунального некомерційного підприємства «Обласний 

дитячий туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради» 

інформувала Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради та наголосила, що метою проєкту рішення є надання дозволу 

на списання індивідуально визначеного рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради шляхом 

ліквідації, відповідно до вимог чинного законодавства, яке не придатне до 

використання, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області. Прийняття  рішення має забезпечити ефективність 
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використання майна обласної комунальної власності, згідно вимог чинного 

законодавства та строків експлуатації спецобладнання. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний дитячий туберкульозний санаторій 

«Човен» Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного засідання 4-ї 

сесії обласної ради із урахуванням пропозицій профільної комісії обласної 

ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання рухомого 

майна з балансу Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська 

обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради» 

інформувала Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради та наголосила, що метою проєкту рішення є надання дозволу 

на списання індивідуально визначеного рухомого майна (медичного 

обладнання) з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської 

обласної ради шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства, 

у зв’язку із його фізичним зносом, що перебуває у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради» на розгляд 

пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради із урахуванням пропозицій 

профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання рухомого 

майна з балансу Комунального некомерційного підприємства «Обласний 

заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської 

обласної ради» інформувала Малик Юлія Леонідівна – начальник 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради та наголосила, що метою проєкту 

рішення є надання дозволу на списання індивідуально визначеного рухомого 

майна з балансу Комунального некомерційного підприємства «Обласний 

заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської 
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обласної ради шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства, 

яке не придатне до використання, що перебуває у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести  питання «Про 

надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної 

допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного 

засідання 4-ї сесії обласної ради із урахуванням пропозицій профільної 

комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання 

транспортних засобів з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова» 

Закарпатської обласної ради» інформувала Малик Юлія Леонідівна – 

начальник Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради та наголосила, що 

метою проєкту рішення є надання дозволу на списання індивідуально 

визначеного рухомого майна з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. 

Берегова» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації відповідно до 

вимог чинного законодавства, яке не придатне до використання, що 

перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області. З економічної точки зору – рішення має забезпечити ефективність 

використання майна обласної комунальної власності, згідно вимог чинного 

законодавства та строків експлуатації спецобладнання. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

надання згоди на списання транспортних засобів з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної 

допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного 

засідання 4-ї сесії обласної ради із урахуванням пропозицій профільної 

комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання 

транспортного засобу з балансу Комунального закладу «Закарпатський 

академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів 

Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради» 

інформувала Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи 
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«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради та наголосила, що рішення є актом організаційно-розпорядчого 

характеру обласної ради, як власника майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке спрямовано на 

списання індивідуально визначеного рухомого майна з балансу шляхом 

ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

надання згоди на списання транспортного засобу з балансу Комунального 

закладу «Закарпатський академічний обласний український музично-

драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» 

Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії 

обласної ради із урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання 

транспортного засобу з балансу Комунального закладу «Закарпатський 

академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів 

Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради» 

інформувала Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради та наголосила, що метою проєкту рішення є надання дозволу 

на списання індивідуально визначеного рухомого майна з балансу 

Комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації цього майна 

відповідно до вимог чинного законодавства, яке не придатне до 

використання, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

надання згоди на списання транспортного засобу з балансу Комунального 

закладу «Закарпатський академічний обласний український музично-

драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» 

Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії 

обласної ради із урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання рухомого 

майна з балансу Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська 

обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної ради» 
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інформувала Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради та наголосила, що метою проєкту рішення є надання дозволу 

на списання індивідуально визначеного рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція 

переливання крові» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства, яке не придатне до 

використання, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція переливання 

крові» Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії 

обласної ради із урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Комунальну установу «Агенція 

розвитку молоді та спорту» Закарпатської обласної ради» інформував 

Гнатківський Володимир Володимирович – заступник керуючого 

справами та наголосив, що метою проєкту рішення є відведення галузі 

молодіжної політики та фізичної культури і спорту в області провідної ролі, 

як важливого фактору одночасно у кількох напрямах соціально-економічного 

зростання Закарпаття, що є передумовою зростання продуктивності праці, 

розвиток спортивного туризму як окремої складової пріоритетного напряму 

економічного розвитку краю, створення умов для позитивного іміджу 

Закарпаття щодо залучення інвестицій у сферу молодіжної політики і 

фізичної культури та спорту; збереження, відновлення і зміцнення 

матеріально-технічної бази, вдосконалення і розвитку спортивної 

інфраструктури, інших інституціональних напрямів сфер молодіжної 

політики та фізичної культури і спорту; забезпечення фізкультурно-

оздоровчої і спортивно-масової діяльності суб’єктів галузі усіх форм 

власності.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

Комунальну установу «Агенція розвитку молоді та спорту» Закарпатської 

обласної ради» на розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради із 

урахуванням пропозицій профільної комісії обласної ради.  
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СЛУХАЛИ: Із питання «Про оптимізацію закладів позашкільної 

освіти» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – заступник 

керуючого справами та наголосив, що з метою оптимізації, ефективного та 

раціонального використання бюджетних коштів, удосконалення мережі 

закладів позашкільної освіти, що функціонують на території Закарпатської 

області пропонується припинити в порядку реорганізації шляхом злиття 

юридичні особи: комунальний заклад «Закарпатський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді», комунальний заклад 

«Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді (Закарпатський центр туризму)» Закарпатської обласної ради, 

комунальний заклад «Закарпатський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді») департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації, а також провести аудит фінансово-господарської 

діяльності та стосовно дотримання вимог законодавства з питань освіти і 

забезпечення якості освіти та здійснити перевірку реалізації державної 

політики у сфері освіти зазначеними комунальними закладами.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу та включити у реорганізаційну (ліквідаційну) комісію представників 

постійної комісії обласної ради з питань транскордонного співробітництва, 

розвитку туризму та рекреації: Шандора Ф. Ф., Темнохудову З, В.,   

Горвата Г. А. 
Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді: 

– винести питання «Про оптимізацію закладів позашкільної освіти» на 

розгляд пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради із урахуванням 

пропозицій профільної комісії обласної ради; 

– включити у реорганізаційну (ліквідаційну) комісію представників 

постійної комісії обласної ради з питань транскордонного співробітництва, 

розвитку туризму та рекреації: Шандора Ф. Ф., Темнохудову З, В.,  

Горвата Г. А. 
СЛУХАЛИ: Із питання «Про реорганізацію комунального закладу 

«Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської 

обласної ради» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – 

заступник керуючого справами та наголосив, що з метою підвищення 

ефективності використання майна спільної власності територіальних громад 

Закарпатської області, підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів і кадрового потенціалу пропонується реорганізувати (припинити 

діяльність) Комунального закладу «Обласний організаційно-методичний 

центр культури» Закарпатської обласної ради, шляхом його перетворення в 

Комунальну установу «Агенція з управління закладами культури» 

Закарпатської обласної ради. 
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ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували винести зазначене питання на розгляд 

у сесійну залу.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

реорганізацію комунального закладу «Обласний організаційно-методичний 

центр культури» Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного 

засідання 4-ї сесії обласної ради із урахуванням пропозицій профільної 

комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про реорганізацію Комунального закладу 

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської 

обласної ради» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – 

заступник керуючого справами та наголосив, що з метою підвищення 

ефективності використання майна спільної власності територіальних громад 

Закарпатської області, підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів і кадрового потенціалу, пропонується реорганізувати (припинити 

діяльність) Комунального закладу «Закарпатська обласна бібліотека для 

дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради, шляхом приєднання до 

Комунального закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Федора Потушняка» Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Балог Л. І., Темнохудова З. В.,  

Кіш М. М., Горват Г. А. пропонували підтримати проєкт рішення щодо 

проведення реорганізації закладу без вивільнення приміщення працівниками 

Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

реорганізацію Комунального закладу «Закарпатська обласна бібліотека для 

дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного 

засідання 4-ї сесії обласної ради без вивільнення приміщення працівниками 

Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва та врахувати 

пропозиції профільної комісії обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про реорганізацію комунальних 

некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я Закарпатської обласної 

ради» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – заступник 

керуючого справами та наголосив, що з метою підвищення ефективності 

використання майна спільної власності територіальних громад Закарпатської 

області пропонується реорганізувати – 15 закладів (шляхом приєднання до 

КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 

Закарпатської обласної ради): комунальні некомерційні підприємства: 

«Обласний госпіталь ветеранів війни», «Закарпатський обласний клінічний 

центр кардіології та кардіохірургії», «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка», «Обласна клінічна інфекційна лікарня»,  

«Закарпатський протипухлинний центр», «Обласний клінічний центр 
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нейрохірургії та неврології», «Обласний медичний клінічний шкірно-

венерологічний центр», «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний 

лікувально-діагностичний центр», «Закарпатський обласний медичний центр 

психічного здоров’я та медицини залежностей», «Обласна дитяча лікарня», 

«Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова», 

«Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с. Вільшани», 

«Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен», «Солотвинська 

обласна алергологічна лікарня», «Закарпатський обласний дитячий санаторій 

«Малятко». 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Кіш М. М., Горват Г. А. 

пропонували комплексно вивчити питання реорганізації КНП у сфері 

охорони здоров’я Закарпатської обласної ради та винести на розгляд у 

сесійну залу.  

Голосували: «За» – 3, «не голосували» – 2 (Балог Л. І., Темнохудова З. 

В.). 

Рішення не прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати обласній раді розглядати питання «Про 

реорганізацію комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради» комплексно у контексті погодження з 

усіма сторонами та із урахуванням пропозицій профільної комісії обласної 

ради. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Федір Федорович інформував, 

що на пленарне засідання виносяться питання: Про клопотання щодо 

нагородження відзнаками Верховної Ради України з нагоди Дня місцевого 

самоврядування, Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

недопущення закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» 

Закарпатської обласної ради, Про Звернення Закарпатської обласної ради 

щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

ВИСТУПИЛИ: Балог Л. І., Темнохудова З. В., Кіш М. М.,  

Горват Г. А. внесли пропозицію зазначені питання пропонувати на розгляд у 

сесійну залу із врахуванням рекомендацій профільних комісій. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести пропоновані 

питання для розгляд у сесійну залу та врахувати позицію профільних комісій 

ради. 

 

ІІ. Про додаткові ініціативи депутатів профільної комісії:  

СЛУХАЛИ:  

Шандор Ф. Ф. інформував про необхідність вирішити питання, які 

важливі для розвитку туристичної, культурної сфери краю та поглиблення 

міжнародної співпраці, а саме: навести лад із торгівлею різним крамом на 

найвищій вершині Карпат, а також порушив питання про доцільність 

присвоєння імʼя Угорської революції 1956 року скверу в м. Ужгороді (вул. 
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Ракоці), у якому встановлено памʼятний знак героям визвольної боротьби 

Угорщини 1956 року. 

Кіш М. М. зазначив, що туризм сьогодні – одна з найбільших 

складових економіки у цілому світі. В області є особливі перлини, які  

приваблюють туристів, серед них і представники різних соціальних категорій  

та маломобільних груп. Тому необхідним є створення людям з обмеженими 

можливостями умов доступу до туристичних об’єктів, продуктів та послуг, 

наприклад наявність спеціального транспорту для перевезення ними осіб з 

інвалідністю, які відвідують озеро Синевир. 

Члени комісії також підтримали додаткові ініціативи голови комісії: 

запропонували видати додатково підручники з української мови для шкіл з 

угорською мовою навчання та рекомендували кошти, передбачені для 

встановлення новорічної ялинки на пл. Народній в Ужгороді, спрямувати на 

подарунки для дітей-сиріт, оскільки центральна ялинка у місті буде 

встановлена на пл. Петефі. 

ВИРІШИЛИ:  

1). З метою активізації розвитку туризму, рекреації, культури,  

міжнародної співпраці та задля інвестиційної привабливості краю  

рекомендувати відповідальним службам: 

– впорядкувати торгівлю у підніжжі гори Говерла та на її вершині; 

– проводити широку просвітницьку кампанію щодо популяризації 

культури створення фізичного безбар’єрного простору у сфері туристичної 

галузі, зокрема придбати спеціально обладнаний автомобіль для перевезення 

осіб з інвалідністю та організації їх безпроблемного пересування на території 

озера Синевир та підʼїзних шляхах до  цієї родзинки, а також забезпечення 

доступності маломобільної категорії населення й до інших туристичних 

обʼєктів області;  

– порушити питання щодо присвоєння скверу в Ужгороді (вул. 

Ракоці), як одному із центрів культурно-мистецького життя 

багатонаціонального краю, у якому памʼятний знак героям визвольної 

боротьби Угорщини 1956 року – імʼя Угорської революції 1956 року – як 

шана героям минувшини та вияв європейських цінностей. 

2). Рекомендувати облдержадміністрації: 

– видати додатково підручники з української мови для шкіл з 

угорською мовою навчання; 

–  пропонувати кошти, передбачені для встановлення новорічної 

ялинки на пл. Народній в Ужгороді, спрямувати на подарунки для дітей-

сиріт. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

 

ІІІ. Про розгляд звернень та листів, скерованих у комісію. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Федір Федорович інформував 

про рішення Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу, ухваленого за результатами виїзного засідання  
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Комітету 15 – 16 вересня ц.р. в Закарпатській області та м. Ужгороді щодо: 

стану  виконання Стратегії інтегрованого управління кордонами та 

підтримки з боку ЄС; реформування митної системи відповідно до норм ЄС; 

стану реалізації транскордонного співробітництва та залученості Закарпаття.  

Зокрема, Комітетом рекомендовано: 

1). Державній митній службі України опрацювати можливість запуску 

системи пост-митного аудиту з метою скорочення часу на проходження 

митних процедур на кордоні; Міністерству закордонних справ України 

провести додаткові консультації з відповідними структурами Словацької 

Республіки щодо підвищення ефективності та швидкості проведення митного 

контролю словацькими органами в пункті пропуску  «Ужгород – Вишнє 

Немецке»; 

2).  Державній прикордонній службі України, Державній митній 

службі України, Міністерству закордонних справ України та іншим 

заінтересованим органам виконавчої влади із залученням місцевого 

самоврядування вжити невідкладних заходів щодо покращення роботи 

діючих пунктів пропуску та відкриття перспективних пунктів пропуску з 

урахуванням необхідності оформлення права землекористування, набуття 

статусу замовника та активізувати міжнародні перемовини щодо проблемних 

питань побудови пунктів пропуску, зокрема «Дийда-Берегдароц», «Біла 

Церква-Сігету Мармацієй»,  «Лубня-Волосате» та «Велика Паладь- 

Нодьгодош»; відповідним обласним державним адміністраціям із залученням 

об’єднаних територіальних громад опрацювати ухвалення рішень щодо 

розробки детальних планів територій та виділення коштів на проведення цих 

робіт; 

3). Кабінету Міністрів України включити до проєкту Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2023 рік» пункт щодо виділення коштів 

на початок будівництва пункту пропуску «Дийда-Берегдароц» для 

автомобільного, пасажирського та вантажного сполучення, відповідно до ст. 

13 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про 

контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон 

для автомобільного та залізничного сполучення від 4 травня 2012 року;  

4). Кабінету Міністрів України з метою вирішення наявних проблем 

щодо реалізації транскордонного співробітництва і вдосконалення 

нормативно-правової бази у сфері транскордонного співробітництва внести 

на розгляд Верховної Ради України зміни до Закону України «Про 

транскордонне співробітництво», зокрема законодавчо впорядкувати 

функціонування європейських об’єднань територіального співробітництва. 

ВИСТУПИЛИ: Балог Л. І., Темнохудова З. В., Кіш М. М.,  

Горват Г. А. пропонували залишити на подальшому контролі профільних 

комісій обласної ради питання, повʼязані із  поглибленням транскордонного 

співробітництва та розбудови кордону, прикордонної  та придорожньої 

інфраструктури, а також керуватися у практичній діяльності рішеннями 

Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу. 
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Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: З огляду на надзвичайно актуальне значення для 

поглиблення транскордонного співробітництва, зміцнення й розширення 

міжнародних гуманітарних контактів,  посилення економічної співпраці не 

тільки для Закарпаття, а й усієї країни – рекомендувати 

облдержадміністрації, обласній раді: активізувати заходи, спрямовані на 

розвиток туристичної та рекреаційної сфери,  розбудову пунктів пропуску 

через Державний кордон України та об’єктів прикордонної і дорожньо-

транспортної інфраструктури. 

 
 

 

Голова комісії         Федір  ШАНДОР  

 

 

Секретар  комісії                                      Лівія БАЛОГ 


