
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

засідання постійної комісії обласної ради з питань 

транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації 

 

від 14 вересня 2021 року  

11.00 

 

депутатська зала 

засідань 

 (V поверх) 

 

Склад комісії: 7 депутатів 

 

            Присутні: 

 Шандор Федір Федорович – голова комісії  

Балог Лівія Іванівна – секретар комісії  

Члени комісії: 

Кіш Михайло Михайлович 

 Темнохудова Зоя Володимирівна 

 Чубірко Володимир Володимирович 

  

Відсутні: 

 Галай Ірина Олександрівна – заступник 

голови комісії 

Горват Георгій Андрійович – член комісії  

                      Запрошені: 

Ливч Мирослава Михайлівна –керуючий 

справами обласної ради 

 Сигидін Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та роботи зі 

зверненнями громадян виконавчого апарату 

обласної ради  

Начальники відповідних структурних 

підрозділів облдержадміністрації – доповідачі з 

питань, що розглядаються 

 

Порядок денний: 

І. Вибори заступника та секретаря постійної комісії з питань 

транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації. 

ІІ. Попередній розгляд матеріалів, пропонованих до прийняття на 

третьому пленарному засіданні третьої сесії обласної ради VІІІ 

скликання 

1. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку 

транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування 

Закарпатської області на 2021 рік. 
2. Про створення Комунальної установи «Інформаційний освітній 

центр» Закарпатської обласної ради.  
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3. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми 

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

роки (зі змінами та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 

грудня 2020 року, 20 травня 2021 року). 

4. Про перейменування Виноградівського геріатричного пансіонату та 

затвердження Положення про нього. 

5. Про Комунальну установу «Управління молоді та спорту» 

Закарпатської обласної ради. 

6. Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради у 

новій редакції». 

7. Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 «Про 

обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 

29.07.2021 року). 

8. Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової 

допомоги підприємствам, установам та організаціям, які належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

9. Про Тимчасову контрольну комісію Закарпатської обласної ради з 

вивчення окремих питань ліквідації інтернатних закладів. 

10. Про комунальний заклад «Закарпатський центр туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський центр 

туризму)» Закарпатської обласної ради. 

11. Про звіт Тимчасової контрольної комісії Закарпатської обласної 

ради з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для 

населення області. 

12. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.02.2021 № 113. 

13. Про перейменування Хустської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

14. Про реорганізацію комунального підприємства шляхом 

приєднання. 

15. Про реорганізацію комунального підприємства шляхом 

приєднання. 

16. Про Комунальну установу «Закарпатський обласний молодіжний 

центр» Закарпатської обласної ради. 

17. Про затвердження Статуту комунального закладу «Закарпатська 

обласна філармонія» Закарпатської обласної ради у новій редакції.  

18. Про комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський 

обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради. 

19. Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII 

скликання. 

20. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради. 

21. Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний 

лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради. 
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22. Про звіт обласної державної адміністрації про виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із 

зазначених питань, і делегованих обласною радою повноважень. 

23. Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального 

закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної 

ради. 

24. Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків в Закарпатській області, які 

беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд 

енергоефективності», на 2022 – 2023 роки. 

25. Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у 

Закарпатській області на 2021 – 2025 роки. 

26. Про План заходів із профілактики йодної недостатності серед 

населення Закарпатської області на 2021-2025 роки. 

27. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

28. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування 

закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, перерахунку 

вартості надання медичних послуг та розробки пакетів реабілітації 

постковідних хворих.  

29. Про Звернення Закарпатської обласної ради про необхідність 

перегляду окремих положень законопроєкту щодо оптимізації функцій 

Фонду соціального страхування. 

30. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо виділення 

окремої субвенції з державного бюджету на придбання комунальної техніки 

для гірських територій України. 

 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Федір Федорович поінформував 

присутніх депутатів про порядок денний засідання, зазначив про наявність 

кворуму та запропонував визначитися насамперед із організаційними 

питаннями у діяльності комісії: обрати заступником голови комісії Галай 

Ірину Олександрівну, секретарем комісії – Балог Лівію Іванівну. 

ВИСТУПИЛИ: Темнохудова З. В., Кіш М. М., Чубірко В. В. 

погодили порядок денний засідання комісії, а також підтримали пропозицію 

голови комісії про обрання заступника голови та секретаря комісії. 

Голосували: «За» – 4, «не голосували» – 1.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Погодити та взяти за основу порядок денний засідання комісії. 

Обрати Галай Ірину Олександрівну – заступником голови комісії, 

Балог Лівію Іванівну – секретарем комісії. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін до Програми фінансового 

забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів 

місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік» інформував 
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Маковський Василь Іванович – начальник управління з питань 

міжнародних зв’язків, технічної допомоги та протоколу виконавчого апарату 

обласної ради. Виступаючий зазначив, що проєктом рішення передбачається 

забезпечити здійснення витрат, пов’язаних із отриманням гуманітарної 

допомоги, у тому числі: послуги доставки, логістики, реєстрації та ін. Та 

загалом наголосив на активізації ролі органів самоврядування у 

зовнішньоекономічній діяльності області, залученні додаткових фінансових 

ресурсів у розвиток соціальної сфери та охорону навколишнього природного 

середовища; поліпшенні матеріально-технічного забезпечення закладів 

освіти, культури, медицини та сфери соціального захисту.  

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

Кіш М. М., Чубірко В. В. акцентували на потребі у поліпшенні взаємодії 

між органами місцевого самоврядування з питань перспектив залучення 

грантових коштів та інших зовнішніх фінансових джерел у розвиток 

соціально-культурної інфраструктури населених пунктів області.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати обласній раді питання «Про внесення 

змін до Програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної та 

міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської 

області на 2021 рік» включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради та 

розглянути відповідний проєкт рішення на її 3-му пленарному засіданні. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про створення Комунальної установи 

«Інформаційний освітній центр» інформувала Маюрник Вероніка Карлівна 

– заступник директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації та наголосила на необхідності повторного розгляду 

цього питання із урахуванням внесених пропозицій депутатів щодо 

оптимізації штатної чисельності до 6 осіб, наданні навчально-методичної та 

юридичної допомоги територіальним громадам тощо. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф. зауважив, що такі функції центру є 

практично дублюванням Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, враховуючи делеговані владні повноваження. Також 

зазначив, що подібний центр діє при УжНУ. 

Чубірко В. В. запропонував не розглядати це питання до тих пір, поки 

не буде проведено аудит усіх закладів обласної комунальної власності. Та 

поінформував про те, що, за дорученням депутатського корпусу облради, 

разом із фахівцями він займається вивченням питань ефективності роботи 

закладів культури, засновниками яких є обласна рада (відповідно до 

створеної в обласній раді робочої групи з аудиту ефективності управління 

комунальних підприємств (суб’єктів господарювання), установ, закладів, які 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області). 

Кіш М. М. запропонував департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації надати відомості про науково-методичну та 

консультативну діяльність Центру. 
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Ливч М. М. зауважила, що діяльність Центру регламентована 

відповідною Постановою Кабінету Міністрів України. 

Маюрник В. К. відповіла на усі питання щодо роботи Центру (за 

попередній період та на перспективу).  

Члени комісії запропонували підтримати створення Центру, за умови, 

що тут працюватиме 6 осіб із його фінансуванням не більше 1,5 млн грн.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

створення Комунальної установи «Інформаційний освітній центр» 

Закарпатської обласної ради» на розгляд 3-го пленарного засідання 3-ї сесії 

обласної ради та передбачити склад пропонованої установи у кількості 6 осіб 

із щорічним фінансуванням до 1,5 млн грн. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін та доповнень до 

Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2019 – 2021 роки (зі змінами та доповненнями від 26 вересня 

2019 року, 16 липня та 17 грудня 2020 року, 20 травня 2021 року)» 

інформував Мацола Віктор Васильович – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації та зазначив, що 

пропонується збільшити кошти за напрямками, що стосуються надання 

додаткових соціальних гарантій особам, які постраждали від пожежі, 

стихійного лиха та підтоплень.  

ВИСТУПИЛИ:  
Кіш М. М. порушив питання про необхідність фінансової допомоги 

важкохворим закарпатським дітям у локальних випадках. 

Шандор Ф. Ф. запропонував підтримати цю пропозицію та вишукати 

у Програмі «Турбота» окрему позицію для такої невідкладної допомоги.  

Мацола В. В. запропонував розглянути зазначену пропозицію у 

межах Порядку надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги 

важкохворим громадянам за Регіональною програмою «Турбота» щодо 

посилення соціального захисту громадян. 

Ливч М. М. зауважила, що головним розпорядником коштів є 

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. 

Темнохудова З. В., Балог Л. І. пропонували внести зміни до 

Програми «Турбота» з тим, щоб збільшити фонд на такі цілі, за наявністю 

вільних коштів. 

Чубірко В. В. додав, що йдеться про окреме рішення: додаткове 

акумулювання коштів на заходи Програми. 

Сигидін О. І. зазначив про можливий  варіант: можливо внести пункт 

щодо окремого рішення ради. 

Кіш М. М. підкреслив про врахування таких змін у Програмі і на 

наступний рік. 

Шандор Ф. Ф. запропонував внести зміни у Програму окремим 

пунктом, на особливі випадки і адресно, щоб рішенням сесії виділяти кошти 

на нагальні випадки: лікування важких захворювань у дітей. 
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Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді:  

1). Винести питання «Про внесення змін та доповнень до Регіональної 

програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 

2021 роки (зі змінами та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 

17 грудня 2020 року, 20 травня 2021 року)» на розгляд 3-го пленарного 

засідання 3-ї сесії обласної ради та передбачити додаткові кошти за окремим 

рішення ради на дороговартісне лікування важкохворих закарпатців. 

2). При розробці Регіональної програми «Турбота» щодо посилення 

соціального захисту громадян на наступний період передбачити додатковий 

фінансовий ресурс на дороговартісне лікування важкохворих закарпатців (за 

окремим рішенням) та виробити відповідний механізм. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про перейменування Виноградівського 

геріатричного пансіонату та затвердження Положення про нього» 

інформував Мацола Віктор Васильович – директор департаменту 

соціального захисту населення облдержадміністрації та зазначив, що 

прийняття рішення дозволить привести установчі документи комунальної 

установи у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищити якість 

надання соціальних послуг у Виноградівському геріатричному пансіонаті.  

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

Кіш М. М., Чубірко В. В. запропонували створити при пансіонаті Наглядову 

раду, як постійно діючий колегіальний орган, що контролює організаційно-

розпорядчу і фінансово-господарську діяльність закладу та виконує інші 

функції, за принципом: 8+1 (від усіх фракцій плюс один від керівництва 

облради).  
Члени комісії запитували також про питання фінансування та стан 

матеріально-технічної бази установи. 

Мацола В. В. надав відповідь. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді:  

1). Створити Наглядову раду при Виноградівському геріатричному 

пансіонаті та ввести до її складу по одному представнику від кожної з 

депутатських фракцій в обласній раді плюс одного – від керівництва ради; 

2). Запропонувати такий підхід до формування Наглядових рад усіх 

комунальних закладів обласної ради 8+1 (від усіх фракцій плюс один від 

керівництва облради). 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Ф. Ф. інформував, що на 

розгляд пленарного засідання 3-ї сесії виноситься питання «Про Комунальну 

установу «Управління молоді та спорту» Закарпатської обласної ради». 

ВИСТУПИЛИ: Чубірко В. В. вніс пропозицію: замість пропонованої 

установи – створити відповідний Центр управління юнацькими спортивними 

школами та додатково вивчити зазначене питання. 

Голосували: «За» – 5.  
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Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді повернути на 

доопрацювання зазначене питання із упорядкуванням статутів усіх закладів у 

єдину комунальну установу з управління дитячими юнацькими закладами. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження Статуту Комунального 

закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради у новій редакції» депутат Чубірко В. В. 

зазначив про необхідність доповнень до Статуту у зв’язку із запитами 

суспільства, що стосуються відкриття нових перспективних спеціальностей і 

спеціалізацій: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». 

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити зазначене 

питання до порядку денного 3-ї сесії обласної ради та винести на розгляд 3-го 

пленарного засідання обласної ради у новій редакції. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін до рішення обласної ради 

17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 

25.02.2021, 20.05.2021, 29.07.2021 року)» Боркулеш Наталія Юріївна – 

заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації зазначила 

про розподіл витрат субвенції з державного бюджету, оскільки позиції, що 

стосуються видатків з обласного бюджету: на реалізацію 

місцевих/регіональних програм, на здійснення заходів із будівництва, 

реконструкції, реставрації та капітального ремонту обʼєктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за обʼєктами – будуть подані 

для погодження на профільну постійну комісію ради з питань бюджету. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М. зауважив про необхідність надання 

депутатам під час комісій усіх додатків до проєкту рішення. 

Чубірко В. В. наголосив на недоцільності розгляду питання у такому 

разі (без відповідних додатків); запитав про напрямки, на які спрямовані 

кошти відповідної субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» та акцентував на 

необхідності погодження із профільною комісією обласної ради. 

Боркулеш Н. Ю. дала відповіді на усі поставлені питання. 

Шандор Ф. Ф. поставив на голосування пропозицію щодо 

погодження розподілу освітньої субвенції із профільною комісією обласної 

ради. 

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді погодити кошти освітньої 

субвенції із профільною комісією обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, 

національних меншин та інформаційної політики. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження Порядку надання 

поворотної фінансової допомоги підприємствам, установам та організаціям, 

які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
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Закарпатської області» інформував Сигидін Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян 

виконавчого апарату обласної ради та зазначив про Порядок визначення 

механізму перерахування та використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті для надання поворотної фінансової допомоги підприємствам, 

установам та організаціям, які належать до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

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

Кіш М. М., Чубірко В. В. пропонували підтримати зазначене питання.  

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги 

підприємствам, установам та організаціям, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області» на розгляд 3-

го пленарного засідання ради. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Ф. Ф. інформував, що на 

пленарне засідання виносяться питання: Про Тимчасову контрольну комісію 

Закарпатської обласної ради з вивчення окремих питань ліквідації 

інтернатних закладів, Про комунальний заклад «Закарпатський центр 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський 

центр туризму)» Закарпатської обласної ради, Про звіт Тимчасової 

контрольної комісії Закарпатської обласної ради з вивчення питань 

обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для населення області, Про 

перейменування Хустської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – 

ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Балог Л. І., Кіш М. М., Чубірко В. В.,  

Темнохудова З. В. внесли пропозицію зазначені питання пропонувати на 

розгляд у сесійну залу із врахуванням рекомендацій профільних комісій. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді пропоновані питання для 

розгляду у сесійній залі та врахувати позицію профільних комісій ради. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Ф. Ф. інформував, що на 

пленарне засідання виносяться питання: Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 25.02.2021 № 113, Про реорганізацію комунального 

підприємства шляхом приєднання («Солотвинська обласна алергологічна 

лікарня» Закарпатської обласної ради) та Про реорганізацію комунального 

підприємства шляхом приєднання («Обласний дитячий туберкульозний 

санаторій «Човен» Закарпатської області). 

ВИСТУПИЛИ: Чубірко В. В., Кіш М. М. внесли пропозицію не 

розглядати питання щодо реорганізації зазначених комунальних підприємств, 

оскільки є зауваження профільних комісій; з питання щодо пропонованих 

змін до Регламенту роботи – зауважили про неможливість технічно 
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забезпечити проведення дистанційних засідань ради та ознаках 

суперечливості законодавству. 

Голосували: «За» – 4, «не голосували» – 1.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді: 

1). Не виносити на розгляд у сесійну залу обласної ради проекти 

рішень: Про реорганізацію комунального підприємства шляхом приєднання 

(«Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної 

ради), Про реорганізацію комунального підприємства шляхом приєднання 

(«Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської 

області) – до проведення повного аудиту та додаткового вивчення питань 

діяльності КНП Закарпатської обласної ради: «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен», «Солотвинська обласна алергологічна 

лікарня» та врахувати позицію профільних комісій ради; 

2). Пропонувати не розглядати питання «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 25.02.2021 № 113». 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Ф. Ф. інформував, що на 

пленарне засідання виносяться питання: Про Комунальну установу 

«Закарпатський обласний молодіжний центр» Закарпатської обласної ради, 

Про затвердження Статуту комунального закладу «Закарпатська обласна 

філармонія» Закарпатської обласної ради у новій редакції.  

ВИСТУПИЛИ: Чубірко В. В., Кіш М. М. внесли пропозицію не 

розглядати зазначені питання, оскільки є зауваження профільної комісії до 

відповідних проєктів рішень. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати обласній раді не виносити на розгляд у 

сесійну залу проєкти рішень: «Про Комунальну установу «Закарпатський 

обласний молодіжний центр» Закарпатської обласної ради», «Про 

затвердження Статуту комунального закладу «Закарпатська обласна 

філармонія» Закарпатської обласної ради у новій редакції» та врахувати 

позицію профільної комісії. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про комунальне некомерційне підприємство 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради» інформував Сигидін Олег Ігорович – начальник управління 

правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян виконавчого 

апарату обласної ради та зазначив, що проєкт рішення передбачає вихід 

обласної ради зі складу засновників КНП «Закарпатський обласний дитячий 

санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради та передачу повноваження 

засновника Оноківській сільській раді Ужгородського району. 

ВИСТУПИЛИ: Чубірко В. В. висловив заперечення щодо передачі 

санаторію до громади с. Оноківці, зауважив про можливість надати 

приміщення санаторію під садочок та запропонував зняти з розгляду це 

питання. 

Голосували: «За» – 5.  
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Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Пропонувати обласній раді не розглядати у сесійній 

залі проєкт рішення «Про комунальне некомерційне підприємство 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради». 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Положення про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VIII скликання» інформував Сигидін Олег 

Ігорович – начальник управління правового забезпечення та роботи зі 

зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради та зазначив, що 

Положення передбачає зміни у складі постійних комісій і відповідно 

впорядкування: загальних положень, завдань, функцій і прав постійних 

комісій, організацію їх роботи й функціональну спрямованість. 

ВИСТУПИЛИ: Чубірко В. В. зауважив про непропорційний склад 

постійних комісій від депутатських фракцій, і тому фракція «Рідне 

Закарпаття» з цього приводу подала судовий позов. 

Шандор Ф. Ф. запропонував винести питання на розгляд у сесійну 

залу. 

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про Положення про 

постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII скликання» на розгляд у 

сесійну залу. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про структуру і чисельність виконавчого 

апарату обласної ради» інформував Сигидін Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян 

виконавчого апарату обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Чубірко В. В. запитав про доцільність зазначених змін у структурі і 

чисельності апарату та запропонував: залишити посаду «керуючий 

справами»;  в управлінні, що займається міжнародною діяльністю – 

передбачити 5 осіб. 

Маковський В. І. поінформував про роботу управління забезпечення 

діяльності керівництва, міжнародних та регіональних зв’язків. 

Головуючий поставив на голосування пропозиції Чубірка В. В. 

Голосували: «За» – 5. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді: 

1). Вилучити п. 5 у «Розділі «Керівництво» та залишити посаду 

«Керуючий справами обласної ради». 

2). У підрозділі: «Управління забезпечення діяльності керівництва, 

міжнародних та регіональних звʼязків» – відділу міжнародних та 

регіональних звʼязків – передбачити 5 осіб, відділу забезпечення діяльності 

керівництва – 2 одиниці. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Ф. Ф. інформував, що на 

пленарне засідання виносяться питання: Про надання згоди на списання 
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будівель з балансу Комунального некомерційного підприємства «Обласний 

клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» 

Закарпатської обласної ради, Про звіт обласної державної адміністрації про 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, 

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

повноважень, Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради, Про цільову програму «Тепла оселя» з 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків в Закарпатській 

області, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи 

«Фонд енергоефективності», на 2022 – 2023 роки, Про Програму поводження 

з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2021 – 2025 

роки,  Про План заходів із профілактики йодної недостатності серед 

населення Закарпатської області на 2021 – 2025 роки, Про Звернення 

Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі», Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

фінансування закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, 

перерахунку вартості надання медичних послуг та розробки пакетів 

реабілітації постковідних хворих, Про Звернення Закарпатської обласної 

ради про необхідність перегляду окремих положень законопроєкту щодо 

оптимізації функцій Фонду соціального страхування, Про Звернення 

Закарпатської обласної ради щодо виділення окремої субвенції з державного 

бюджету на придбання комунальної техніки для гірських територій України. 

ВИСТУПИЛИ: 

Балог Л. І., Темнохудова З. В., Кіш М. М., Чубірко В. В. погодили 

запропоновані питання розглянути на президії обласної ради для подальшого 

узгодження на пленарному засіданні третьої сесії обласної ради та врахувати 

рекомендації й висновки профільних комісій ради з цих питань. 

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді зазначені питання 

розглянути на президії обласної ради для подальшого узгодження на 

пленарному засіданні третьої сесії обласної ради із урахуванням 

рекомендацій профільних комісій обласної ради з цих питань.  

 

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

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Ф. Ф. інформував про відповідь 

облдержадміністрації щодо розгляду рекомендацій про діяльність обласної 

комісії із розроблення заходів щодо знакування/маркування туристичних 

маршрутів Закарпатської області.  

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

Чубірко В. В.  

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги та рекомендувати 

облдержадміністрації повідомляти профільну комісії обласної ради про 

заходи у рамках роботи обласної комісії із розроблення заходів щодо 

знакування/маркування туристичних маршрутів Закарпатської області.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Ф. Ф. інформував про відповідь 

Держмитслужби на звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття 

заходів із будівництва тимчасової інфраструктури пункту пропуску «Велика 

Паладь – Надьгодош» та, зокрема зазначив, що враховані позиції профільних 

центральних органів влади, а також здійснюється підготовка фінансово-

економічних розрахунків із відкриття зазначеного пункту пропуску. 

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

Чубірко В. В.  пропонували залишити питання на подальшому контролі. 

ВИРІШИЛИ: Надіслати зазначену інформацію депутатам обласної 

ради для ознайомлення.  

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії         Федір  ШАНДОР  

 

Секретар комісії                                                Лівія БАЛОГ 


