
 Протокол 

другого пленарного засідання позачергової сесії 

Закарпатської обласної ради 

VIIІ скликання 

 

 

25 листопада 2021 року 

 

м. Ужгород, площа Народна, 4,  

сесійна зала засідань Закарпатської 

обласної ради (2 поверх) 

 

Засідання розпочалося об 11:07, 

засідання завершилось о 13:57.  

Усього депутатів – 64. 

Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж 

пленарного засідання: 

присутні  – 60,  

відсутні – 4. 

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: 

Іванчо Василь – в. п. голови Закарпатської обласної ради. 

Чубірко Володимир – голова Закарпатської обласної ради.  

 

Президія: 

Чубірко Володимир – голова Закарпатської обласної ради.   

Іванчо Василь – в. п. голови Закарпатської обласної ради. 

Добромільський Петро – в. о. голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації.  

 

Головуючий на засіданні: Іванчо Василь – в. п. голови Закарпатської 

обласної ради.  

Іванчо Василь –  привітав присутніх у сесійній залі. Запросив в. о. голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації зайняти місце у президії. 

Поінформував колег-депутатів, що, з огляду на вимоги Регламенту роботи 

Закарпатської обласної ради VIII скликання, у зв’язку з повідомленням 

15.11.2021 про замінування адміністративної будівлі Закарпатської обласної 

ради, необхідно було звільнити залу засідань ради для належної перевірки 



правоохоронними органами на предмет наявності вибухових пристроїв. 

Згідно з вимогами чинного Регламенту роботи обласної ради сьогодні – друге 

пленарне засідання позачергової сесії відповідно до розпорядження обласної 

ради № 69-рд від 16.11.2021. Попросив виконавчий апарат обласної ради 

забезпечити роботу пленарного засідання.  

Поінформував, що згідно з нормою статті 61 Регламенту, якщо розгляд одного 

питання порядку денного без прийняття рішення з нього перерваний, то 

розгляд цього питання починається спочатку.  

Відповідно до пункту 3, 4 статті 14 вимоги Регламенту роботи Закарпатської 

обласної ради VIII скликання перед пленарним засіданням проведено 

письмову реєстрацію, згідно з якою на 2-му пленарному засіданні 

позачергової сесії обласної ради присутні 59 депутатів. Відповідно до статті 

14 Регламенту роботи ради запропонував провести реєстрацію за допомогою 

електронної системи голосування. Результати: перша реєстрація –  присутні 

56 депутатів, повторна реєстрація – 58 депутатів. Кворум є, сесія повноважна, 

можна розпочинати роботу. На виконання вимог Регламенту попросив 

заблокувати карточки депутатів, які не зареєструвалися на пленарному 

засіданні.   

 

СЛУХАЛИ: 

Про секретаріат пленарного засідання позачергової сесії обласної ради 

Іванчо Василь – 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: 

Штефуца Наталія – голова секретаріату ("СЛУГА НАРОДУ"), 

Шекета Андрій – заступник голови секретаріату (ВО "Батьківщина"), 

Рівіс Михайло – член секретаріату ("Європейська солідарність"). 

 

Іванчо Василь – оскільки депутати обласної ради озвучили інші пропозиції, 

запропонував обрати секретаріат у складі: 

Штефуца Наталія – голова секретаріату ("СЛУГА НАРОДУ"), 

Ман Денис – заступник голови секретаріату ("Європейська солідарність"). 

Горват Георгій – член секретаріату (ВО "Батьківщина"), 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За секретаріат (за основу і в цілому):  

«за» – 59, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 60.  

Прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний другого пленарного засідання позачергової сесії 

обласної ради  



Іванчо Василь – нагадав, що до порядку денного позачергової сесії обласної 

ради було включено ряд питань, що стосуються процедури обрання голови 

обласної ради, а саме: 

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. 

З огляду на зазначене, запропонував ці питання внести до порядку денного 

другого пленарного засідання позачергової сесії обласної ради. 

 

Чубірко Володимир – зауважив: головуючий вважає, що треба повертатись 

до розгляду порядку денного спочатку, оскільки минуле засідання сесії 

закінчилось замінуванням. Лічильна комісія тоді пішла виготовляти бюлетені 

для голосування. Попросив зачитати статтю 61 Регламенту роботи  

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

Іванчо Василь – перед тим, як зачитати статтю 61 Регламенту, нагадав, що 

сесійна зала розглядала питання «Про обрання голови Закарпатської обласної 

ради», пропустивши питання «Про затвердження протоколу засідання 

Лічильної комісії обласної ради». Тому запропонував депутатам визначитись, 

з якого питання розпочати роботу. 

Чубірко Володимир – попросив поставити на голосування пропозицію 

продовжити роботу Лічильної комісії у частині затвердження бюлетеня та 

процедури голосування. 

Іванчо Василь – зачитав статтю 61 Регламенту роботи  Закарпатської 

обласної ради VІІІ скликання. 

Добромільський Петро – зазначив, що необхідно йти по процедурі, вибрати 

голову обласної ради та  працювати далі. 

Ледида Олександр – наголосив, що надійшла пропозиція депутата Чубірка 

Володимира, треба поставити її на голосування. 

Русин Віктор – запропонував розпочати процедуру обрання голови  наново. 

Депутатові Чубірку Володимиру рекомендував зняти пропозицію та 

працювати згідно з  порядком денним, озвученим головуючим на початку 

засідання. 

Лаба Михайло – зауважив, що постає питання до голови Лічильної комісії, 

який був обраний на минулому засіданні: як лічильна комісія продовжить 

роботу, оскільки ні один її протокол, навіть про обрання складу, голови та 

секретаря, не був затверджений радою. 

Чубірко Володимир –  зняв з розгляду свою пропозицію. 

Іванчо Василь – зачитав повторно питання порядку денного другого 

пленарного засідання позачергової сесії обласної ради і запропонував 

депутатам підтримати рішення про порядок денний: 



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. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 47, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 12, «усього» – 60.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 19, «усього» – 60.  

Прийнято (рішення № 432). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження протоколу засідання Лічильної комісії обласної ради 

Іванчо Василь – запропонував членам Лічильної комісії приступити до 

виконання обов’язків.  

Попросив Лічильну комісію провести засідання і затвердити процедуру 

голосування та текст бюлетеня для таємного голосування з обрання голови 

обласної ради.  

(Члени Лічильної комісії перейшли у сусідній зал для проведення 

засідання). 

Біров Єлизавета – зачитала заяву депутатської фракції "КМКС". Висловила 

думку зазначеної фракції: у ситуації, що склалася, потрібно провести 

термінові переговори про формування широкої коаліції, яка б забезпечувала 

стабільну та збалансовану роботу обласної ради. Створення коаліції має 

передувати голосуванню про особовий склад керівництва. Право висувати 

кандидатуру на посаду голови належить фракції партії, яка набрала 

найбільшу кількість голосів, якщо сформована коаліція не вирішить інакше. 

Незважаючи на те, що нашим депутатам продовжують загрожувати 

безпідставні кримінальні провадження з боку правоохоронних органів, 

фракція «КМКС» в інтересах виборців готова взяти участь у роботі широкої 

коаліції. Зауважила: оскільки відповідної коаліції зараз немає, фракція 

утримується від голосування з кожного питання, яке буде розглядатися. 

Іванчо Василь –  повідомив, що оскільки робота Лічильної комісії  триває –

оголошувати перерву (відповідно до регламенту роботи ради) не можна. 

Звернувся до депутатів із проханням залишатися на робочих місцях у 

сесійній залі.  

Довів до відома депутатів, що  до  складу Лічильної комісії обласної ради 

входять: 



1. Станко Петро Іванович – депутат обласної ради восьмого скликання 

від Закарпатської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РІДНЕ 

ЗАКАРПАТТЯ";  

2. Юрик Василь Васильович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від Закарпатської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ";  

3. Лаба Михайло Михайлович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від Закарпатської Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

"СЛУГА НАРОДУ";  

4. Гулачі Гейза Людвикович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від Закарпатської обласної організації "КМКС" Партія угорців 

України; 

5. Ливч Мирослава Михайлівна – депутат від Закарпатської обласної 

організації Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" 

6. Паульо Володимир Дьордьович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від Закарпатської обласної організації Політичної партії 

"КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ"; 

7. Олексик Ольга Томівна – депутат обласної ради восьмого скликання 

від Закарпатської територіальної організації Політичної партії "Європейська 

Солідарність"; 

8. Якубець Василь Юрійович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ"; 

9. Деркач Степан Тіберійович – депутат обласної ради восьмого 

скликання від ЗАКАРПАТСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ".     

Іванчо Василь – надав слово голові Лічильної комісії Юрику Василю. 

Юрик Василь – зачитав протокол № 13 засідання Лічильної комісії обласної 

ради від 25 листопада 2021 року (протокол додається): 

 1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря Лічильної 

комісії обласної ради.  Вирішили: обрати головою Лічильної комісії  – Юрика  

В. В., заступником голови Лічильної комісії – Деркача С. Т., секретарем –                

Ливч М. М. 

2. Про процедуру голосування щодо обрання голови Закарпатської 

обласної ради VIII скликання. Вирішили: затвердити відповідну процедуру, 

що додається до протоколу. 

3. Про затвердження тексту бюлетеня для таємного голосування з 

обрання голови обласної ради. Вирішили: затвердити текст бюлетеня для 

таємного голосування з обрання голови Закарпатської обласної ради VІІІ 

скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 



В цілому за питання «Про затвердження протоколу № 13 засідання 

Лічильної комісії обласної ради від 25.11.2021»: 

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 21, «усього» – 58. 

Прийнято (рішення № 433). 

СЛУХАЛИ: 

Про голову Закарпатської обласної ради VІІІ скликання 

Іванчо Василь – зазначив, що відповідно до частини 1 статті 55 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 69 Регламенту 

роботи ради, голова обласної ради обирається радою з числа її депутатів у 

межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Пропонується такий 

порядок обрання голови обласної ради: висування кандидатів на посаду 

голови обласної ради, включення усіх висунутих кандидатур до бюлетеня 

для таємного голосування та його затвердження, проведення таємного 

голосування виборчими бюлетенями, встановлення результатів. 

Звернувся до депутатів визначатися з кандидатурами на посаду голови 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – вніс пропозицію вважати дійсною попередню заяву 

депутатів обласної ради  від політичної партії «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ», 

озвучену   на пленарному засіданні позачергової сесії 15.11.2021, та 

включити його кандидатуру до списку кандидатів на посаду голови обласної 

ради. Ледида Олександр – зазначив, що у країні процеси децентралізації не 

закінчено, частина повноважень залишається в облдержадміністраціях, 

частина перейшла в обласні ради. Політична сила "ЗА МАЙБУТНЄ" не була 

долучена до переговорів про широку коаліцію. Для нормальної роботи 

обласної ради і облдержадміністрації має бути узгоджена робота цих гілок 

влади. Повідомив, що депутати фракції не висуватимуть кандидата на посаду 

голови обласної ради та не будуть брати участі у голосуванні за це питання.  

Токар Едгар – зазначив, що фракція "СЛУГА НАРОДУ" відмовляється 

висувати кандидата на посаду голови обласної ради. 

Синетар Іван – після консультацій озвучив пропозицію висунути в 

кандидати голови обласної ради Станка Петра Івановича. 

ВИСТУПИЛИ: 

Русин Віктор, Шекета Андрій. 

Станко Петро – подякував за довіру. Відмовився від пропозиції, зняв свою 

кандидатуру. 

Іванчо Василь – запросив до виступу Чубірка Володимира.  

Чубірко Володимир – зазначив, що зараз обласна рада  та обласна державна 

адміністрація переживають важку політичну кризу. Основними завданнями 

вважає об’єднання обласної ради, надання можливості кожному депутату 

себе реалізувати задля миру і спокою в закарпатській громаді. Своїм 

завданням також бачить: не давати можливості називати закарпатців 

сепаратистами, а воїнів АТО – «зеленими чоловічками», продемонструвати, 

що Закарпаття – це оплот стабільності, миру і спокою в Україні, і тут живуть 

українці. У всіх своїх рішеннях, намірах, думках буде керуватись 



підтримкою депутатів. Впевнений, що вдасться всіх об’єднати заради 

громади Закарпаття. 

Іванчо Василь – звернувся до  Лічильної комісії внести кандидатуру Чубірка 

Володимира Володимировича в бюлетень для таємного голосування та 

розпочати процедуру таємного голосування (підготувати скриньку, 

опломбувати, підготувати кабінку для таємного голосування). Запропонував 

перейти до процедури таємного голосування. 

Юрик В. В. – оголосив про початок процедури таємного голосування. 

Коротко озвучив порядок голосування. Члени комісії Ливч М. М. і           

Олексик О. Т. будуть зачитувати в алфавітному порядку прізвища депутатів, 

які отримають бюлетені. Депутати по черзі підходять до Лічильної комісії, 

представляють  посвідчення депутата, розписуються про отримання 

бюлетеня і заходять у кабінку для голосування. Визначаються з кандидатом, 

опускають бюлетені у скриньку.  

 

 

Процедура таємного голосування 

 

Юрик Василь – повідомив, що Лічильна комісія прийняла рішення про 

скорочення часу голосування і закриття процедури голосування з виборів 

голови обласної ради. Для голосування відводилося 90 хвилин, але впоралися 

з роботою значно швидше. Поцікавився, чи у когось немає заперечень, 

оскільки є пропозиція завершити процедуру. Оголосив, що Лічильна комісія 

розпочинає роботу з підрахунку голосів. 

 

Процедура підрахунку голосів 

 

Юрик Василь – зачитав протокол № 14 засідання Лічильної комісії обласної 

ради від 25 листопада 2021 року. Повідомив, що підсумовуючи результати 

таємного голосування з питання щодо обрання голови Закарпатської обласної 

ради, лічильна комісія встановила: 

кількість депутатів, які одержали бюлетені – 37; 

кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 37; 

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 0; 

кількість бюлетенів, які знищено – 27; 

кількість голосів «за» Чубірка Володимира Володимировича – 37.  

Отже, Лічильна комісія встановила, що шляхом таємного голосування 

головою Закарпатської обласної ради VIII скликання обрано Чубірка 

Володимира Володимировича. 

Прийнято рішення «Про голову Закарпатської обласної ради VIII 

скликання» (№ 434). 

 

Іванчо Василь –– підсумував, що на підставі озвученого протоколу  

№ 14 засідання Лічильної комісії головою обласної ради обрано Чубірка 

Володимира Володимировича. Від імені депутатського корпусу привітав 



Володимира Володимировича з обранням головою Закарпатської обласної 

ради VIII скликання та запросив зайняти місце в президії. 

 

Головуючий на засіданні: Чубірко Володимир – голова Закарпатської 

обласної ради.  

Чубірко Володимир – подякував депутатам за довіру. Зазначив, що Присягу 

приймав, коли вперше став головою обласної ради. Запевнив, що чесно, 

сумлінно виконуватиме свої обов’язки. Зробить усе, щоб об’єднати 

депутський корпус ради заради інтересів краян. 

  
ВИСТУПИВ: 

Іванчо Василь – озвучив пропозицію повернутись до формування порядку 

денного засідання позачергової сесії та її другого пленарного засідання, щоб 

внести до порядку денного питання «Про дострокове припинення 

повноважень заступника голови Закарпатської обласної ради VIII 

скликання». Попросив головуючого на засіданні поставити пропозицію на 

голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Іванча Василя (повернення до порядку денного):  

«за» – 38, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 47.  

Прийнято. 

За пропозицію внести до порядку денного питання «Про дострокове 

припинення повноважень заступника голови Закарпатської обласної ради 

VIII скликання»: 

«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 10, «усього» – 51.  

Прийнято.  

 

СЛУХАЛИ: 

Про дострокове припинення повноважень заступника голови 

Закарпатської обласної ради VIII скликання 
Чубірко Володимир – надав слово Іванчо Василю. 

Іванчо Василь – дав оцінку подіям, які відбувались упродовж останнього 

часу у Закарпатській обласній раді. Зазначив, що ще влітку п’ять політичних 

сил, представлених в обласній раді, домовились про співпрацю з єдиною 

метою – забезпечити інтереси територіальних громад області, розвивати та 

зміцнювати взаємне партнерство для поліпшення соціально-економічного 

розвитку Закарпаття. На думку Іванча В., представники деяких політичних 

партій почали діяти всупереч інтересам регіону. Розповів, що 28 жовтня 2021 

року депутатській фракції "ЗА МАЙБУТНЄ" було запропоновано долучитися 

до цього процесу, однак члени фракції не погодились через власні принципи і 

переконання. Вважає, що така лінія поведінки є типовою для значної частини 

закарпатського політикуму, бо формувалася не за одне десятиліття, зрада і 

обман ототожнюється з поняттям політика. На переконання колег із фракції: 

честь, репутація, почуття власної гідності є набагато вищими за будь-які 

посади. Щодо обрання голови обласної ради. Вважає, що, як і рік тому, 



голову обласної ради визначила одна і та сама людина, більшість колег, які 

сьогодні обирали голову ради, не мали права вибору. Висловив думку, що 

обласна рада не змогла досягти достатнього рівня порозуміння серед 

переважної більшості політичних сил. І сьогоднішнє обрання голови обласної 

ради не є останнім. Ідучи з посади заступника голови обласної ради, вважає, 

що може спокійно дивитися будь-кому в очі, у тому числі своїм виборцям.  

Відповідно до положень статті 106 Регламенту Закарпатської обласної ради 

VIII скликання та пункту 4 статті 56 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заявив про дострокове складання повноважень 

заступника голови Закарпатської обласної ради. 

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати за відкрите поіменне 

голосування згідно із заявою Іванча Василя. 

Русин Віктор – звернувся до Іванча Василя з приводу  його виступу. 

Наголосив, що депутат не має права у своїй заяві виступати від імені інших 

депутатів, «розписуватись» за когось, а лише від себе особисто. Тут ніхто не 

змушує голосувати за когось, кожен депутат самостійно приймає  рішення.  

Чубірко Володимир – зачитав проєкт рішення «Про дострокове припинення 

повноважень заступника голови Закарпатської обласної ради VIII 

скликання». Відповідно до частини 4 статті 56 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 106 Регламенту роботи Закарпатської 

обласної ради VІІІ скликання, враховуючи особисту заяву Іванча Василя 

Васильовича від 25.11.2021, обласна рада вирішила: взяти до відома заяву 

Іванча Василя Васильовича про дострокове припинення повноважень 

заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання. Достроково 

припинити повноваження заступника голови Закарпатської обласної ради 

VIII скликання Іванча Василя Васильовича, без припинення повноважень 

депутата обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 42, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 51.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 12, «усього» – 51.  

Прийнято (рішення № 435). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування голові 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання 

 

Чубірко Володимир – озвучив заяву, що через конфлікт інтересів не буде 

брати участі у голосуванні із  цього питання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 35, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 15, «усього» – 51.  



Прийнято. 

Чубірко Володимир – повідомив, що за інформацією управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради, має 2 ранг посадової особи місцевого 

самоврядування. Є пропозиція зберегти раніше присвоєний 2 (другий) ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

За пропозицію зберегти за Чубірком Володимиром другий ранг посадової 

особи місцевого самоврядування:  

«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 17, «усього» – 51.  

Прийнято. 

В цілому:  

«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 18, «усього» – 51.  

Прийнято (рішення № 436). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про оплату праці голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання 

 

Чубірко Володимир – озвучив заяву, що через конфлікт інтересів не буде 

брати участі у голосуванні із цього питання. 

За основу і в цілому:  

«за» – 36, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 15, «усього» – 51.  

Прийнято (рішення № 437). 

 

Чубірко Володимир – підсумував, що порядок денний  другого пленарного 

засідання позачергової сесії обласної ради VIII скликання вичерпано. 

Подякував усім за роботу. Оголосив позачергову сесію обласної ради 

закритою. 

 

 

Звучить Гімн України 

 

 

Головуючі на пленарному засіданні: 

 

             

Василь ІВАНЧО  

 

Володимир ЧУБІРКО 

 

Секретаріат: 

 

Голова 

секретаріа

ту  

Наталія ШТЕФУЦА 

("СЛУГА НАРОДУ") 

  

Заступник  Денис МАН 



голови 

секретаріа

ту 

("Європейська солідарність") 

  

Член 

секретаріа

ту 

Георгій ГОРВАТ 

(ВО "Батьківщина") 

 
 

 


