
 Протокол 

першого пленарного засідання четвертої 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 о 15:25, 

засідання завершилось о 18:26.  

Усього депутатів – 64. 

Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж 

пленарного засідання: 

присутні  – 44,  

відсутні – 20. 

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.  

 

Головуючий  на засіданні: 

Чубірко Володимир – голова Закарпатської обласної ради.  

 

Президія: 

Чубірко Володимир  – голова Закарпатської обласної ради.  

Шекета Андрій – перший заступник голови Закарпатської обласної ради  

Дем’янчук Василь – заступник голови Закарпатської обласної ради.  

 

Чубірко Володимир – повідомив, що декілька разів було перенесено дату і 

час проведення чергової 4-ї сесії обласної ради. Тому є невідкладні питання. 

Окремі з них були підтримані на позачерговій сесії. Подякував усім за участь 

у роботі пленарних засідань та ухваленні важливих для життєдіяльності краю 

рішень.  

Відповідно до статті 14 Регламенту роботи ради запропонував провести 

реєстрацію за допомогою електронної системи голосування. Результат: 

присутні 41  депутат. Кворум є, сесія повноважна, можна розпочинати роботу. 

Попросив ушанувати хвилиною мовчання пам’ять загиблих у війні на Сході 

України. 



Хвилина мовчання 

 

Звучить Гімн України 

 

Зазначив, що і надалі необхідно дотримуватися «маскового» режиму. В 

області діють карантинні обмеження, тому на сесію доповідачі запрошені 

тільки з тих питань, які необхідно додатково узгодити. Запропонував перейти 

до порядку денного сесії.  

Чубірко Володимир – запропонував перейти до розгляду питань про 

порядки денні. Звернувся до депутатів  про прийняття порядку денного 

четвертої сесії обласної ради за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За основу проєкт рішення «Про порядок денний четвертої сесії обласної 

ради»: 

«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 42.  

Прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: 

Ман Денис – зауважив, що питання «Про утворення Обласного 

антикризового штабу» (одне з перших у порядку денному) дублює створення 

Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, яка діє в обласній державній адміністрації. 

Створення антикризового штабу призведе до того, що будуть два органи з 

однаковими повноваженнями. Тому вніс пропозицію виключити зазначене 

питання з порядку денного четвертої сесії і звернутися до 

облдержадміністрації з пропозицією включити до складу комісії ТЕБ та НС 

голову обласної ради, заступників голови, а також голів відповідних 

профільних постійних комісій обласної ради.  

Чубірко Володимир – підсумував, що є пропозиція депутата Мана Дениса 

виключити з порядку денного четвертої сесії  питання «Про утворення 

Обласного антикризового штабу» та звернутися до облдержадміністрації про 

включення представників від обласної ради до складу комісії ТЕБ та НС.  

 ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Мана Дениса: 

«за» – 40, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 42.  

Прийнято. 

 

Чубірко Володимир – попросив внести в порядок денний питання: «Про 

першого заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання», 

«Про заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання», «Про 

Положення про постійні комісії обласної ради», «Про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VIII скликання», «Про повноваження голови 

Закарпатської обласної ради VIII скликання». 

Іванчо Василь – нагадав статтю 26 Регламенту роботи Закарпатської 

обласної ради, що підготовку питань на розгляд сесії ради організовує 

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BD%D1%81&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZm-qv1LX0AhXjl4sKHScJBcgQkeECKAB6BAgBEDY
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BD%D1%81&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZm-qv1LX0AhXjl4sKHScJBcgQkeECKAB6BAgBEDY
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BD%D1%81&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZm-qv1LX0AhXjl4sKHScJBcgQkeECKAB6BAgBEDY
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/1_sesion_1/rish_11.pdf
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/1_sesion_1/rish_11.pdf
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/1_sesion_1/rish_11.pdf
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/1_sesion_1/rish_11.pdf


керуючий справами обласної ради. Винесенню питання на розгляд 

пленарного засідання ради передує його розгляд профільними постійними 

комісіями ради, президією ради та, у разі необхідності, погоджувальною 

радою депутатських фракцій. На вимогу головуючого на засіданні, яка 

підтримана не менше як двома третинами депутатів, присутніх на цьому 

засіданні, при прийнятті невідкладних рішень, ініційованих депутатами, 

депутатською фракцією або депутатською групою безпосередньо під час 

пленарного засідання ради, відповідна профільна постійна комісія 

зобов’язана провести своє засідання безпосередньо під час пленарного 

засідання. У цьому випадку, на час відсутності в сесійній залі членів 

відповідної профільної постійної комісії, оголошується перерва, а проведення 

голосування – забороняється. Наголосив на цій нормі Регламенту роботи при 

розгляді відповідних  питань.  

Ливч Мирослава – звернулася до головуючого з проханням оголосити 

перерву в роботі, щоб постійна комісія обласної ради з питань законності, 

правопорядку та регламенту провела засідання, на якому розгляне 

невідкладні питання для внесення їх  до порядку денного.  

Чубірко Володимир – повідомив, що у зв’язку з проханням двох фракцій –                                     

ВО "Батьківщина" і "Європейська солідарність" оголошує перерву на 15 

хвилин. 

 

Перерва  

 

Чубірко Володимир – попросив провести реєстрацію за допомогою 

електронної системи голосування. Результат: присутні 42 депутати. 

Відповідно до вимог Регламенту Закарпатської обласної ради VIIІ скликання 

(ст. 66), нагадав, що усі рішення ради приймаються більшістю голосів, що 

становить 33 депутати. Нагадав про дію Закону України «Про запобігання 

корупції», норми статті 28 якого зобов’язують вживати заходів з 

недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

Тобто, у випадку, якщо проєкти рішень, за які голосують депутати, 

стосуватимуться їх персонально чи близьких або пов’язаних з ними осіб, 

депутати зобов’язані повідомити робочі органи ради про це заздалегідь (не 

пізніше одного робочого дня з моменту, коли депутат про це дізнався), або 

безпосередньо перед голосуванням.  

Наголосив, що відповідно до пункту 3 статті 39 Регламенту роботи обласної 

ради відводиться до 30 хвилин для виступів депутатів (до 2 хв.), оголошення 

заяв, повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не 

проводяться. 

Іванчо Василь – нагадав статтю 25 Регламенту роботи обласної ради: перед 

початком будь-якого пленарного засідання утворюється секретаріат. Ця 

вимога не була дотримана на засіданні. Також перервано розгляд питання 

порядку денного, під час розгляду питання перерва не оголошується.  

 

СЛУХАЛИ: 



Про секретаріат першого пленарного засідання четвертої сесії обласної 

ради  
Чубірко Володимир – 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:  

Ман Денис – голова секретаріату ("Європейська солідарність"),  

Балог Лівія – заступник голови секретаріату ("КМКС"),  

Галамбіца Іван – член секретаріату ("Команда Андрія Балоги").  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За секретаріат (за основу і в цілому):  

«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 44.  

Прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний четвертої сесії обласної ради 

Чубірко Володимир – запропонував перейти до затвердження порядку 

денного четвертої сесії обласної ради, після чого визначитися із питаннями 

порядку денного, які будемо розглядати на сьогоднішньому пленарному 

засіданні.  

Інформував присутніх, що відповідно до вимог діючого Регламенту, 

президією обласної ради, яка відбулася 27 жовтня, напрацьовано 

рекомендації щодо питань порядку денного 4-ї сесії та 1-го її пленарного 

засідання.  Також упродовж міжсесійного періоду проведено засідання 

комісій: з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, 

фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики; з 

питань законності, правопорядку та регламенту. Додатково узгоджувалися 

окремі питання. Запропонував затвердити порядок денний 4-ї сесії обласної 

ради: 

1. Про порядок денний першого пленарного засідання четвертої сесії 

обласної ради. 

2. Про депутатські запити (загальне питання). 

3. Про утворення Обласного антикризового штабу.  

4. Про Програму розвитку та функціонування української мови в усіх 

сферах суспільного життя Закарпатської області на 2021 – 2025 роки.  

5. Про Програму розвитку та функціонування мов національних 

меншин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки.  

6. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я Закарпатської області на 2020 – 2021 роки (зі 

змінами від 18 березня, 05 травня, 16 липня, 17 грудня 2020 року та 25 

лютого 2021 року). 

7. 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). 

https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-osvity-nauky-kultury-duhovnosti-molodizhnoji-polityky-fizkultury-i-sportu-natsionalnyh-menshyn-ta-informatsijnoji-polityky/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-osvity-nauky-kultury-duhovnosti-molodizhnoji-polityky-fizkultury-i-sportu-natsionalnyh-menshyn-ta-informatsijnoji-polityky/


8. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки. 

9. Про новий персональний склад Тимчасової контрольної комісії 

Закарпатської обласної ради з вивчення питань обґрунтованості тарифів на 

комунальні послуги для населення області. 

10. Про обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед Закарпаттям». 

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

30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139. 

12. Про перейменування Ужгородської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

13.  Про затвердження статутів окремих комунальних підприємств  у 

новій редакції. 

14. Про оптимізацію роботи окремих комунальних підприємств 

обласної ради. 

15. Про затвердження Статуту Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти в новій редакції. 

16. Про вилучення та передачу майна. 

17. Про створення інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики у структурі комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

обласної ради. 

18. 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. 

19. Про врегулювання питань щодо управління окремим об’єктом 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області. 

20. 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. 

21. Про скорочення окремих посад керівного складу Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради. 

22. Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції. 

23. Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради. 

24. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Ужгород». 



25. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради. 

26. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради. 

27. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання  

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради. 

28. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради. 

29. 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. 

30. 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. 

31. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція 

переливання крові» Закарпатської обласної ради. 

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

Закарпатської обласної ради. 

33. Про оптимізацію закладів позашкільної освіти.  

34. Про реорганізацію комунального закладу «Обласний організаційно-

методичний центр культури» Закарпатської обласної ради. 

35. Про реорганізацію Комунального закладу «Закарпатська обласна 

бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради. 

36. Про створення комісії обласної ради (із проведення завершального 

етапу медичної реформи в області).  

37. Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони 

ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т. 

38. Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони 

ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т. 

39.  Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що більшість питань було розглянуто 

та погоджено профільними постійними комісіями. Є відповідні висновки та 

рекомендації. Питання, які не пройшли процедуру обговорення, буде 

запропоновано розглянути на 2-му пленарному засіданні 4-ї сесії. 

Пропонується  – 2 грудня.  



Крім цього, є й невідкладні ініціативи, які потребують погодження саме 

сьогодні. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу (проєкт рішення «Про порядок денний четвертої сесії обласної 

ради»): 

«за» – 43, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 44.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – озвучив додаткові питання: 

1. Про створення Домбоківської  спеціальної  школи І – ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради. 

2. Про призначення директора комунального закладу культури 

«Академічний камерний хор «Кантус» Закарпатської обласної ради. 

3. Про прийняття на баланс та вжиття подальших заходів щодо 

передачі в оренду рухомого індивідуально визначеного майна. 

4. Про затвердження протоколу засідання Лічильної комісії обласної 

ради (процедура обрання першого заступника, текст бюлетеня). 

5. Про першого заступника голови Закарпатської обласної ради VІІІ 

скликання (результати голосування). 

6. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

першому заступникові голови обласної ради. 

7. Про оплату праці першого заступника голови обласної ради  

8. Про затвердження протоколу засідання Лічильної комісії обласної 

ради (процедура обрання заступника, текст бюлетеня). 

9. Про заступника голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

10. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступникові голови обласної ради. 

11. Про оплату праці заступника голови обласної ради. 

12. Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

13. Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради 

VІІІ скликання. 

14. Про Президію Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

15. Про повноваження голови Закарпатської обласної ради VІІІ 

скликання. 

Ман Денис – попросив поставити на голосування виключення питань: «Про 

утворення Обласного антикризового штабу», «Про реформування окремих 

закладів охорони здоров’я», «Про реорганізацію Комунального закладу 

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської 

обласної ради», «Про реорганізацію комунального закладу «Обласний 

організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради», 

«Про Комунальну установу «Агенція розвитку молоді та спорту» 

Закарпатської обласної ради». 

Шекета Андрій – вважає, що спочатку треба внести до порядку денного  

додаткові питання  – пропозиція голови ради.   А наступним голосуванням – 

виключити питання – пропозиція депутата Дениса Мана. 



Русин Віктор – зауважив, що на 1-му пленарному засіданні сесії всі питання 

не буде розглянуто. Є багато проєктів рішень про списання автотранспорту 

комунальних установ. Попередньо на засіданні профільної постійної комісії 

відхилено ці питання та вирішено не виносити на сесію обласної ради, поки 

не буде конкретних пропозицій не списувати його, а продавати. 

Запропонував включити питання про структуру і чисельність виконавчого 

апарату обласної ради в порядок денний 4-ї сесії та розглянути його на 

наступному пленарному засіданні. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Чубірка Володимира щодо включення в порядок денний 4-ї 

сесії додаткових питань: 

«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 44.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Русина Віктора щодо включення в порядок денний 4-ї сесії 

питання «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради»: 

«за» – 42, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 44.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – оголосив питання для виключення з порядку денного     

4-ї сесії обласної ради: «Про утворення Обласного антикризового штабу», 

«Про оптимізацію роботи окремих комунальних підприємств Закарпатської 

обласної ради», «Про Комунальну установу «Агенція розвитку молоді та 

спорту» Закарпатської обласної ради», «Про оптимізацію закладів 

позашкільної освіти», «Про реорганізацію комунального закладу «Обласний 

організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради», 

«Про реорганізацію Комунального закладу «Закарпатська обласна бібліотека 

для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради.  

Русин Віктор – вивчаючи питання про позашкільну освіту доповів, що в 

Закарпатській області є 3 центри позашкільної освіти, які фінансуються 

повністю з бюджету Закарпатської обласної ради. Фінансування цих трьох 

закладів  складає 72 млн грн щорічно. Загалом там працює 231 працівник. 

Наголосив на тому, що у Закарпатській області 170 тисяч дітей, які вчаться в 

школах. У позашкільній освіті зайнято усього 4 тисячі дітей, а основні гуртки, 

у яких вони займаються, знаходяться в м. Ужгород. Центри у районах 

ліквідовані вже давно. Щоб діти займалися позашкільною освітою, необхідно 

повністю робити реорганізацію. Друге питання – це лікування дітей та 

оздоровлення. На це за рік витратили 9 млн грн з обласного бюджету. 

Оздоровилося всього 412 дітей (на одну дитину - 19 тис. 900 грн). Підсумував, 

що категорично проти  зняття питання.  На друге пленарне засідання треба 

запросити директорів цих центрів та пояснити, яка буде структура 

новоствореного Закарпатського обласного центру позашкільної освіти дітей.  

Ман Денис – запропонував п’ять питань поставити на голосування на 

виключення, а за питання «Про оптимізацію закладів позашкільної освіти»  

окремо проголосувати. Якщо Віктор Павлович не хоче голосувати за це 

питання  – то його право.  



Чубірко Володимир – зачитав повторно питання для виключення з порядку 

денного четвертої сесії Закарпатської обласної ради (пропозиція Д. Мана): 

«Про утворення Обласного антикризового штабу», «Про оптимізацію роботи 

окремих комунальних підприємств Закарпатської обласної ради», «Про 

Комунальну установу «Агенція розвитку молоді та спорту» Закарпатської 

обласної ради», «Про реорганізацію комунального закладу «Обласний 

організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради», 

«Про реорганізацію Комунального закладу «Закарпатська обласна бібліотека 

для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради».  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Мана Дениса: 

«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 44.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – зауважив, що Ман Денис запропонував винести 

окремо питання «Про оптимізацію закладів позашкільної освіти» та 

проголосувати.  

Щербей Мирослав – зазначив, що треба обрати першого заступника голови 

обласної ради, заступника голови обласної ради, прийняти рішення про 

присвоєння їм рангів, оплату праці. Тому запропонував перенести всі спірні 

питання на 2-ге пленарне засідання, щоб обговорити у фракціях.  

Чубірко Володимир – підтримав пропозицію Щербея Мирослава. Але 

спочатку поставив на голосування пропозицію Мана Дениса. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Мана Дениса (за виключення з порядку денного питання «Про 

оптимізацію закладів позашкільної освіти»): 

«за» – 29, «проти» – 0,  «утрималось» – 0, «не голосували» – 15, «усього» – 

44.  

Не прийнято. 

Сігетій Марія – запропонувала повернутися до голосування за зняття із 

порядку денного питання «Про оптимізацію закладів позашкільної освіти». 

Це питання розглядалось на засіданні постійної комісії обласної ради з 

питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, 

фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики.  

Зазначила, що недостатньо даних і взагалі відсутні довідки щодо об’єднання 

цих закладів. Є спеціальна процедура – інституційний аудит, який проводить 

управління державної служби якості освіти у Закарпатській області. Обласна 

рада може надіслати  клопотання про проведення такого аудиту. Після 

проведення інституційного аудиту будемо мати чіткі дані і тоді зможемо 

прийняти конкретні обґрунтовані рішення. Попросила виключити це питання 

з порядку денного.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Сігетій Марії (повернення до голосування): 

«за» – 35, «проти» – 0,  «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 44.  

Прийнято. 



Чубірко Володимир – запропонував проголосувати за виключення з порядку 

денного питання «Про оптимізацію закладів позашкільної освіти».   

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Чубірка Володимира: 

«за» – 40, «проти» – 0,  «утрималось» – 1, «не голосували» – 3, «усього» – 44.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому за  проєкт рішення «Про порядок денний четвертої сесії обласної 

ради»:  

«за» – 40, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 44.  

Прийнято (рішення № 438). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний першого пленарного засідання четвертої сесії 

обласної ради 

Чубірко Володимир – запропонував визначитися із питаннями порядку 

денного 1-го пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради. Зачитав  порядок 

денний 1-го пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради і запропонував з 

порядку денного 4-ї сесії вибрати ті важливі питання, за які треба 

проголосувати в першу чергу.  

Ливч Мирослава – запропонувала питання «Про Положення про постійні 

комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання» розглянути на 

наступному пленарному засіданні.  

Чубірко Володимир – підсумував і запропонував розглянути на 1-му 

пленарному засіданні 4-ї сесії такий перелік питань:  

1. Про затвердження протоколу засідання Лічильної комісії обласної 

ради (процедура обрання першого заступника, текст бюлетеня). 

2. Про першого заступника голови Закарпатської обласної ради VІІІ 

скликання. 

3. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

першому заступникові голови обласної ради. 

4. Про оплату праці першого заступника голови обласної ради. 

5. Про затвердження протоколу засідання Лічильної комісії обласної 

ради (процедура обрання першого заступника, текст бюлетеня). 

6. Про заступника голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

7. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступникові голови обласної ради. 

8. Про оплату праці заступника голови  обласної ради. 

9. Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

10. Про Президію Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

11. Про повноваження голови Закарпатської обласної ради VІІІ 

скликання.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу: 



«за» – 42, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 44.  

Прийнято.  

Іванчо Василь – попросив проінформувати депутатів, які з озвучених  

питань пройшли комісії і  які саме комісії,  а також озвучити протоколи цих 

комісій.  

Чубірко Володимир – зазначив, що є протокол та рекомендації постійної 

комісії з питань законності, правопорядку та регламенту, яка вирішила: 

погодити питання «Про повноваження голови Закарпатської обласної ради 

VIII скликання», доручити виконавчому апарату підготувати відповідний 

проєкт рішення, погодити питання «Про постійні комісії Закарпатської 

обласної ради VIII скликання», доручити виконавчому апарату підготувати 

відповідний проєкт рішення. Засідання комісії відбулося до початку 

пленарного засідання сесії.  

Іванчо Василь – наголосив, що у пункті 2 статті 26 Регламенту  зазначено 

«профільними комісіями».  

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати за порядок денний 1-го 

пленарного засідання 4-ї сесії обласної ради в цілому.   

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 44.  

Прийнято (рішення № 439). 

Чубірко Володимир – запропонував попрацювати у такій послідовності: 

розглянути спочатку нагальні питання (постійні комісії, президія, 

повноваження голови), потім  – обрання заступників і закрити 1-ше пленарне 

засідання.  

 

СЛУХАЛИ: 

Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу: 

«за» – 33, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 10, «усього» – 44.  

Прийнято.  

Шетеля Наталія – поцікавилася, чи можна внести до порядку денного 

питання про делегування повноважень облдержадміністрації.  

Чубірко Володимир – запропонував спочатку розглянути питання, які вже 

внесено до порядку денного. А потім вже повернутися до порядку денного, 

якщо буде необхідність. 

Шетеля Наталія  – погодилась із пропозицією Чубірка В. 

Чубірко Володимир – поставив на голосування пропозицію про прийняття 

рішення в цілому. 

(У зв’язку з проханням Кіш Михайла (говорить без мікрофону), Чубірко 

Володимир просить зупинити систему голосування). 

Кіш Михайло – вважає, що питання «Про постійні комісії Закарпатської 

обласної ради VІІІ скликання» необхідно зняти, оскільки воно  

недопрацьовано.  



Чубірко Володимир – зауважив, що у такому разі залишається стара 

президія ради і питання президії знімається.  

Кіш Михайло – зняв свою пропозицію. 

Чубірко Володимир – додав, що пізніше можна буде внести зміни в рішення 

про постійні комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 44.  

Прийнято (рішення № 440).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про Президію Закарпатської обласної ради VІІІ скликання 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу: 

«за» – 40, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 44.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

«за» – 41, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 44.  

Прийнято (рішення № 441).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про повноваження голови Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу: 

«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 10, «усього» – 44.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – зачитав проєкт рішення «Про повноваження голови 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

«за» – 42, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 44.  

Прийнято (рішення № 442).  

 

Чубірко Володимир – запропонував перейти до розгляду питання про 

процедуру обрання першого заступника голови обласної ради. 

Юрик Василь – запропонував поставити на голосування питання виборів 

першого заступника голови обласної ради та заступника голови обласної 

ради за однією процедурою з виготовленням двох бюлетенів в цілях економії 

часу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Юрика Василя: 

«за» – 42, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 44.  

Прийнято. 

 



СЛУХАЛИ: 

«Про затвердження протоколу № 15 засідання Лічильної комісії обласної 

ради від 25.11.2021» 

Чубірко Володимир – попросив Лічильну комісію приступити до роботи і 

затвердити процедуру та тексти бюлетенів для таємного голосування з 

обрання першого заступника голови обласної ради і заступника голови 

обласної ради.  

Запропонував Лічильній комісії обласної ради розпочати роботу з підготовки 

до таємного голосування. 

 

Чубірко Володимир – надав слово голові Лічильної комісії Юрику Василю. 

 

Юрик Василь – зачитав протокол Лічильної комісії № 15 від 25 листопада 

2021 року (протокол додається): 

1. Про процедуру голосування з обрання першого заступника голови 

Закарпатської обласної ради VIII скликання та заступника голови 

Закарпатської обласної ради VIII скликання. Вирішили: затвердити 

відповідну процедуру. 

Зауважив, що Лічильна комісія прийняла рішення скоротити час голосування 

(з 90 хвилин на 30 хв.) 

2. Про затвердження тексту бюлетеня для таємного голосування з обрання 

першого заступника голови обласної ради Вирішили: затвердити текст 

бюлетеня для таємного голосування з обрання першого заступника голови 

Закарпатської обласної ради VIII скликання. 

3. Про затвердження тексту бюлетеня для таємного голосування з обрання 

заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання. Вирішили: 

затвердити текст бюлетеня для таємного голосування з обрання заступника 

голови Закарпатської обласної ради VIII скликання. 

 

Чубірко Володимир – поставив на голосування проєкт рішення «Про 

затвердження протоколу № 15 засідання Лічильної комісії обласної ради від 

25.11.2021» 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 38, «проти» – 0, «утрималось» – 0 «не голосували» – 6, «усього» – 44. 

Прийнято (рішення № 443). 

 

ВИСТУПИВ: 

Чубірко Володимир – запропонував на посаду першого заступника голови 

обласної ради кандидатуру депутата обласної ради Шекети Андрія 

Андрійовича (ВО "Батьківщина"), на посаду заступника голови обласної ради 

кандидатуру депутата обласної ради Дем’янчука Василя Юрійовича 

("Європейська Солідарність").  

 

СЛУХАЛИ:  



Про першого заступника голови Закарпатської обласної ради VIII 

скликання  

Про заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання  

 

Юрик Василь – оголосив про початок процедури таємного голосування. 

Коротко розповів про порядок голосування.  

 

Процедура таємного голосування 

 

Юрик Василь – повідомив, що, проаналізувавши представництво депутатів і 

отриманих бюлетенів для таємного голосування, Лічильна комісія прийняла 

рішення про закриття процедури голосування з виборів першого заступника 

голови обласної ради та заступника голови обласної ради. Тому Лічильна 

комісія розпочинає роботу з підрахунку голосів. 

 

Процедура підрахунку голосів 

 

Юрик Василь – зачитав протокол № 16 засідання Лічильної комісії обласної 

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

таємного голосування з питання щодо обрання першого заступника голови 

Закарпатської обласної ради, лічильна комісія встановила:  

кількість депутатів, які одержали бюлетені – 38;  

кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 38;  

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1;  

кількість бюлетенів, які знищено – 26; 

кількість голосів «за» Шекету Андрія Андрійовича – 37.  

Підсумовуючи результати таємного голосування з питання щодо обрання 

заступника голови Закарпатської обласної ради, лічильна комісія встановила:  

кількість депутатів, які одержали бюлетені – 38;  

кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 38;  

кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1;  

кількість бюлетенів, які знищено – 26; 

кількість голосів «за» Дем’янчука Василя Юрійовича – 36, «проти» – 1.  

Отже, Лічильна комісія встановила, що шляхом таємного голосування 

першим заступником голови Закарпатської обласної ради VIII скликання 

обрано Шекету Андрія Андрійовича. 

Прийнято рішення «Про першого заступника голови Закарпатської обласної 

ради VIII скликання» (№ 444). 

Лічильна комісія встановила, що шляхом таємного голосування заступником 

голови Закарпатської обласної ради VIII скликання обрано Дем’янчука 

Василя Юрійовича. 

Прийнято рішення «Про заступника голови Закарпатської обласної ради VIII 

скликання» (№ 445). 

 

ВИСТУПИЛИ: 



Дем’янчук Василь – звернувся до депутатів і подякував за підтримку. 

Висловив сподівання на плідну роботу для розвитку нашого краю.  

Шекета Андрій – зазначив, що мабуть це вперше в історії ради, коли 

упродовж однієї каденції той самий депутат двічі обирався на посаду 

першого заступника голови. Подякував депутатам фракції КМКС, які, хоч і 

не брали участі у голосуванні, але беруть участь у роботі пленарного 

засідання. Наголосив, що це дуже важливо і це дуже добрий сигнал. 

Сподівається, що весь депутатський корпус працюватиме ефективно і 

результативно.  

 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

першому заступникові голови  обласної ради 

Шекета Андрій – відповідно до вимог антикорупційного законодавства 

заявив про конфлікт інтересів. Тому не голосуватиме. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 33, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 39.  

Прийнято (рішення № 446). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про оплату праці першого заступника голови обласної ради 

Шекета Андрій – відповідно до вимог антикорупційного законодавства 

заявив про конфлікт інтересів. Тому голосувати за зазначене питання не буде. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 39.  

Прийнято (рішення № 447). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування 

заступникові голови  обласної ради 

Дем’янчук Василь – відповідно до вимог антикорупційного законодавства 

заявив про конфлікт інтересів. Тому голосувати за зазначене питання не буде. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5 «усього» – 40.  

Прийнято (рішення № 448). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про оплату праці заступника голови  обласної ради 

Дем’янчук Василь – відповідно до вимог антикорупційного законодавства 

заявив про конфлікт інтересів. Тому голосувати за зазначене питання не буде. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 



«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 40.  

Прийнято (рішення № 449). 

 

Шекета Андрій – запропонував проголосувати за протокольне рішення: 

доручити виконавчому апарату обласної ради внести усі необхідні редакційні 

та технічні правки у прийняті рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За протокольне рішення:  

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

Прийнято.  

 

Чубірко Володимир – підсумував, що порядок денний 1-го пленарного 

засідання 4-ї сесії обласної ради VIII скликання вичерпано. Подякував 

депутатам за роботу. 

 

 

Голова ради          Володимир ЧУБІРКО  

 

 

Голова секретаріату       Денис МАН  

     ("Європейська солідарність") 

 

Заступник         Лівія БАЛОГ  

голови секретаріату          ("КМКС") 

 

 

Член секретаріату          Іван ГАЛАМБІЦА  

("Команда Андрія Балоги") 

 


