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ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань 

законності, правопорядку та регламенту 

 

Дата проведення: 

 

12.11.2021 року 

Час проведення: 10.00 год 

Місце проведення:  депутатський зал 

Присутні: Якушева Єва Михайлівна – голова комісії; 

Щербей Мирослав Васильович – 

заступник голови комісії; Ливч Мирослава 

Михайлівна, Сличко Микола Іванович 

Сушко Андріана Антонівна, Юрик Василь 

Васильович – члени комісії 

Відсутні: Петеі Юдіта Оттовна – секретар комісії 

Також присутні: Іванчо Василь Васильович – заступник 

голови обласної ради,  

Гнатківський Володимир Володимирович 

– заступник керуючого справами 

виконавчого апарату обласної ради; 

Бортейчук Юрій Юрійович – начальник 

управління правового забезпечення 

діяльності обласної ради 

 

Порядок денний: 

 

1. Про питання «Про дострокове припинення повноважень голови 

обласної ради», внесеного на розгляд позачергової сесії Закарпатської обласної 

ради VIII скликання, призначеної на вимогу депутатів обласної ради головою 

ради 15 листопада 2021 року об 11.00, та підготовку відповідних проєктів рішень 

обласної ради, що стосуються цього питання. 

2. Про внесення в порядок денний позачергової сесії Закарпатської 

обласної ради VIII скликання 15 листопада 2021 року питання «Про голову 

Закарпатської обласної ради VIII скликання» у зв’язку із достроковим 

припиненням повноважень голови Закарпатської обласної ради Петрова О. Г. 

3. Про підготовку відповідних матеріалів, проєктів рішень обласної 

ради, що стосуються  розгляду питання «Про голову Закарпатської обласної ради 

VIII скликання» у зв’язку із достроковим припиненням повноважень голови 

Закарпатської обласної ради Петрова О. Г. 

4. Різне. 

 

Голова постійної комісії Якушева Єва Михайлівна відкрила засідання, 

привітала присутніх членів постійної комісії, ознайомила із порядком денним та 

зазначила про наявність кворуму для прийняття рішень. 

 У зв’язку із відсутністю Петеї Ю. О.   – секретаря постійної комісії       

Щербей М.В. запропонував обрати секретарем засідання Сушко А.А. 
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Вирішили:  обрати секретарем засідання Сушко Андріану Антонівну. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

Іванчо В.В. запропонував доповнити порядок денний питанням щодо 

створення спеціалізованого загальноосвітнього закладу для дітей з вадами 

розвитку с. Домбоки Мукачівського району. 

Якушева Є.М. поставила на голосування питання «Про погодження 

порядку денного засідання постійної комісії». 

Виступили: Щербей М. В., Ливч М. М., Сличко М. І., Сушко А. А.,       

Юрик В. В. погодили порядок денний засідання постійної комісії. 

Вирішили:  Погодити зазначений порядок денний засідання комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

 

1. Про питання «Про дострокове припинення повноважень голови 

обласної ради», внесеного на розгляд позачергової сесії Закарпатської обласної 

ради VIII скликання, призначеної на вимогу депутатів обласної ради головою 

ради 15 листопада 2021 року об 11.00, та підготовку відповідних проєктів 

рішень обласної ради, що стосуються цього питання. 

 

Слухали: Голова комісії Якушева Є.М. поінформувала, що на вимогу 

більшості депутатів від загального складу обласної ради підписане і 

оприлюднене розпорядження голови Закарпатської обласної ради (від 08.11.2021 

№ 67-рд) щодо скликання  позачергової сесії обласної ради 15 листопада 2021 

року об 11.00 у залі засідань обласної ради.  

Головуюча зазначила, що у порядок денний позачергової сесії серед 

іншого –  внесене питання «Про дострокове припинення повноважень голови 

обласної ради», яке відповідно до функціональної спрямованості Положення про 

постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII скликання повинне бути 

розглянуто постійною комісією обласної ради з питань законності, правопорядку 

та регламенту. 

Виступили:  
Ливч М. М. зазначила, що дострокове припинення повноважень голови 

обласної ради Петрова О. Г. не тягне за собою припинення ним повноважень 

депутата Закарпатської обласної ради. Підставою припинення повноважень 

голови ради в тому числі є: всупереч законодавства та діючого Регламенту 

роботи ради –  одноосібне перенесення пленарного засідання ради  та 

незабезпечення виконавчим апаратом ради технічної можливості проведення 

пленарного засідання сесії обласної ради. Крім того, з публічних виступів 

вбачається, що ним прийнято одноосібне рішення про нерозгляд питань, які 

президією обласної ради та постійними комісіями ради рекомендовано включити 

в порядок денний сесії та розглянути на пленарному засіданні четвертої сесії, яка 

була скликана на 28.10.2021 року (11.00 год., сесійна зала засідань, пл. Народна, 

4, м. Ужгород). 
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Сличко М. І. повідомив, що відповідно до функціональних повноважень, у 

разі відсутності голови обласної ради на пленарному засіданні сесії головує 

перший заступник голови ради, а у разі його відсутності – заступник, на якого 

покладається виконувати повноваження голови згідно з окремим 

розпорядженням. Тому підстав не проводити пленарне засідання четвертої сесії 

обласної ради 28.10.2021 року і підписання розпорядження від 28.10.2021 № 64-

рд про перенесення дати проведення пленарного засідання четвертої сесії 

обласної ради VІІІ скликання – не було. 

Вирішили: Рекомендувати обласній раді: 

1) Включити до порядку денного позачергової сесії  обласної ради 

15.11.2021 питання «Про дострокове припинення повноважень голови обласної 

ради» та викласти його у такій редакції: «Про дострокове припинення 

повноважень голови Закарпатської обласної ради Петрова О. Г.» без припинення 

ним повноважень депутата обласної ради як таке, що відповідає чинному 

законодавству. 

2) Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати необхідні 

проєкти рішень обласної ради, матеріали, папери (тощо) та забезпечити  технічну 

можливість, повʼязану із розглядом  питання «Про дострокове припинення 

повноважень голови Закарпатської обласної ради Петрова О. Г.»  на позачерговій 

сесії обласної ради у сесійній  залі 15.11.2021. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про внесення у порядок денний позачергової сесії Закарпатської 

обласної ради VIII скликання 15 листопада 2021 року питання «Про голову 

Закарпатської обласної ради VIII скликання» у зв’язку із достроковим 

припиненням повноважень голови Закарпатської обласної ради Петрова О. Г. 

 

Слухали: Голова комісії Якушева Є. М. повідомила, що депутатами 

обласної  ради, запропоновано включити до порядку денного позачергової сесії 

питання «Про голову Закарпатської обласної ради VIII скликання» та 

запропонувала рекомендувати: 

– розглянути і погодити зазначене питання постійною комісією з питань 

законності,  правопорядку і регламенту, відповідно до функціональної 

спрямованості Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII 

скликання; 

–  включити питання «Про голову Закарпатської обласної ради VIII скликання» 

до порядку денного пленарного засідання позачергової сесії Закарпатської 

обласної ради 15.11.2021 року як таке, що є невідкладне, у зв’язку із достроковим 

припиненням повноважень голови Закарпатської обласної ради Петрова О. Г.  

Виступили: Щербей М. В., Ливч М. М., Сличко М. І., Сушко А. А.,          

Юрик В. В. погодили запропоновані пропозиції.  

Вирішили:  

1) Погодити питання «Про голову Закарпатської обласної ради VIII 

скликання» постійною комісією з питань законності,  правопорядку і регламенту; 
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2) Рекомендувати обласній раді підтримати і включити до порядку денного 

позачергової сесії обласної ради 15.11.2021 питання «Про голову Закарпатської 

обласної ради VIII скликання» – як невідкладне –  у зв’язку із достроковим 

припиненням повноважень голови Закарпатської обласної ради Петрова О. Г. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Рішення прийнято. 

 

3. Про підготовку відповідних матеріалів, проєктів рішень обласної 

ради, що стосуються  розгляду питання «Про голову Закарпатської обласної 

ради VIII скликання» у зв’язку із достроковим припиненням повноважень 

голови Закарпатської обласної ради  

Петрова О. Г. 

 

Слухали: Голова комісії Якушева Є. М. повідомила, що оскільки 

постійною комісією обласної ради з питань законності, правопорядку та 

регламенту рекомендовано включити питання «Про голову Закарпатської 

обласної ради VIII скликання» у порядок денний позачергової сесії, яка 

запланована на 15.11.2021 об 11.00, то,  з огляду на вимоги чинного 

законодавства, є необхідність підготувати відповідні матеріали, проєкти рішень, 

що стосуються розгляду у сесійній залі 15.11.2021 цього питання. 

Виступили: Ливч М. М. зазначила, що у випадку дострокового 

припинення повноважень голови обласної ради Петрова О. Г. на позачерговій 

сесії обласної ради 15 листопада 2021 року, відповідно до чинного законодавства  

України та діючого Регламенту роботи обласної ради, проводиться таємне 

голосування, є відповідна процедура, які передбачають необхідну  технічну 

складову та методичне забезпечення виконавчим апаратом ради. 

Вирішили: Рекомендувати доручити виконавчому апарату обласної ради 

підготувати необхідні проєкти рішень обласної ради, матеріали, папери (тощо) та 

забезпечити технічну можливість, що стосуються  розгляду питання «Про голову 

Закарпатської обласної ради VIII скликання» на позачерговій сесії обласної ради 

у сесійній  залі 15.11.2021. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Рішення прийнято. 

 

4. Про розгляд питання створення спеціалізованого 

загальноосвітнього закладу для дітей з вадами розвитку. 
 

Слухали: Іванчо В. В. повідомив, що раніше обласною радою були 

прийняті рішення про ліквідацію шкіл-інтернатів; що по питанню 

Перехрестівської спец. школи була робоча зустріч, що керівництво обласної 

прокуратури викликали на засідання комітету ВРУ по зазначеному питанню. 

Зважаючи на вищенаведене є пропозиція  створити обласний заклад для дітей із 

порушеннями інтелектуального розвитку на базі оздоровчого закладу 

«Едельвейс» в с. Домбоки Мукачівського району. 
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Виступили: Ливч М.М. поцікавилася чому саме на базі Домбоківського 

закладу?  

Щербей М. В. зазначив, на майбутнє,  що перед тим, як виносити такі 

питання (закриття, створення обласних закладів) на розгляд обласної ради – їх 

треба  досконало вивчати.  

 Гнатківський В. В. поінформував,  що всі вихованці, які навчалися в 

Перехрестівській спецшколі влаштовані за місцем проживання в інклюзивних 

класах шкіл. Чому стало питання розміщення такого закладу в с. Домбоки? – 

тому що він утримується за рахунок обласного бюджету, там є хороша база, 

спеціалісти. 

Якушева Є.М. наголосила, що в Перехрестівському закладі унікальні 

спеціалісти такого профілю. 

Юрик В. В. вніс пропозицію доручити департаменту освіти та науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації фахово опрацювати питання, розробити 

відповідний проєкт рішення, який розглянути на профільній постійній комісії 

обласної ради. 

Вирішили: внести в порядок денний сесії питання про створення 

спеціалізованого загальноосвітнього закладу для дітей з вадами розвитку. 

Підготовку відповідних матеріалів, проєктів рішень обласної ради, що стосується 

розгляду зазначеного питання, доручити профільним структурним підрозділам 

ОДА. 

Голосували: «ЗА» - 6. 

Рішення прийнято. 
 

 

 

Голова комісії                                            Єва  ЯКУШЕВА 

 

 

Секретар засідання                                                          Андріана   СУШКО 

 


