
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної  комісії обласної ради з питань регіонального 

розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна, 

приватизації, агропромислового комплексу, розвитку села  

та земельного устрою 

Дата проведення: 17.09. 2021 року 

Час проведення: 11.00. год 

Місце проведення:  (5 поверх) малий зал 

Присутні: Русин Віктор Павлович – голова 

комісії; 

Борто Йосип Йосипович, Гуледза 

Юрій Дмитрович, Мацепура Ірина 

Олександрівна, Синетар Іван 

Іванович, Станко Петро Іванович, 

Федурцьо Василь Васильович – 

члени  комісії 

  

 Рівіс Михайло Михайлович, Ман 

Денис Миколайович – депутати 

обласної ради; керівники структурних 

підрозділів облдержадміністрації; 

Гнатківський Володимир 

Володимирович – заступник 

керуючого справами виконавчого 

апарату обласної ради; Попович 

Віталій, Попов Олександр  – 

представники Комунальної установи 

«Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради, юрист ,   працівники 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання заступника голови постійної комісії з питань регіонального 

розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна, 

приватизації, агропромислового комплексу, розвитку села та земельного 

устрою. 

ІІ. Обрання секретаря постійної комісії з питань регіонального розвитку, 

адміністративно-територіального устрою, комунального майна, приватизації, 

агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою. 

ІІІ. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд ІІІ 

пленарного засідання  3 сесії обласної ради. 

   ІV. Розгляд листів, що надійшли на розгляд постійної комісії. 

        



 

 

Русин В. П. привітав присутніх членів постійної комісії та ознайомив із 

порядком денним. 

 

1. Обрання заступника голови постійної комісії з питань 

регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, 

комунального майна, приватизації, агропромислового комплексу, 

розвитку села та земельного устрою. 

Слухали: Русина В.П. про обрання заступника голови постійної комісії. 

 Виступили: Борто Й. Й. вніс пропозицію обрати заступником голови 

постійної комісії Федурцю В.В.  

Вирішили: обрати заступником голови постійної комісії з питань 

регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, 

комунального майна, приватизації, агропромислового комплексу, розвитку села 

та земельного устрою Федурцю Василя Васильовича. 

Голосували: «За» -4; «УТРИМАЛИСЬ» -1. 

ІІ. Обрання секретаря постійної комісії з питань регіонального 

розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна, 

приватизації, агропромислового комплексу, 

 розвитку села та земельного устрою. 

Слухали: Борто Й.Й. про обрання секретаря постійної комісії. 

 Виступили: Русин В. П. вніс пропозицію обрати заступником голови 

постійної комісії Синетаря І. І. 

Вирішили: обрати секретарем  постійної комісії з питань регіонального 

розвитку, адміністративно-територіального устрою, комунального майна, 

приватизації, агропромислового комплексу, розвитку села та земельного 

устрою Синетаря Івана Івановича. 

Голосували: «За» -4; «УТРИМАЛИСЬ» -1. 

 

ІІІ. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд ІІІ 

пленарного засідання  3 сесії обласної ради. 

 

Слухали: 2. Про звіт обласної державної адміністрації про виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень 

ради із зазначених питань, і делегованих обласною радою повноважень. 

 Вирішили: на розгляд президії. 

Голосували: «За» - 5  

Інформувала: МАРУСИНЕЦЬ Марʼяна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації  

Слухали: 3. Про створення Комунальної установи «Інформаційний 

освітній центр» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Борто Й.Й. зауважив, що це питання пропонується зняти з 

розгляду.  



 

Русин В.П. запропонував об’єднати три освітні центри в один, який буде 

працювати по 3-х напрямках і для чого створювати ще один? Чи не варто 

департаменту освіти облдержадміністрації створити аналогічний відділ при 

Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Запропонував 

розглянути питання на засіданні президії, де рекомендувати зняти його з 

порядку денного 3 сесії. 

Марусинець М.М. попросила підтримати це рішення, розповіла про мету 

створення центру, про штат в 6 чоловік. 

Також виступили Борто Й.Й.,  Станко П.І., Синетар І.І., Гуледза Ю.Д.,           

Ман Д. М., Рівіс М. М. 

 Вирішили: на розгляд президії. 

Голосували: «За» - 7.  

Слухали: 14. Про перейменування Хустської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної 

ради.  

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії. 

Голосували: «За» - 7.   

Слухали: 15. Про Комунальну установу «Закарпатський обласний 

молодіжний центр» Закарпатської обласної ради. 

 Вирішили: на розгляд президії. 

Слухали: 4. Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Русин. В. П. 

 Вирішили: на розгляд президії. 

Голосували: «За» - 7. 

Слухали: 5. Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією 

Верховної Ради України – Томаш Іванна Михайлівна, вчитель фізики, 

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист. Ужгородська 

загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради 

 Вирішили: на розгляд президії та пленарного засідання сесії облради. 

Голосували: «За» -  7 . 

Слухали: 8. 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  

Слухали: 9. Про Програму поводження з твердими побутовими 

відходами у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки 

Виступили:  
Синетар І.І. і Борто Й.Й. запропонували зняти питання з розгляду. 

Іван Іванович зауважив: «Оскільки основні об’єкти цієї програми знаходяться 

на балансі Ужгорода, то, на нашу думку, частково субсидувати міський бюджет 

коштами обласної ради — виглядає не логічно», 

Депутати запропонували запросити доповідача. 



 

Слухали: 11. Про План заходів із профілактики йодної недостатності 

серед населення Закарпатської області на 2021-2025 роки. 

 Виступили: Русин В.П. запропонував підтримати проект рішення. 

 Вирішили: підтримати проект рішення, розглянути на пленарному 

засіданні 3 сесії облради 

Голосували: «За» - 7   

Інформував: МАН Денис Миколайович – депутат 

Закарпатської обласної ради  

Слухали: 12. Про Програму підтримки пластунського та скаутського 

руху у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки 1631 

 Виступили: Синетар І.І., Станко П.І. поцікавилися метою цієї програми. 

Денис Миколайович, коротко поінформував про проект рішення, про бюджет 

програми: 1 млн. на рік. 

Також виступив Рівіс М.М. 

 Вирішили: на розгляд президії 

Голосували: «За» - 4; «УТРИМАЛИСЬ» -2 

Слухали: Про Тимчасову контрольну комісію Закарпатської обласної 

ради з вивчення окремих питань ліквідації інтернатних закладів. 

Не розглядали. 

Слухали: 24. 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) 07100000000 (код бюджету)  

Інформували: ОСТАФІЙЧУК Сергій Миколайович, 

БОРКУЛЕШ Н.Ю. – заступники директора  

департаменту фінансів облдержадміністрації 

 Виступили: Русин В.П., Борто Й. Й., Синетар І. І., Станко П.І., Рівіс М. 

М., Мацепура І.О. підняли питання (розрахунку) прогнозованих витрат на 

енергоносії на наступний рік для держустанов, для комунальних закладів, 

підприємств, установ. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

 Продовжили заслуховувати питання №№8,9 порядку денного. 

Інформував: РОМАНЕЦЬ Василь Петрович – 

начальник управління житлово-

комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації 

Слухали: 8. 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. 

 Виступили:  Русин В.П. запропонував винести це питання на розгляд 

президії. 

Вирішили: на розгляд президіїю 

Голосували: «За» - 5; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 2.  



 

Слухали: 9. Про Програму поводження з твердими побутовими 

відходами у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки. 

 Виступили:  
Синетар І.І. запропонував привести цю програму до норм 

загальнодержавної Стратегії поводження із ТВП  (доопрацювати). 

Русин В.П. зазначив що така програма нам необхідна, запропонував 

винести питання на сесію, також пояснив, що ця Програма пропонується  

(приймається) для того щоб територіальні громади області, при знаходженні 

інвесторів могли показати їм, що в нашій області діє програма підтримки 

підприємств, які займаються ТВП. 

Також виступили Борто Й.Й., Станко П.І. 

Віктор Павлович поставив на голосування: 

1. Не включати питання в порядок денний. 

Голосували: «За» -1; «ПРОТИ» – 5; 

2. Розглянути питання на президії.  

Голосували: «За» - 5; «ПРОТИ» -  1.  

 Вирішили: винести питання на розгляд президії. 

Слухали: 16. Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої 

освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської 

обласної ради у новій редакції. 

 Виступили: Русин В.П. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Голосували: «За» - 6; «ПРОТИ» -  0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 17. Про затвердження Статуту комунального закладу 

«Закарпатська обласна філармонія» Закарпатської обласної ради у новій 

редакції. 

 Виступили: Ман Д.М. запропонував розглянути питання на 4 сесії 

облради. 

Також виступила Мацепура І.О., Русин В.П. 

 Вирішили: розглянути питання на пленарному засіданні 4 сесії облради. 

Голосували: «За» - 5; «ПРОТИ» - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» -0. 

Слухали: 18. Про комунальний заклад «Закарпатський центр туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський центр 

туризму)» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Русин В.П.  

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Голосували: «За» - 6; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 19. Про Комунальну установу «Управління молоді та спорту» 

Закарпатської обласної ради.  

 Виступили: Русин В.П. зауважив, що необхідно змінити назву установи. 

Також виступили Синетар І. І., Борто Й.Й. 

 Вирішили: винести питання на розгляд президії. 

Голосували: «За» - 4; «ПРОТИ - 2;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 



 

Слухали: 20. Про комунальне некомерційне підприємство 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради. 

 Виступили: Попов О. – представник Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» надав пояснення щодо проєкту 

рішення. 

Русин В.В., Ман Д.М.  внесли пропозицію дописати в проекті рішення: 

передати в оперативне управління територіальній громаді. 

Ман Д.М. зазначив про те, що проект рішення треба доопрацювати. 

Русин В. П. наголосив  про необхідність юридичному управлінню 

облради доповісти на президії з цього питання. 

Борто Й.Й., Станко П.І внесли пропозицію дописати в проекті рішення 

щодо збереження цільового призначення. 

Також виступили Мацепура І. О., Синетар І. І., Федурцьо В.В. 

 Вирішили: В проєкті рішення прописати: 1. збереження цільового 

призначення; 2. передачу територіальній громаді в оперативне управління. 

Винести питання на розгляд президії та юристам обласної ради доповісти про 

юридичну і цільову направленість даного об’єкту. 

Голосували: «За» -  5; «ПРОТИ -  0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 1. 

Слухали: 21. Про затвердження Порядку надання поворотної 

фінансової допомоги  підприємствам, установам та організаціям, які 

належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області. 

 Виступили: Русин В. П., Мацепура І.О. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Голосували: «За» - 6; «ПРОТИ -  0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 22. Про реорганізацію комунального підприємства шляхом 

приєднання («Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради - 

до КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака»). 

23. Про реорганізацію комунального підприємства шляхом приєднання 
(КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» - до КНП «Обласна дитяча 

лікарня»). 
 Виступили: Борто Й. Й. запропонував доопрацювати ці проєкти рішень і 

розглянути на наступній сесії. 

 Вирішили: Направити проєкти рішень на  доопрацювання та розглянути 

на наступній сесії обласної ради. 

Голосували: «За» - 6; «ПРОТИ -  0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 23.1 Про надання згоди Установі «Агенція регіонального 

розвитку  Закарпатської області» на здійснення функцій замовника. 

 Виступили: Русин В.П., Ман Д.М. 

 Вирішили: Включити питання в порядок денний 3 сесії, як невідкладне. 

Голосували: «За» - 6; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 25. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення 

розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого 

самоврядування Закарпатської області на 2021 рік. 



 

 Виступили: Борто Й.Й., Русин В.П., Мацепура І.О. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Голосували: «За» -  6; «ПРОТИ -  0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Слухали: 25.1 Про внесення змін до Програми підтримки національних 

меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 

2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Русин В.П., Гнатківський В.В. 

 Вирішили: Включити питання в порядок денний 3 сесії, як невідкладне. 

Голосували: «За» - 6; «ПРОТИ -  0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 26. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми 

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

 Виступили: Русин В.П., Борто Й.Й. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Голосували: «За» - 6; «ПРОТИ -0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 27. Про перейменування Виноградівського геріатричного 

пансіонату та затвердження Положення про нього. 

 Виступили: Русин В.П. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Голосували: «За» - 6; «ПРОТИ -  0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 28. Про звіт Тимчасової контрольної комісії Закарпатської 

обласної ради з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні 

послуги для населення області. 

 Виступили: Русин В.П. зауважив, що в майбутньому треба бути дуже 

акуратними із створеннями таких комісій, що інколи рішеннями ТКК можна 

спровокувати ще більші конфліктні ситуації.  

Також виступили Мацепура І.О., Ман Д.М., Станко П.І. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Слухали: 33. Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: 

с. Перехрестя, вул. Спортивна, 1 в оперативне управління Вилоцькій селищній 

раді Берегівського району Закарпатської області. 

 Виступили: Борто Й.Й. запропонував зняти питання з розгляду 3 сесії 

обласної ради. 

 Вирішили: зняти питання з розгляду. 

Голосували: «За» - 6; «ПРОТИ – 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 29. Про Положення про постійні комісії Закарпатської 

обласної ради VIII скликання. 

Виступили: Русин В.П., Гнатківський В.В. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Голосували: «За» - 5; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 30. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.02.2021 

№ 113 (до Регламенту…) 

 Виступили: Русин В.П., Гнатківський В.В., Ман Д.М. 

 Вирішили: на розгляд пленарного засідання 3 сесії облради. 

Голосували: «За» - 5; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 



 

Слухали: 31. Про структуру і чисельність виконавчого апарату 

обласної ради. 

 Виступили: Мацепура І.О. 

Русин В.П. зазначив, що в виконавчому апараті  відсутній відділ аудиту. 

Запропонував передбачити в структурі виконавчого апарату обласної ради 2-3 

посади для здійснення аудиту (контролю) за використанням бюджетних коштів. 

Слухали: 32. Про надання згоди на списання будівель з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний 

фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської 

обласної ради. 

 Виступили: Русин В. П.,Синетар І. І., Ман Д. М. 

 Вирішили: Направити проєкт рішення на доопрацювання; Комунальній 

установі обстежити об’єкт із виїздом на місце перед винесенням питання  на 

розгляд сесії, розглянути на Наглядовій раді Комунальної установи. 

Голосували: «За» - 5; «ПРОТИ - 0;   «УТРИМАЛИСЬ» - 0. 

Слухали: 34. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі». 

 35. Про Звернення Закарпатської обласної ради про необхідність 

перегляду окремих положень законопроєкту щодо оптимізації функцій Фонду 

соціального страхування. 

36. 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. 

37. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо виділення окремої 

субвенції з державного бюджету на придбання комунальної техніки для 

гірських територій. 

38. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо підтримки 

ініціативи з питань фінансування спеціалізованої медичної допомоги. 

39. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. 

 Виступили: Русин В.П. запропонував розглянути звернення на 

пленарному  засіданні 3 сесії обласної ради. 

 

ІV. Листи та матеріалів, що надійшли до постійної комісії: 

Слухали: про лист – відповідь Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 

лист облдержадміністрації щодо виділення приміщень на першому поверсі в 

приміщення на пл. Народній,4 для розміщення ситуаційного центру. 

Вирішили: лист взяти до відома. 

 

 

Голова комісії                                                                         Віктор РУСИН 

 

Секретар комісії                                                                     Іван СИНЕТАР 


