
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

регіонального розвитку, адміністративно-територіального устрою, 

комунального майна та приватизації 

 

Дата проведення: 27 липня 2021 року 

Час проведення: 11.30. год 

Місце проведення:  (5 поверх) малий зал 

Присутні: Русин Віктор Павлович – голова 

комісії; Федурцьо Василь 

Васильович – заступник голови 

комісії;   

Синетар Іван Іванович – секретар 

комісії;  

Борто Йосип Йосипович – член 

комісії 

Відсутні: Гуледза Юрій Дмитрович, Мацепура 

Ірина Олександрівна – члени комісії 

Запрошені: Малик Юлія Леонідівна – керівник 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради 

Гнатківський Володимир 

Володимирович – заступник 

керуючого справами виконавчого 

апарату обласної ради; Сигидін Олег 

Ігорович – начальник управління 

правового забезпечення та роботи зі 

зверненнями громадян виконавчого 

апарату обласної ради 

        

Порядок денний: 

 

І.   Попередній розгляд проектів рішень пропонованих для 

розгляду  на ІІ пленарному засіданні 3-ї сесії обласної ради VІІІ скликання. 

 

ІІ. Листи та матеріали, що надійшли до постійної комісії. 

 

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

порядком денним. 

 

Слухали: 3. Про затвердження Стратегії управління розвитком 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області.  



 

 Виступили: Русин В. В. вніс пропозицію розглянути питання на 

наглядовій раді Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради перед пленарним 

засіданням. 

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

  Вирішили: Розглянути питання на наглядовій раді Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради.  

Слухали: 4. Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 

№1656 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області». 

 Виступили: Русин В. П., Синетар І.І., Борто Й.Й., Федурцьо В.В. 

  Вирішили: Розглянути питання на 2 пленарному засіданні 3 сесії 

обласної ради. 

Слухали: 5. Про створення Комунальної установи «Інформаційний 

освітній центр» Закарпатської обласної ради. 

Інформувала:  Маюрник Вероніка Карлівна – заступник 

директора департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації  

 Виступили: Русин В. П. поцікавився Статутом і штатним розписом 

установи, зауважив, щоб було не більше 6 чоловік. 

 Синетар І. І. надав запитання щодо напрямків діяльності центру? А 

також: чи не розглядалось створення при департаменті відділу, який би 

займався цими питаннями. 

  Маюрник В.К. надала відповідь, що тоді це буде державна служба і треба 

проводити відповідні конкурси. 

Сигидін О.І. вніс пропозицію: штатний розпис установи визначається за 

погодженням із головою обласної ради та затверджується галузевим 

управлінням. 

Русин В.П. зауважив: «Для чого створювати окремий центр, як що можна 

внести в штат інституту підвищення кваліфікації, який фінансується із 

обласного бюджету». 

  Вирішили: Винести питання на розгляд президії обласної ради. 

Слухали: 5.1 Про Комунальну установу «Закарпатський обласний 

молодіжний центр» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Русин В. П., Синетар І.І., Борто Й.Й., Федурцьо В.В. 

  Вирішили: винести питання на розгляд 2 пленарного засідання 3 сесії 

обласної ради. 

Слухали: 6. Про питання діяльності Комунального підприємства 

«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради».  

 Виступили: Феськов В. коротко розповів про свою трудову діяльність, 

зокрема діяльність  в різних проєктах, в тому числі і міжнародних; про свої 



 

плани роботи на посаді директора Агентства та  взаємодію із депутатським 

корпусом. 

Русин В. П. висловим поважання Володимиру включитися повністю в 

роботу.  

Синетар І. І. зауважив, що одним із перших кроків  на посаді повинен 

бути план розвитку Агенції. 

 Вирішили: Розглянути питання на 2-му пленарному засіданні 3-ї сесії 

обласної ради та подати проєкт рішення в новій  редакції. Зважаючи на подання 

Наглядової ради КП «Агентство регіонального розвитку та транскордонного 

співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради» – підтримати 

кандидатуру Феськова Володимира Геннадійовича на посаду директора. 

 Слухали: 7. Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Борто Й. Й. вніс пропозицію зняти питання з розгляду. 

  Вирішили: Зняти з порядку денного зазначене питання. 

Слухали: 8. Про призначення виконуючого обов’язки керівника 

Комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Русин В. П., Синетар І.І., Борто Й.Й., Федурцьо В.В. 

  Вирішили: Розглянути питання на 2 пленарному засіданні 3 сесії 

обласної ради. 

Слухали:  

– Про дострокове припинення повноважень заступника голови 

Закарпатської обласної ради VIІI скликання; 

– Про дострокове припинення повноважень першого заступника 

голови Закарпатської обласної ради VIІI скликання; 

– Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

 Виступили: Русин В. П. зауважив, що ці питання погоджені фракціями. 

 Вирішили: винести на розгляд 2-го пленарного засідання 3-ї сесії 

обласної ради обласної ради. 

Слухали: 20. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 

2020 року № 73 «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної 

ради»; 

Виступили: Русин В. П. 

  Вирішили: Розглянути питання на 2 пленарному засіданні 3 сесії 

обласної ради. 

Слухали:  

21. Про Почесну відзнаку Закарпатської обласної ради «30 років 

Незалежності України»; 

22. Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

(за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування); 

23. Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної Ради 

України (педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів); 



 

24. Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України (ФУЩИЧ Вікторію Юріївну, заступника директора по медичній 

частині, лікаря-кардіолога Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради); 

25. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України (БЕЛЕНЯ Михайла Олексійовича, Заслуженого художника 

України, скульптора, графіка, медальєра, живописця); 

26. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 

Ради України (СОСКІДУ Сергія Яношовича, завідувача відділення 

правознавства Відокремленого структурного підрозділу «Мукачівський 

фаховий коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування 

 Виступили: Русин В. П. 

  Вирішили: Розглянути питання на 2 пленарному засіданні 3 сесії 

обласної ради. 

 

Інформував: СИГИДІН Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та 

роботи зі зверненнями громадян 

виконавчого апарату обласної ради  

Слухали: 27. Про затвердження Положення про порядок призначення і 

звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – 

об’єктів спільної власності територіальних громад Закарпатської області. 

  Вирішили: винести питання на розгляд 2-го пленарного засідання 3-ї 

сесії обласної ради обласної ради. 

Слухали: 28. Про затвердження Положення про порядок проведення 

оцінки діяльності керівників підприємств, установ та організацій - об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області 

 Вирішили: винести питання на розгляд 2-го пленарного засідання 3-ї 

сесії обласної ради обласної ради. 

Слухали: 30. Про затвердження статутів комунальних закладів 

культури Закарпатської обласної ради в новій редакції. 

  Вирішили: винести питання на розгляд 2-го пленарного засідання 3-ї 

сесії обласної ради обласної ради 

Слухали: 31. Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої 

освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської 

обласної ради у новій редакції. 

  Вирішили: винести на розгляд 2-го пленарного засідання 3-ї сесії 

обласної ради обласної ради. 

 

Інформувала: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 



 

Слухали: 32. Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 

(комунальної власності області), що можуть передаватись в оренду, у новій 

редакції. 

 Виступили: Русин В. П. 
  Вирішили: включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради. 

 Слухали: 33. Про передачу транспортних засобів в оперативне 

управління Автотранспортному господарству Закарпатської обласної 

державної адміністрації.  

(При розгляді питання (№33) розглядались питання №№35-39). 

 Виступили:  Русин В. П. наголосив, що: «Питання стояло про 

передачу у власність всього рухомого майна, по (Перечинській школі інтернат). 

Є рухоме майно із переліком всього (ручки, комп’ютери, столи, стільці, тощо, 

до автомобілів). Якщо ми зараз передаємо (до прикладу комп’ютери) у 

власність, а дві машини: одній з яких 15 років, другій 25 років в 

автогосподарство (вилучивши із рухомого майна школи) то кому потрібні ці 

автомобілі?».  

Федурцьо В. В.: «Це питання необхідно переглянути по всіх  школах-

інтернатах». 

Русин В. П. зауважив, що: «В м. Перечин і надалі буде працювати 

освітній заклад, а інші школи-інтернати закриваються». 

Віктор Павлович запропонував (по іншим школам-інтернатам) передати 

нерухоме майно відділам освіти територіальних громад в оперативне 

управління і  як буде рішення про передачу нерухомого майна, то передати 

рухоме майно (в тому числі і транспортні засоби).   

 Вирішили: Не включати питання «Про передачу транспортних засобів в 

оперативне управління Автотранспортному господарству Закарпатської 

обласної державної адміністрації» до порядку денного 3-ї сесії обласної ради. 

Слухали: 34. Про використання нерухомого майна, розташованого за 

адресою: с. Довге, вул. Перемоги, 35. 

 Виступили: Русин В.П.                                                                         

 Вирішили: включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради. 

 Голосували: «ЗА» -4 

Слухали: 35. Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: 

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

раді Берегівського району Закарпатської області. 

 Виступили: Малик Ю.Л. повідомила, що наразі іде судовий процес (за 

поданням батьків дітей Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради, про ліквідацію якого 

прийнято рішення облради). Питання призупинено до вересня. 

Русин В.П. запропонував винести питання на президію. 

 Вирішили: на розгляд президії. 



 

 Голосували: «ЗА» -4 

Слухали: 36. Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: 

с. Часлівці, вул. Сентмігалі, 74 в оперативне управління Сюртівській сільській 

раді Ужгородського району Закарпатської області.  

 Виступили: Русин В.В., Синетар І.І.,  Борто Й. Й., Федурцьо В.В. 

 Вирішили: 1.Включити питання у порядок денний 3-ї сесії обласної 

ради; 

2. Подати проєкт рішення в новій редакції. 

 Голосували: «ЗА» -4 

Слухали: 37. Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: 

с. Чертеж, вул. Миру, 1 в оперативне управління Середнянській селищній раді 

Ужгородського району Закарпатської області. 

 Виступили: Русин В.В., Синетар І.І.,  Борто Й. Й., Федурцьо В.В. 
 Вирішили: 1.Включити питання у порядок денний 3-ї сесії обласної 

ради; 

2. Подати проєкт рішення в новій редакції. 

 Голосували: «ЗА» -4 

Слухали: 38. Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: 

смт Солотвино, вул. Емінеску, 8 в оперативне управління Солотвинській 

селищній раді Тячівського району Закарпатської області.  

 Виступили: Русин В.В., Синетар І.І., Борто Й. Й., Федурцьо В.В. 

 Вирішили: 1.Включити питання у порядок денний 3-ї сесії обласної 

ради; 

2. Подати проєкт рішення в новій редакції. 

 Голосували: «ЗА» -4  

Слухали: 39. Про передачу рухомого майна в оперативне управління 

Перечинської міської ради. 

 Виступили: Русин В.П. запропонував передачу рухомого майна у 

комунальну власність територіальної громади міста Перечин. 

Вирішили: 1.Включити питання у порядок денний 3-ї сесії обласної 

ради; 

2. Подати проєкт рішення в новій редакції. 

 Голосували: «ЗА» -4 

Слухали: 40. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної 

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області 

друкованої продукції Національної академії педагогічних наук України.  

 Виступили: Русин В.В., Синетар І.І.,  Борто Й. Й., Федурцьо В.В. 
  Вирішили: включити питання у порядок денний 3-ї сесії обласної ради. 

 Голосували: «ЗА» -4 

Слухали: 41. Про надання згоди на списання індивідуально визначеного 

рухомого майна з балансу комунальних закладів.   

 Виступили: Русин В.В. запропонував зняти питання з розгляду. 
  Вирішили: Не включати питання у порядок денний 3-ї сесії обласної 

ради. 



 

 Голосували: «ЗА» -4. 

Слухали: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

пришвидшення ухвалення законопроєктів про приватизацію та ефективне 

розпорядження комунальним майном області (до Верховної Ради України). 

 Виступили: Русин В.П., Синетар І. І. 

 Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради як невідкладне. 

Слухали: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

недопущення погіршення правового становища релігійних організацій. 

 Виступили: Русин В.П. 

 Вирішили: винести на розгляд 3-ї сесії обласної ради обласної ради. 

Слухали:  44. Про внесення змін до Обласної програми «Цукровий 

діабет» на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 

17.12.2020 № 63. 

 Виступили: Русин В.П. 

 Вирішили: винести на розгляд 3-ї сесії обласної ради обласної ради. 

Слухали:  45. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми 

«Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025 роки. 

 Виступили: Русин В.П. 

 Вирішили: винести на розгляд 3-ї сесії обласної ради обласної ради. 

Слухали: 46. Про внесення змін до Програми підтримки державної 

політики регіонального розвитку та підтримки громад Закарпатської 

області на 2021 – 2023. 

 Виступили: Русин В.П., Синетар І.І. 

 Вирішили: винести на розгляд 3-ї сесії обласної ради обласної ради. 

Слухали: 47. Про перейменування Виноградівського геріатичного 

пансіонату та затвердження Положення про нього. 

Виступили: Русин В.П., Федурцьо В.В. підняли питання присутності 

доповідачів за засіданнях постійних комісій. 

 Вирішили: винести на розгляд 3-ї сесії обласної ради обласної ради. 

Слухали: 29. Про зміну назви та затвердження нової редакції 

Статуту комунального підприємства «Санаторій «Косино» Закарпатської 

обласної ради.  

 Виступили: Сигидін О. І. 

 Вирішили: Включити питання до порядку денного 3-ї сесії обласної 

ради. 

Слухали: Про визначення замовника. 

 Виступили: Синетар І. І. зазначив, що мова іде про реконструкцію 

тенісних кортів за адресою: м. Ужгород, вул. Заньковецької,5. 

 Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради як невідкладне. 

 

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

 



 

Слухали про: 

1. Лист Вілоцької селищної ради Виноградівського району від 

25.05.2021 №2021 №02-11/1124 «Про передачу у комунальну власність об’єкта 

нерухомого майна». 

Вирішили:  взяти до відома. 

2. Лист Сюртівської сільської ради Ужгородського району від 

16.06.2021 №533/02-23 «Про надання згоди на безоплатне прийняття або 

передачу об’єктів у комунальну власність громад» (є відповідний проєкт 

рішення). 

Виступили: Русин В. П. зауважив, що запропонована передача майна  в 

оперативне управління. 

3. Лист Середнянської селищної ради Ужгородського району від 

24.06.2021 №774/01-11 щодо рішення селищної ради від 18.06.2021 «Про 

звернення до Закарпатської обласної ради щодо передачі об’єкта нерухомого 

майна в оперативне управління з правами балансоутримувача (Замок-фортеця, 

пам’ятка архітектури XIII ст.) 

Вирішили: лист  взяти до відома. 

4. Лист Середнянської селищної ради Ужгородського району від 

02.07.2021 №786/01-11 щодо рішення селищної ради від 18.06.2021 «Про 

надання згоди на прийняття цілісного майнового комплексу Чертезької 

спеціальної загально-освітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради в комунальну власність Середнянської селищної ради». (є 

відповідний проєкт рішення) 

Виступили: Русин В. П. зауважив, що запропонована передача майна  в 

оперативне управління. 

5. Лист Солотвинської селищної ради Тячівського району від 

06.07.2021 року №849/05-15 щодо відкриття закладу профтехосвіти у 

приміщенні Солотвинської школи інтернату (є відповідний проєкт рішення). 

Виступили: Русин В. П. зауважив, що запропонована передача майна  в 

оперативне управління. 

6. Лист Перечинської міської ради від 19.07.2021 №1172/07-13 щодо 

внесення змін у рішення облради №243 та проєкт рішення № 1270. 

7. Лист Державної установи «Закарпатський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» від 

14.06.2021 №16/01 щодо передачі  цілісних майнових комплексів КНП 

«Закарпатський обласний центр громадського здоров’я Закарпатської обласної 

ради»  в постійне користування ДУ «Закарпатський ОЦПКХ МОЗ». 

Вирішили: листи взяти до відома. 

 

 

Голова комісії                                                                         Віктор РУСИН 

 

 

Секретар комісії                                                                     Іван СИНЕТАР 


