
ПРОТОКОЛ № 1 
проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій 

 Дата проведення: 15.12.2020 
Час проведення: 11.00 год. 
Місце проведення: депутатська зала 

Присутні:  

 

 

 

 

 

 

 

Відсутні: 

 

 

 

 

     Запрошені: 

 

АНДРІЇВ Андрій Євстахович – голова 

комісії;  

ДОБРОМІЛЬСЬКИЙ Петро Петрович – 

заступник голови комісії; 

ФІЗЕШІ Йосип Йосипович – секретар 

комісії 

СУБОТОВСЬКИЙ Володимир 

Віталійович, ЯКУШЕВА Єва 

Михайлівна. 

 

ГОРВАТ Георгій Андрійович,  

ПЕЙТЕР Чаба Алайошович, – члени 

комісії 

 

Керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації  

Порядок денний 

І. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання другої сесії обласної ради (додається)  

ІІ. РІЗНЕ 

 Голова комісії поінформував про план проведення засідання постійної 

комісії обласної ради та вніс пропозицію розглянути по суті питання які 

стосуються профілю даної комісії.  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

1. СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку малого та середнього 

підприємництва у Закарпатській області на 2021 – 2023 роки 

Інформує:  ДАВИДОВ Андрій Сергійович – директор 

департаменту економічного розвитку та торгівлі 

облдержадміністрації 

СЛУХАЛИ: Добромільсткий П.П. вніс пропозицію рекомендувати у 

Додатку № 2 до Програми передбачити заходи, що стосуються розбудови 

Боржавської вузькоколійки та надати доцільність їх обґрунтування і 

фінансування. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2. СЛУХАЛИ: Про Програму формування позитивного міжнародного 

інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську 

область на 2021-2025 роки 



3. Про Програму розвитку транскордонного співробітництва 

Закарпатської області на 2021 – 2027 роки 

Інформує:  ХАЙНАС Роман Михайлович - начальник 

управління зовнішньоекономічних зв’язків, 

інвестицій та транскордонного співробітництва 

облдержадміністрації   

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

4. СЛУХАЛИ: Про Програму підвищення ефективності функціонування 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки 

Інформує:  ЛІІС Руслан Миколайович – директор ЗОКП 

«Міжнародний аеропорт «Ужгород» 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану Комунального 

підприємства Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» на 2021 

рік 

Інформує:  БІРАК Іван Іванович – директор КП Закарпатської 

обласної ради «Будкомплектторг» 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

6. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на  безоплатне прийняття у спільну 

власність територіальних  громад  сіл,  селищ, міст області  рухомого 

індивідуально визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки 

від державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 

Інформує:  АНДРІЇВ Андрій Євстахович – голова постійної 

комісії обласної ради з питань розвитку бізнесу, 

виробничої інфраструктури, банківської діяльності та 

інвестицій 

СЛУХАЛИ: Андріїв А. А. вніс прпозицію доручити профільному 

департаменту облдержадміністрації  підготувати на розгляд 3-го пленарного 

засідання 1-ї сесії відповідний проєкт рішення з цього питання  і розглянути як 

невідкладне. 

ІІ. РІЗНЕ:  

Голова комісії вніс пропозицію рекомендувати відділу капітального 

будівництва ОДА надати депутатам обласної ради Перелік об’єктів 

незавершеного будівництва Закарпатської області 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

 

 

Голова комісії                                                                    Андрій АНДРІЇВ 

 

 



 

Секретар комісії                                                                Йосип ФІЗЕШІ  


