
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань 

законності, правопорядку та регламенту 

 

Дата проведення: 

 

25.11.2021 року 

Час проведення: 10.15 год 

Місце проведення:  депутатський зал 

Присутні: Якушева Єва Михайлівна – голова комісії; 

Ливч Мирослава Михайлівна, Сличко 

Микола Іванович 

Сушко Андріана Антонівна, Юрик Василь 

Васильович – члени комісії 

Відсутні: Щербей Мирослав Васильович – 

заступник голови комісії; Петеі Юдіта 

Оттовна – секретар комісії 

  

 

Порядок денний:                           

1. Про питання «Про дострокове припинення повноважень 

заступника голови Закарпатської обласної ради». 

2. Про внесення у порядок денний позачергової сесії Закарпатської 

обласної ради VIII скликання 25 листопада 2021 року питання «Про 

заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання». 

 

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       

Сличко М.І. запропонував обрати секретарем засідання Сушко А.А. 

Вирішили:  обрати секретарем засідання Сушко Андріану Антонівну. 

Голосували: «За» – 5.  

Слухали: Про порядок денний засідання постійної комісії. 

Виступили: Якушева Є.М., 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» – 5.  

Рішення прийнято. 

 

1. Про питання «Про дострокове припинення повноважень 

заступника голови Закарпатської обласної ради». 

 

Слухали: Голова комісії Якушева Є.М. внесла пропозицію внести в 

порядок денний позачергової сесії обласної ради 25.11.2021 як невідкладне 

питання про дострокове припинення повноважень заступника голови 

обласної ради Іванча В.В. (проєкт рішення розміщений на сайті ради 

23.11.2021). 
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Виступили: Ливч М. М., Сличко М. І., Сушко А. А., Юрик В. В. 

Вирішили: Рекомендувати: 

1. Включити до порядку денного другого пленарного засідання по-

зачергової сесії  обласної ради 25.11.2021 питання «Про дострокове припи-

нення повноважень заступника голови Закарпатської обласної ради» та ви-

класти його у такій редакції: «Достроково припинити повноваження заступ-

ника голови Закарпатської обласної ради VIІI скликання – ІВАНЧА Василя 

Васильовича – без припинення повноважень депутата обласної ради». 

2. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати необ-

хідні матеріали, папери (тощо) та забезпечити  технічну можливість, 

пов’язану із розглядом  питання «Про дострокове припинення повноважень 

заступника голови Закарпатської обласної ради»  на позачерговій сесії облас-

ної ради у сесійній  залі 25.11.2021. 

Голосували: «ЗА» - 5. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про внесення у порядок денний позачергової сесії Закарпатської 

обласної ради VIII скликання 25 листопада 2021 року питання «Про 

заступника голови Закарпатської обласної ради VIII скликання». 

 

Слухали: Голова комісії Якушева Є.М. внесла пропозицію розглянути 

на позачерговій сесії 25.11.2021 питання обрання нового заступника голови 

ради у разі прийняття рішення «Про дострокове припинення повноважень 

заступника голови Закарпатської обласної ради». 

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

Вирішили: Рекомендувати: 

1. Включити до порядку денного позачергової сесії обласної ради 

25.11.2021 питання «Про заступника голови Закарпатської обласної ради VIII 

скликання» – як невідкладне –  у разі дострокового припинення повнова-

жень заступника голови Закарпатської обласної ради ІВАНЧЕМ В.В.  

2. Доручити виконавчому апарату обласної ради підготувати необ-

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

технічну можливість, що стосуються  розгляду питання «Про заступника го-

лови Закарпатської обласної ради VIII скликання» на позачерговій сесії обла-

сної ради 25.11.2021. 

 

 

Голова комісії                       Єва ЯКУШЕВА 

 

 

Секретар засідання                                                        Андріана 

СУШКО 


