
Протокол 

пленарного засідання п’ятої сесії 

Закарпатської обласної ради 

VIIІ скликання 

 

 

23 грудня 2021 року 

 

м. Ужгород, площа Народна, 4,  

сесійна зала засідань Закарпатської 

обласної ради (2 поверх) 

 

Засідання розпочалося об 11:07, 

засідання завершилось о 13:38.  

Усього депутатів – 64. 

Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж 

пленарного засідання: 

присутні  – 60,  

відсутні – 4. 

Запрошені: народні депутати України від Закарпатської області, керівники 

правоохоронних та контролюючих органів, представники дипломатичних 

установ європейських країн-сусідів, з якими межує Закарпаття, представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській 

області, керівництво обласної державної адміністрації, начальники окремих 

департаментів і управлінь обласної державної адміністрації – доповідачі з 

питань сесії, а також представники засобів масової інформації.  

 

Головуючий  на засіданні: 

Чубірко Володимир – голова Закарпатської обласної ради.  

 

Президія: 

Чубірко Володимир  – голова Закарпатської обласної ради.  

Шекета Андрій – перший заступник голови Закарпатської обласної ради.  

Дем’янчук Василь – заступник голови Закарпатської обласної ради.  

Сушко Андріана – заступник голови Закарпатської обласної ради. 

 

Чубірко Володимир – привітав присутніх. Попросив вшанувати хвилиною 

мовчання пам’ять загиблих у війні на Сході країни. 

 

Хвилина мовчання 

 

Також висловив глибокі співчуття закарпатським родинам, рідні яких 

померли від COVID-19. 

Попросив дотримуватися «маскового» режиму. Через карантинні обмеження 

кількість запрошених обмежена.  



Зазначив, що продовжується трансляція пленарних засідань в онлайн-режимі. 

Привітав призначеного голову облдержадміністрації Микиту Віктора 

Федоровича. Побажав плідної співпраці на благо закарпатської громади. 

Микита Віктор – привітав присутніх. Зазначив, що налаштований на 

співпрацю з кожним депутатом для розуміння проблем кожного куточка 

краю. Розповів про основні напрямки роботи на посаді: вакцинація, велике 

будівництво, економічний розвиток. Вважає, що обласний бюджет – це 

бюджет «проїдання», на економічний розвиток краю фактично нічого не 

закладено. Зауважив, що Закарпаття має потужну підтримку Президента 

України. У поточному році тільки на розбудову інфраструктури та 

будівництво доріг виділено близько 7 млрд гривень.  На проєкт «Мале 

Карпатське коло» у наступному році буде виділено 1,4 млрд гривень.  

Завдячуючи цьому проєкту отримуємо максимальну фінансову підтримку 

Пилипецької, Міжгірської, Синевирської, Колочавської, Драгівської, 

Буштинської, Вишківської територіальних громад. Звернув увагу на 

важливість вирішення проблемних питань екології. Буде робити все для 

процвітання Закарпаття. Побажав усім позитивного настрою, наснаги, 

подякував депутатам за роботу. 

Чубірко Володимир – зазначив, що відповідно до пунктів 3, 4 статті 14 

Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VІIІ скликання перед 

пленарним засіданням проведено письмову реєстрацію. Загальний склад 

обласної ради – 64 депутати, згідно з даними письмової реєстрації 

зареєструвались 59 депутатів. Відповідно до пункту 8 статті 14 Регламенту 

роботи ради запропонував провести реєстрацію за допомогою електронної 

системи голосування. Результат: присутні 60 депутатів. Кворум є, сесія 

повноважна, можна розпочинати роботу. Відповідно до пункту 5 статті 14 

Регламенту роботи обласної ради VІІІ скликання попросив заблокувати 

карточки депутатів, які не зареєструвалися на сьогоднішньому засіданні. 

Оголосив 5-ту сесію обласної ради відкритою. 

 

Звучить Гімн України 

 

Привітання з новорічно-різдвяними святами від Академічного 

камерного хору «Кантус» 

 

Перебуваємо на порозі новорічно-різдвяних свят. Звернувся до депутатів із 

проханням допомогти тим, хто цього найбільше потребує: вихованцям 

дитячих будинків. 

Також необхідно підтримати сім’ї воїнів-закарпатців, які загинули на Сході 

країни та родини полеглих героїв сьогодення.  

Напередодні новорічних свят завітали представники скаутської організації 

«ПЛАСТ», щоб передати Віфлеємський вогонь миру. 

 

Церемонія передачі Віфлеємського вогню миру 

 



Отримано символ добра, миру, злагоди, любові. Побажав, щоб цей вогонь 

запалав у кожній домівці, хай наповнить радістю та зігріє теплом серце 

кожної людини.  

Привітав колег-депутатів, які святкували дні народження у міжпленарний 

період. 

За вагомий внесок у реалізацію державної політики в галузі національної 

освіти, сумлінну працю, високий професіоналізм вручив Почесну грамоту 

обласної ради Марусинець Мар’яні – директору департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації.  

Разом із головою облдержадміністрації вручив: Почесну грамоту Верховної 

Ради України – Беленю Михайлу Олексійовичу – заслуженому художнику 

України, скульптору, графіку, живописцю; Грамоту Верховної Ради України: 

Фущич Вікторії Юріївні – заступнику директора по медичній частині, 

лікарю-кардіологу Комунального некомерційного підприємства «Обласний 

госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради; Соскіді Сергію 

Яношовичу – завідувачу відділення правознавства Відокремленого 

структурного підрозділу «Мукачівський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; Чейпешу Антону 

Павловичу – Королівському селищному голові Берегівського району; Албоку 

Едену Едмундовичу – першому заступнику Вилоцького селищного голови 

Берегівського району.   

Нагородив Почесною відзнакою Закарпатської обласної ради «30 років 

Незалежності України»: Орос Ільдіко Імріївну – депутата Закарпатської 

обласної ради семи скликань, Антала Олександра Петровича – депутата 

Закарпатської обласної ради пʼяти скликань, Брензовича Василя Івановича – 

народного депутата України VІІІ скликання, депутата Закарпатської обласної 

ради пʼяти  скликань, Кураха Івана Ілліча – депутата Закарпатської обласної 

ради пʼяти скликань, Пейтера Чабу Алайошовича – депутата Закарпатської 

обласної ради пʼяти скликань, Кеменяша Олександра Михайловича – 

народного депутата України трьох скликань, депутата Закарпатської обласної 

ради трьох скликань, Михайла Івана Петровича – голову Мукачівської 

районної ради чотирьох скликань, Вовка Миколу Івановича – депутата 

Ужгородської міської ради І скликання, члена проводу Закарпатської 

крайової організації «Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і 

репресованих», Коршинського Івана Юрійовича – народного депутата 

України ІІ скликання, голову Закарпатської крайової організації 

«Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих», Федаку 

Павла Михайловича – депутата Ужгородської міської ради І скликання, 

почесного голову Закарпатського крайового товариства «Просвіта», Лазара 

Петра Даниловича – директора департаменту фінансів Закарпатської 

облдержадміністрації, Брензович Надію Олексіївну – заступника начальника 

відділу документообігу та контролю апарату Закарпатської 

облдержадміністрації, Омелянюк Наталію Володимирівну – заступника 

директора – начальника управління державних гарантій та надання 



соціальних послуг департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської облдержадміністрації. 

Разом з головою облдержадміністрації вручив спільні відзнаки обласної ради 

та обласної державної адміністрації – нагрудний знак «За розвиток 

Закарпаття»: Свалявчику Василю Петровичу – народному художнику 

України, члену Закарпатської організації Національної спілки художників 

України, Канюці Олені Анатоліївні – директору комунального закладу 

«Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Ф. Потушняка» 

Закарпатської обласної ради. 

Нагадав про дію Закону України «Про запобігання корупції», норми статті 28 

якого зобов’язують вживати заходів щодо недопущення виникнення 

реального чи потенційного конфлікту інтересів. Тобто, у випадку, якщо 

проєкти рішень, за які голосують депутати, стосуватимуться їх персонально 

чи близьких або пов’язаних з ними осіб, депутати зобов’язані повідомити 

робочі органи ради про це заздалегідь (не пізніше одного робочого дня з 

моменту, коли депутат про це дізнався), або безпосередньо перед 

голосуванням.  

Повідомив, що від 01.01.2022 стартує кампанія із подання електронних 

декларацій за 2021 рік.  

Довів до відома інформацію щодо розподілу обовʼязків та повноважень між 

головою обласної ради, першим заступником та заступниками голови 

обласної ради. 

Наголосив, що відповідно до пункту 3 статті 39 Регламенту роботи обласної 

ради відводиться до 30 хвилин для стислих виступів депутатів (до 2 хв.), 

оголошення заяв, повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не 

проводяться. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ледида Олександр – проінформував депутатів обласної ради про те, що 14 

грудня 2021 року відбулися загальні збори ЗАКАПРАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", де було прийнято 

рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата Закарпатської 

обласної ради VІIІ скликання Сушко Андріани. Матеріали засідання зборів 

направлені в обласну територіальну виборчу комісію та вищий керівний 

орган 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ". 

Шандор Федір – зазначив, що зранку, до пленарного засідання сесії, 

відбулось засідання постійної комісії обласної ради з питань 

адміністративно-територіального та земельного устрою, агропромислового 

комплексу та розвитку села, яка запропонувала внести як невідкладне в 

порядок денний питання «Про Регіональну програму розвитку земельних 

відносин Закарпатської області на 2022 – 2023 роки». Також попросив зняти з 

розгляду питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

необхідності захисту сімейних цінностей українського народу, ефективної 

боротьби з домашнім насиллям та недопущення ратифікації Стамбульської 



конвенції», оскільки треба спочатку вивчити громадську думку в області, а 

потім вже виносити це питання на розгляд сесії обласної ради. 

Дем’янчук Василь – зачитав заяву фракції Політичної партії "Європейська 

солідарність" (додається).  

Добромільський Петро – зазначив, що на цьому пленарному засіданні сесії 

обласної ради буде прийматися бюджет області на 2022 рік. Президент, 

відвідуючи Закарпаття пообіцяв, що область буде розвиватися. Завдяки 

підтримці центральної влади, народних депутатів України від Закарпатської 

області, отримано більше ніж пів мільярда гривень на основні програми. 

Переконаний, що програми треба підтримувати, оскільки вони розвивають 

територіальні громади. 

  

СЛУХАЛИ:  

Про секретаріат пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради  

Чубірко Володимир – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту 

роботи обласної ради VІIІ скликання на кожне окреме пленарне засідання 

утворюється секретаріат у складі трьох депутатів, серед яких обирається 

голова та заступник. Запропонував обрати секретаріат у складі:  

Суботовський Володимир  – голова секретаріату ("СЛУГА НАРОДУ"),  

Паульо Володимир – заступник голови секретаріату ("Команда Андрія 

Балоги"),  

Пейтер Чаба – член секретаріату ("КМКС"). 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За секретаріат (за основу і в цілому):  

«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 8, «усього» – 57. 

Прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний п’ятої сесії обласної ради 
Чубірко Володимир – запропонував перейти до затвердження порядку 

денного пленарного засідання 5-ї сесії обласної ради. Поінформував 

присутніх, що відповідно до вимог чинного регламенту роботи ради, 

президією обласної ради, засідання якої відбулося 20 грудня, напрацьовано 

рекомендації щодо питань порядку денного 5-ї сесії. Депутатам роздано 

відповідний проєкт  рішення, розроблений на підставі рекомендацій 

постійних комісій, президії та пропозицій облдержадміністрації. Більшість з 

питань було розглянуто та погоджено постійними комісіями обласної ради. Є 

відповідні висновки та рекомендації. Також є питання, що не були 

підтримані на минулій сесії ради. Крім цього, є й невідкладні ініціативи, які 

потребують погодження саме сьогодні. 

Отже, пропонується затвердити для розгляду на пленарному засіданні 

п’ятої сесії обласної ради VІІІ скликання такий порядок денний: 

1. Про депутатські запити (загальне питання). 



2.  Про роботу Закарпатської обласної ради та її виконавчого апарату за 

звітний період.  

3. Про затвердження Антикорупційної програми Закарпатської 

обласної ради  на 2022 – 2023 роки.  

4. Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та 

міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської  

області  на 2022 – 2024 роки.  

5. Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, 

автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та 

збереження адмінбудинку (пл. Народна,4) як пам’ятки архітектури на 2022 – 

2024 роки. 

6. Про Обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 

2022 –2026 роки. 

7. Про Обласну програму забезпечення медикаментами, виробами 

медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування 

ветеранів війни та пільгової категорії   населення області на 2022 – 2026 

роки. 

8. Про Обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями 

на період до 2026 року. 

9. Про Регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами в області на 2022 – 2026 роки. 

10. Про Програму забезпечення виконання рішень судів та інших 

виконавчих документів на 2022 – 2024 роки.   

11. Про Програму підтримки пластунського та скаутського руху у 

Закарпатській області на 2022 – 2025 роки.  

12.  Про Регіональну програму із забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 

2022 – 2024 роки. 

13. Про Програму інформатизації  області на 2022 – 2024 роки. 

14.  Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського  обласного комунального підприємства  

«Міжнародний аеропорт Ужгород»  на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 

лютого та 02 грудня 2021 року). 

15. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021 – 2023 роки 

(зі змінами від 23.09.2021). 

16. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення 

проєктів міжнародної технічної допомоги  Закарпатської області на 2021 – 

2023 роки. 

17.   Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки 

Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 2021 рік (зі змінами від 29.07.2021).   

18. Про Обласну відзнаку – медаль «За видатні заслуги перед 

Закарпаттям».  



19. Про внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 

30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139.  

20. Про план роботи обласної ради на 2022 рік.  

21. Про внесення змін до рішення  обласної ради від 25 лютого 2021 

року № 172 «Про наглядові ради» (зі змінами від 02 грудня 2021 року).    

22. Про клопотання щодо нагородження  Почесною грамотою 

Верховної Ради України (Жулканича Олександра Михайловича, доцента 

кафедри фінансів Ужгородського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету).   

23. Про перейменування Ужгородської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради.   

24. Про створення Домбоківської  спеціальної  школи І – ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради. 

25. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 №40 

«Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 

29.07.2021, 23.09.2021, 15.11.2021, 02.12.2021).  

26. Про обласний бюджет на 2022 рік 07100000000  (код бюджету). 

27. Про звіт директора Закарпатського  обласного комунального 

підприємства  «Міжнародний аеропорт Ужгород».    

28. Про створення інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики у структурі Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

обласної ради. 

29. Про утворення відділення денного догляду для дітей з 

інвалідністю Комунальної установи «Виноградівський дитячий будинок- 

інтернат» Закарпатської обласної ради.  

30. Про затвердження статутів окремих комунальних підприємств  у 

новій редакції.  

31. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» 

Закарпатської обласної ради у новій редакції.  

32. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Центр спортивної медицини, санології та фізичної 

реабілітації» Закарпатської обласної ради у новій редакції.   

33. Про   збільшення   статутного   капіталу Закарпатського 

обласного комунального підприємства  «Міжнародний  аеропорт Ужгород».  

34. Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ».  

35. Про структуру та штатний розпис Комунального підприємства 

«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради. 

36. Про структуру і чисельність, штатний  розпис Комунальної 

установи «Управління  спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної  ради на 2022 рік.   



37.  Про склад і розмір витрат Комунальної    установи  «Управління  

спільною власністю територіальних   громад»  Закарпатської   обласної ради 

на утримання нерухомого  майна і прибудинкової території на 2022 рік.   

38. Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 

16.03.2006 № 724.  

39. Про вилучення та передачу майна.  

40. Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради.  

41. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради.  

42.  Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради.   

43. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання  

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради.  

44. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція 

переливання крові» Закарпатської обласної ради.   

45. Про звільнення начальника Комунальної установи «Управління  

спільною власністю територіальних   громад»  Закарпатської   обласної ради 

за згодою сторін. 

46. Про звільнення начальника Комунальної установи 

«Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради.   

47.  Про призначення начальника Комунальної установи 

«Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради.  

48. Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони 

ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т.  

49. Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони 

ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т . 

50. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської 

обласної ради.  

51. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо проєктування 

дорожніх   бар’єрних огороджень.  

52. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо забезпечення 

доступу до українського телебачення на територіях компактного проживання 

представників національних меншин.  



53. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо перегляду 

тарифів за енергоносії, зокрема на газ для підприємств.  

54. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності 

захисту сімейних цінностей українського народу, ефективної боротьби з 

домашнім насиллям  та недопущення ратифікації Стамбульської конвенції.  

55. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності 

коригування норм Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень» № 1914-ІХ.  

56. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо прискорення 

відкриття пункту пропуску через державний кордон України з Румунією. 

57. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо підвищення 

ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород».    

58. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо рівневого 

володіння українською мовою особами, які претендують на посаду 

керівників закладів освіти (для національних меншин). 

59.  Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області 

на 2022 рік (для службового користування).  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За основу порядок денний п’ятої сесії обласної ради: 

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» –3 , «усього» – 57. 

Прийнято. 

Чубірко Володимир – поставив на голосування пропозицію Шандора 

Федора щодо включення в порядок денний 5-ї сесії питання «Про 

Регіональну програму розвитку земельних відносин Закарпатської 

області на 2022 – 2023 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Шандора Федора:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 57. 

Прийнято. 

Шекета Андрій – запропонував спочатку ставити на голосування пропозиції 

щодо включення питань до порядку денного 5-ї сесії, а потім – щодо 

виключення з порядку денного сесії. 

Юрик Василь – запропонував включити в порядок денний 5-ї сесії питання 

«Про Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022 – 2026 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Юрика Василя:  

«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 57. 

Прийнято. 

Шукаль Ярослав – запропонував включити в порядок денний 5-ї сесії 

питання «Про передачу функцій замовника будівельних робіт (з 

розробкою проектно-кошторисної документації) по об’єкту: 



«Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради».  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Шукаля Ярослава:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 56. 

Прийнято. 

Крулько Василь - запропонував включити в порядок денний 5-ї сесії 

питання  
«Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності 

пришвидшення впровадження механізму закупівель лікарських засобів 

за договорами керованого доступу для лікування пацієнтів із орфанними 

захворюваннями, зокрема спінальної м’язової атрофії». 

Попросив уточнити щодо питання «Про Звернення Закарпатської обласної 

ради щодо перегляду тарифів за енергоносії, зокрема на газ для 

підприємств». Чи йдеться в ньому про значне підвищення ціни на газ, 

оскільки зараз підприємці отримують повідомлення що з 01 січня 2022 року 

вартість газу буде становити 70 грн за 1 метр кубічний. Це непосильна ноша, 

яка призведе до подорожчання усіх продуктів харчування. Попросив у 

Зверненні відобразити це питання. 

Шекета Андрій – запропонував прийняти до уваги цю пропозицію при 

розгляді питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

перегляду тарифів за енергоносії, зокрема на газ для підприємств». Попросив 

поставити на голосування пропозицію Крулька Василя включити в порядок 

денний 5-ї сесії питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

необхідності пришвидшення впровадження механізму закупівель лікарських 

засобів за договорами керованого доступу для лікування пацієнтів із 

орфанними захворюваннями, зокрема спінальної м’язової атрофії». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Крулька Василя:  

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 56. 

Прийнято. 

Рівіс Михайло – підтримав пропозицію Крулька Василя  і попросив 

включити до порядку денного 5-ї сесії Звернення Закарпатської обласної 

ради про відставку Міністра енергетики України Галущенка Германа. З 2022 

року жоден підприємець не зможе витримати такого підвищення тарифів на 

енергоносії. На сьогодні Україна не може закуповувати газ за ціною біля 2 

тисяч євро. Це позначиться на добробуті населення.  

Чубірко Володимир – додав, що на сьогодні світова ринкова ціна на газ 

складає близько 2 тисяч долларів. Звичайно ж, ця ціна буде впливати на 

бізнес. Не бачить доцільності приймати таке рішення. 

Добромільський Петро – зазначив, що Кабінет Міністрів України виділив 

більше 30 млн грн для Закарпатської області на сплату податків, на різницю в 

тарифах, на компенсацію теплогенеруючим компаніям області.. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Рівіса Михайла:  



«за» – 12, «проти» – 3, «утрималось» – 4, «не голосували» – 38, «усього» – 57. 

Не прийнято. 

Олексик Ольга – враховуючи одноголосне рішення всіх членів постійної 

комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та 

соціального захисту населення, учасників АТО/ООС щодо недоцільності 

внесення змін до статуту КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій 

«Малятко» Закарпатської обласної ради, запропонувала виключити з порядку 

денного 5-ї сесії питання «Про затвердження Статуту Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатський обласний дитячий санаторій 

«Малятко» Закарпатської обласної ради у новій редакції» для подальшого 

доопрацювання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Олексик Ольги:  

«за» – 25, «проти» – 1, «утрималось» – 2, «не голосували» – 29, «усього» – 57. 

Не прийнято. 

Олексик Ольга – запропонувала виключити з порядку денного 5-ї сесії 

питання «Про створення інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики у структурі Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 

Закарпатської обласної ради» у зв’язку з необхідністю доопрацювання.   

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Олексик Ольги:  

«за» – 35, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 21, «усього» – 58. 

Прийнято. 

Шандор Федір – запропонував виключити з порядку денного 5-ї сесії 

питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності 

захисту сімейних цінностей українського народу, ефективної боротьби з 

домашнім насиллям  та недопущення ратифікації Стамбульської 

конвенції». 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Шандора Федора:  

«за» – 43, «проти» – 2, «утрималось» – 1, «не голосували» – 12, «усього» – 58. 

Прийнято. 

Сарай Роман – запропонував виключити з порядку денного 5-ї сесії питання 

«Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання 

плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2006 

№ 724». 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Сарая Романа:  

«за» – 47, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 11, «усього» – 58. 

Прийнято. 

Лаба Михайло – запропонував виключити з порядку денного 5-ї сесії 

питання 



«Про звіт директора Закарпатського обласного комунального 

підприємства  «Міжнародний аеропорт Ужгород».    

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Лаби Михайла:  

«за» – 49, «проти» – 1, «утрималось» – 3, «не голосували» – 5, «усього» – 58. 

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

В цілому за рішення «Про порядок денний пленарного засідання пятої 

сесії обласної ради» (враховуючи пропозиції депутатів, що були підтримані):  

«за» – 58, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 58. 

Прийнято (рішення № 487). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про депутатські запити  
1.     Про депутатський запит Ливч М. М. – адресований облдержадміністрації 

– щодо включення автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О 071002 Свалява-Довге-Липча км 24+500 до Переліку об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 

2022 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах. 

2. Про депутатський запит Мана Д. М. – адресований облдержадміністрації – 

щодо включення автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення С 071201 Ужгород – Ярок км 0+00 – 10+020 до Переліку об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуватимуться у 

2022 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та 

поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах. 

3. Про депутатський запит Шандора Ф. Ф. – адресований Закарпатській 

обласній прокуратурі, Головному управлінню Держгеокадастру в 

Закарпатській області – щодо проведення комплексної перевірки з 

дотримання земельного законодавства при наданні у приватну власність, а 

також  зі встановлення цільового призначення земельної ділянки, яка 

знаходиться за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, смт Ясіня, 

урочище Драгобрат, кадастровий номер ділянки: 2123656200:08:001:0558. 

4. Про депутатський запит Синетаря І. І. – адресований облдержадміністрації 

та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» – щодо розроблення проєкту 



та виділення коштів на укріплення нависаючого скельного карнизу на 

автомобільній дорозі Дубове-Бедевля між селами Ганичі і Нересниця у 

Тячівському районі. 

5. Про депутатський запит Синетаря І. І. – адресований облдержадміністрації 

– щодо включення проєкту відновлення церкви св. Миколая Чудотворця у                

с. Колодне Тячівського району до обласних і державних програм. 

6. Про депутатський запит Синетаря І. І. – адресований облдержадміністрації 

та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» – щодо включення 

автомобільної дороги в с. Мала Уголька Тячівського району в перелік доріг, 

капітальний ремонт яких буде проведений за рахунок коштів дорожнього 

фонду Закарпатської області у 2022 році. 

7. Про депутатський запит Станка П. І. – адресований облдержадміністрації – 

щодо перспектив використання Боржавської вузькоколійки як об’єкта 

туристичної привабливості краю, а також вивчення можливості її 

реконструкції для облаштування велосипедно-пішохідного маршруту на 

окремих відрізках зазначеної залізниці. 

8. Про усний депутатський запит Якубця В. Ю. – адресований 

облдержадміністрації та Басейновому управлінню водних ресурсів річки 

Тиса – щодо невідкладного проведення аварійно-відновлювальних робіт із  

берегоукріплення лівого берега р. Ріка в районі автомобільного мосту у  

с. Липча Хустського району. 

9. Про усний депутатський запит Лаби М. М. – адресований 

облдержадміністрації та ПрАТ «Закарпаттяобленерго» – про необхідність 

вивчення причин незадовільної якості електропостачання у населених 

пунктах Оноківської територіальної громади Ужгородського району, зокрема 

в                 с. Невицьке, вжиття заходів із дотримання встановлених норм 

напруги в електромережах шляхом оновлення двох трансформаторів і ліній 

електропередач. 

10. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований 

облдержадміністрації та ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» – щодо 

капітального ремонту автомобільної дороги  О 071002 Свалява – Довге – 

Липча, зокрема на відрізку Бронька – Кушниця, що з’єднує місто Свалява з 

містами Іршава і Хуст. 

11. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований 

облдержадміністрації – щодо необхідності включення КНП «Іршавська 

міська лікарня» Іршавської міської ради Закарпатської області до переліку 

опорних закладів охорони здоров’я області. 

12. Про усний депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований 

облдержадміністрації – щодо вжиття заходів із завершення ремонту 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070602 

Колочава – Усть-Чорна – Калини – Бедевля, а також проведення капітального 

ремонту автомобільної дороги місцевого значення С071117 Нересниця-

Тарасівка км 0+000 –13+500 Тячівського району та включення цих об’єктів, 

як пріоритетних, до переліку автодоріг, що будуть відремонтовані у 2022 

році. 



13. Про депутатський запит Шандора Ф. Ф. – адресований 

облдержадміністрації – щодо проведення ремонту автомобільної  дороги 

загального користування місцевого значення О 070903 Ясіня – Чорна Тиса  

км 0+000-7+600. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За основу і в цілому: 

«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 58.  

Прийнято. 

    

Рішення про депутатські запити, прийняті об’єднаним голосуванням: 

1. Про депутатський запит Ливч М. М. (рішення № 488). 

2. Про депутатський запит Мана Д. М. (рішення № 489). 

3. Про депутатський запит Шандора Ф. Ф. (рішення № 490). 

4. Про депутатський запит Синетаря І. І. (рішення № 491). 

5. Про депутатський запит Синетаря І. І. (рішення № 492). 

6. Про депутатський запит Синетаря І. І. (рішення № 493). 

7. Про депутатський запит Станка П. І. (рішення № 494). 

8. Про усний депутатський запит Якубця В. Ю. (рішення № 495). 

9. Про усний депутатський запит Лаби М. М. (рішення № 496). 

10. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 497). 

11. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 498). 

12. Про усний депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 499). 

13. Про депутатський запит Шандора Ф. Ф. (рішення № 500). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про роботу Закарпатської обласної ради та її виконавчого апарату за 

звітний період 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання про звіт голови Закарпатської 

обласної ради передбачено планом роботи обласної ради на 4-й квартал 2021 

року. Тому виконавчим апаратом обласної ради підготовлено зведену 

інформацію про роботу Закарпатської обласної ради та її виконавчого 

апарату з початку VIІІ скликання і доведено до відома депутатів ради 

відповідно до вимог Регламенту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 56, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 58.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – попросив депутатів врахувати, що звітний період 

охоплює час роботи ради VIII скликання із 7 грудня 2020 року до 7 грудня 

2021 року. Подякував за спільну роботу: попереднику на посаді голови 

обласної ради – Петрову Олексію Геннадійовичу; його заступникам – Ману 

Денису Миколайовичу, Іванчу Василю Васильовичу та Шекеті Андрію 

Андрійовичу. Висловив вдячність головам постійних комісій обласної ради, 

керівникам фракцій (груп), кожному депутату та працівникам виконавчого 



апарату. Переконаний, що теперішнє керівництво ради продовжуватиме 

започатковані позитивні тенденції та спільно з депутатським корпусом, 

облдержадміністрацією узгоджуватиме важливі управлінські рішення для 

розвитку краю.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 58.  

Прийнято (рішення № 501). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Антикорупційної програми Закарпатської обласної 

ради  на 2022 – 2023 роки 
ДОПОВІДАЧ: Бортейчук Юрій – начальник управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради 

Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та 

міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування 

Закарпатської області на 2022 – 2024 роки 

ДОПОВІДАЧ: Гурчумелія Уляна – начальник управління забезпечення 

діяльності керівництва, міжнародних та регіональних зв’язків виконавчого 

апарату обласної ради 

Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, 

автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та 

збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 

2022 – 2024 роки 

ДОПОВІДАЧ: Мишанич Андрій – заступник начальника управління 

ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації 

Про Обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2022-

2026 роки 

Про Обласну програму забезпечення медикаментами, виробами 

медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування 

ветеранів війни та пільгової категорії населення області на 2022-2026 

роки 

Про Обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 

період до 2026 року 

ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій – директор департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

Про Регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами в області на 2022 – 2026 роки 

ДОПОВІДАЧІ: Білецький Мирослав – депутат обласної ради, Пшеничний 

Анатолій – директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

Про Програму забезпечення виконання рішень судів та інших 

виконавчих документів на 2022-2024 роки   
ДОПОВІДАЧ: Малик Юлія – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради 



Про Програму підтримки пластунського та скаутського руху у 

Закарпатській області на 2022-2025 роки 
ДОПОВІДАЧ: Ман Денис – депутат обласної ради 

Про Регіональну програму із забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної 

думки на 2022 – 2024 роки   

ДОПОВІДАЧІ: Шекета Андрій – перший заступник голови обласної ради, 

Молдавчук Роман – начальник управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

Про Програму інформатизації області на 2022 –2024 роки 

ДОПОВІДАЧІ: Ливч Мирослава – керуюча справами обласної ради, 

Гомонай Василь – начальник відділу цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації облдержадміністрації 

Про Регіональну програму розвитку земельних відносин Закарпатської 

області на  2022-2023 роки 

Про Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022 – 2026 роки 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому (об’єднане голосування):  

«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 58.  

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про затвердження Антикорупційної програми Закарпатської обласної ради  

на 2022 – 2023 роки (рішення № 502). 

Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та 

міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської 

області на 2022 – 2024 роки (рішення № 503). 

Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, 

автотранспортного господарств обласної ради і облдержадміністрації та 

збереження адмінбудинку (пл. Народна, 4) як пам’ятки архітектури на 2022 – 

2024 роки (рішення № 504). 

Про Обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2022-2026 

роки (рішення № 505). 

Про Обласну програму забезпечення медикаментами, виробами медичного 

призначення і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни 

та пільгової категорії населення області на 2022-2026 роки (рішення № 506). 

Про Обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період 

до 2026 року (рішення № 507). 

Про Регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами в області на 2022 – 2026 роки (рішення № 508). 

Про Програму забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих 

документів на 2022-2024 роки  (рішення № 509). 

Про Програму підтримки пластунського та скаутського руху у Закарпатській 

області на 2022-2025 роки (рішення № 510). 



Про Регіональну програму із забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2022 – 2024 

роки  (рішення № 511). 

Про Програму інформатизації області на 2022 –2024 роки (рішення № 512). 

Про Регіональну програму розвитку земельних відносин Закарпатської 

області на 2022-2023 роки (рішення № 513). 

Про Програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 

здоров’я Закарпатської обласної ради на 2022-2026 роки (рішення № 514). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства  

«Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 

лютого та 02 грудня 2021 року) 

ДОПОВІДАЧ: Коцюба Олег – директор ЗОКП «Міжнародний аеропорт 

Ужгород» 

Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки (зі змінами 

від 23.09.2021) 

ДОПОВІДАЧ: Гудак Роман – начальник Головного управління ДСНС 

України у Закарпатській області  

Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів 

міжнародної технічної допомоги  Закарпатської області на 2021 – 2023 

роки 

ДОПОВІДАЧ: Феськов Володимир – директор КП «Агентство 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» 

Закарпатської обласної ради 

Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки 

Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 2021 рік (зі змінами від 29.07.2021) 

ДОПОВІДАЧ: Бірак Іван – директор КП Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання стосуються внесення змін до 

окремих регіональних програм. Ці проєкти рішень обговорено постійними 

комісіями. Є позитивні висновки профільних комісій. Окремі з них, за 

рекомендаціями депутатів, подано у нових редакціях, як невідкладні. 

Юрик Василь – зазначив, що у додатку 3 проєкту рішення «Про внесення 

змін до Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Закарпатської області на 2021-2023 роки (зі змінами від 23.09.2021)» треба 

внести технічні правки. 

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати окремо за питання «Про 

внесення змін до Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 

території Закарпатської області на 2021-2023 роки (зі змінами від 

23.09.2021)».  

ГОЛОСУВАЛИ:  



За основу і в цілому (об’єднане голосування, крім проєкту рішення «Про 

внесення змін до Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки      

на території Закарпатської області на 2021-2023 роки (зі змінами від 

23.09.2021) ):  

«за» – 56, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 58.  

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про внесення змін до Програми підвищення ефективності функціонування 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» на 2021 – 2024 роки (рішення № 515). 

Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів 

міжнародної технічної допомоги  Закарпатської області на 2021 – 2023 роки 

(рішення № 516). 

Про внесення змін до Програми надання фінансової підтримки 

Комунальному підприємству Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 2021 рік (зі змінами від 29.07.2021) (рішення № 

517). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки (зі змінами 

від 23.09.2021) 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 58.  

Прийнято. 

Чубірко Василь – поставив на голосування пропозицію Юрика Василя про 

внесення технічних правок у проєкт рішення: у додатку 3 до Програми, у 

підпункті 1.1. заходів  назву «Міжгірська ОТГ, с. Торунь»  замінити на:  

«Міжгірська ОТГ, с. Майдан». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Юрика Василя:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 58.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 58.  

Прийнято (рішення № 518). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед Закарпаттям» 

Про внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 30.12.2014                   

№ 1147 та від 25.02.2021 № 139 

Про план роботи обласної ради на 2022 рік 



Про внесення змін до рішення  обласної ради від 25 лютого 2021 року                   

№ 172 «Про наглядові ради»   

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому (об’єднане голосування):  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 58.  

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про Обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед Закарпаттям» (рішення               

№ 519). 

Про внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 30.12.2014 № 

1147 та від 25.02.2021 № 139 (рішення № 520). 

Про план роботи обласної ради на 2022 рік (рішення № 521). 

Про внесення змін до рішення  обласної ради від 25 лютого 2021 року № 172 

«Про наглядові ради» (рішення № 522). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про клопотання щодо нагородження  Почесною Грамотою Верховної 

Ради України (Жулканича Олександра Михайловича, доцента кафедри 

фінансів Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету) 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 58.  

Прийнято (рішення № 523). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про перейменування Ужгородської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Марусинець Марʼяна – директор департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 56, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 58.  

Прийнято (рішення № 524). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про створення Домбоківської  спеціальної  школи І – ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Марусинець Марʼяна – директор департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації 



Чубірко Володимир – пояснив, що ціль проєкту рішення: дати право 

громадянам обирати різні форми виховання й навчання дітей із обмеженими 

можливостями.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 57, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 58.  

Прийнято (рішення № 525). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 № 40 «Про 

обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 

29.07.2021, 23.09.2021, 15.11.2021, 02.12.2021) 

ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 58.  

Прийнято. 

Шетеля Наталія – з метою проведення заходів, передбачених Програмою 

розвитку культури Закарпатської області на 2021 – 2023 роки, запропонувала 

внести до обговорюваного проєкту рішення відповідні зміни по головному 

розпоряднику коштів – департаменту культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації, за загальним фондом: зменшити видатки на Програму 

охорони культурної спадщини Закарпатської області у сумі 100 тис. грн, 

відповідно збільшити видатки на Програму розвитку культури Закарпатської 

області.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Шетелі Наталії:  

«за» – 58, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 58.  

Прийнято. 

Добромільський Петро – зазначив, що у Виноградівському геріатричному 

пансіонаті є економія коштів із електроенергії – 268 тис. грн. Попросив 

зробити перекидку в межах розпорядника коштів: з енергоносіїв на 

капітальні видатки для завершення ремонтних робіт прального відділення – 

ремонт пральні у Виноградівському геріатричному пансіонаті.  

Лазар Петро – запитав, чи є виконані роботи. 

Добромільський Петро – відповів, що роботи виконані, акти готові.  

Чубірко Володимир – попросив висловити позицію Лазара Петра. 

Лазар Петро – відповів, що перекидку зробити можна. Але якщо установа не 

встигне використати кошти, то вони повернуться в обласний бюджет.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Добромільського Петра:  

«за» – 58, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 58.  



Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 58, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 58.  

Прийнято (рішення № 526). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про обласний бюджет на 2022 рік 

ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 58, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 58.  

Прийнято. 

Петров Олексій – звернув увагу на видаткову частину проєкту бюджету на 

2022 рік в частині фінансування апарату обласної ради. В умовах світової 

енергетичної кризи, дефіциту по фінансуванню закладів охорони здоров’я, 

обласних програм для потреб незахищених верств населення, вважає 

недоцільним збільшення на 10 штатних одиниць чисельності виконавчого 

апарату, адже це потребує додаткового фінансування з обласного бюджету  –

2,5 млн грн, який формується за рахунок платників податків. Зауважив, що 

минулого року було дві реорганізації, але чисельність апарату не 

змінювалась. Якщо це збільшення на 10 осіб відбувається з метою 

проведення аудиту комунальних підприємств, то аудит або контроль за 

діяльністю комунальних підприємств здійснює обласна державна 

адміністрація через відповідний підрозділ. Дублювати такі функції вважає 

нераціональним. Додав, що посада третього заступника не передбачена 

законом. Попросив поставити на голосування пропозицію щодо зменшення 

видатків на підтримання виконавчого апарату у сумі 2,5 млн грн та додати їх 

до програми «Турбота» на підтримку дороговартісного лікування.  

Чубірко Володимир – зазначив, що на цей час заробітна плата голови 

обласної ради разом із заступником голови обласної ради менша від 

заробітної плати попереднього голови обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Петрова Олексія:  

«за» – 16, «проти» – 0, «утрималось» – 2, «не голосували» – 40, «усього» – 58.  

Не прийнято. 

Рівіс Михайло – зазначив, що необхідно внести правку, оскільки зняли 

питання із розгляду порядку денного «Про створення інформаційно-

аналітичного центру медичної статистики у структурі Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради» і залишили його у центрі 

громадського здоров’я, а у бюджеті  передбачено  фінансування такого 

центру в обласній клінічній лікарні. 



Лазар Петро – додав, що правку можна вносити, але коштів у центрі 

громадського здоров’я достатньо для того, щоб фінансувати місяць-два і 

аналітичний центр. З липня 2022 року є питання щодо такого фінансування, 

тому необхідно привести у відповідність до законодавства фінансування 

центру громадського здоров’я. Перекласти кошти можна, виділяти не 

потрібно, а внутрішні зміни може зробити департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

Рівіс Михайло – зняв пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 58.  

Прийнято (рішення № 527). 

(Депутати обласної ради Штефуца Наталія та Станко Петро просили вважати 

їх голоси «за» при голосуванні  за проєкт рішення  «Про обласний бюджет на 

2022 рік»). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про утворення відділення денного догляду для дітей з інвалідністю 

Комунальної установи «Виноградівський дитячий будинок-інтернат» 

Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Мацола Віктор – директор департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

Чубірко Володимир – зазначив, що це питання запропоновано розглянути на 

сесії облдержадміністрацією, зважаючи на його актуальність. Є зауваження 

постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості 

та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС рекомендувати 

погодити тільки Положення установи, без додатків.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 57.  

Прийнято (рішення № 528). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження статутів окремих комунальних підприємств у новій 

редакції  

Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради у новій редакції 

Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Центр спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації» 

Закарпатської обласної ради у новій редакції 

Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного 

комунального підприємства  «Міжнародний  аеропорт Ужгород» 



ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег  – заступник начальника управління правового 

забезпечення – начальних відділу правових експертиз та доступу до 

публічної інформації виконавчого апарату обласної ради 

Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» 

ДОПОВІДАЧ: Бірак Іван – директор КП Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» 

Про структуру та штатний розпис Комунального підприємства 

«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Феськов Володимир – директор КП «Агентство 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» 

Закарпатської обласної ради» 

Про структуру і чисельність, штатний  розпис Комунальної установи 

«Управління  спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради на 2022 рік   

Про склад і розмір витрат Комунальної установи  «Управління  

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної 

ради на утримання нерухомого  майна і прибудинкової території на 2022 

рік 

ДОПОВІДАЧ: Малик Юлія – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради 

Чубірко Володимир – запропонував розглянути питання, що стосуються 

організаційно-розпорядчої діяльності окремих комунальних установ та 

комунальних некомерційних підприємств обласної ради. Вони пройшли 

обговорення у постійних комісіях, окремі – подано у нових редакціях, 

враховуючи пропозиції депутатів. 

Олексик Ольга – попросила питання «Про затвердження Статуту 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний 

дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради у новій редакції» 

розглянути окремо. 

Чубірко Володимир – поставив питання на голосування, крім питання «Про 

затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради у новій редакції». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 57.  

Прийнято. 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про затвердження статутів окремих комунальних підприємств у новій 

редакції (рішення № 529). 



Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Центр спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації» 

Закарпатської обласної ради у новій редакції (рішення № 530). 

Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального 

підприємства  «Міжнародний  аеропорт Ужгород» (рішення № 531). 

Про збільшення статутного капіталу Комунального підприємства 

Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» (рішення № 532). 

Про структуру та штатний розпис Комунального підприємства «Агентство 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» 

Закарпатської обласної ради в новій редакції (рішення № 533). 

Про структуру і чисельність, штатний розпис Комунальної установи 

«Управління  спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради на 2022 рік  (рішення № 534). 

Про склад і розмір витрат Комунальної установи  «Управління  спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на утримання 

нерухомого  майна і прибудинкової території на 2022 рік (рішення № 535). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради у новій редакції 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу: 

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 4, «не голосували» – 3, «усього» – 57.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – поінформував, що була пропозиція до статуту 

включити послуги стосовно середньої шкільної освіти. Потім була 

рекомендація постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, 

праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС 

залишити  підприємство як медичний заклад. Після цього керівник 

підприємства сказала, що достатньо включити дошкільну освіту.  

Олексик Ольга – зазначила, що позиція постійної комісії  – не вносити ці 

зміни до статуту закладу, оскільки він має залишатися медичним. А нова 

пропозиція щодо дошкільного закладу може бути обговорена до наступної 

сесії та доопрацьована. Тоді, коли будуть проаналізовані всі фінансові 

аргументи щодо спроможності закладу і необхідності  залучення додаткових 

можливостей,  доцільно питання розглядати на сесії. 

Чубірко Володимир – попросив доповісти керівника комунального 

некомерційного підприємства із зазначеного питання.  

Шекета Андрій – зауважив, що проголосували питання за основу, тому зараз 

можна лише вносити правки в проєкт рішення.  

Чубірко Володимир – попросив озвучити пропозицію щодо статуту. 

Олексик Ольга – запропонувала дошкільну освіту поки не розглядати і не 

голосувати за питання.  



Чубірко Володимир – зазначив, що є пропозиція виключити у статуті повну 

середню освіту.   

Ледида Олександр – зауважив, що порівняно з минулим роком отримано на 

50% дотацій менше. Було 270 млн грн, а сьогодні 136 млн грн на підтримку 

обласних закладів освіти і медицини. Треба, щоб кожний керівник нашого 

закладу був господарником, щоб заробляв кошти, економив. Якщо дитина 

першого чи другого класу місяць знаходиться в цьому закладі, то їй 

упродовж цього часу треба вчитися. Заклад працює цілий рік. Закликав 

підтримати такий проєкт рішення, який запропонували. 

Добромільський Петро – зазначив, що є профільна комісія, яка вважає, що 

не треба змішувати навчальний процес із лікувальним. Якщо мова йде про 

навчання в закладі дітей, які там лікуються, то питань немає. А якщо 

відкривати для ОТГ додаткові навчальні заклади, – це неправильно. 

Необхідно провести аудит (є інформація, що у керівника закладу зарплата 57 

тис. грн на місяць). Пропозиція чітка: навчальний процес має бути для тих 

дітей, які там проходитимуть лікування, а також зробити повний аудит і 

обмежити керівників з такими зарплатами.  

Чубірко Володимир – озвучив пропозицію Добромільського Петра:  

включити в статут середню освіту виключно для дітей, які проходять 

лікування в закладі.  

Біров Єлизавета – висловилася щодо діяльності закладів охорони здоров’я. 

Відколи НСЗУ фінансує заклади охорони здоров’я, то керівники мають бути 

менеджерами, мати хорошу команду, на себе практично заробляти гроші. 

Дуже важко було почати заробляти на себе кошти санаторним закладам. 

Санаторій «Малятко» зміг укласти три пакети минулого року і тепер  

четвертий пакет. Водночас санаторій «Човен» взагалі бездіяльний, але їх 

фінансуємо. Педагоги в санаторії «Малятко» були, є і мають бути. Це заклад 

обласної ради і маємо його підтримувати. Наголосила на тому, що обласні 

заклади фінансує обласна рада. Заробітну плату керівників закладів 

затверджує також обласна рада. В санаторії «Малятко» оздоровлюються 

дуже багато дітей із соціально неблагополучних сімей. Робота закладу має 

бути забезпечена, він виконує свої функції і треба дати йому можливість далі 

працювати у такому режимі. Підтримує проєкт рішення. 

Русин Віктор – зауважив, що багато говориться про комунальні установи 

обласної ради, але ніхто не хоче реально займатися ні зарплатами, ні  

видатками установ. Зараз підтримали в бюджеті 85 млн грн на заклади 

позашкільної освіти, на три центри. Це 13 % із коштів, закладених у бюджеті 

на освіту, коли всього 9 % закладено на медицину. Зазначив, що на 

засіданнях президії і постійних комісій обговорювали зазначене питання. 

Пропозиція така: дошкільну освіту зараз запустити. Нехай приймає участь і 

Оноківська ОТГ – буде співфінансувати цей заклад.  

Чубірко Володимир – додав, що поділяє таку думку. У нас є достатньо 

регуляторної можливості спостерігати за процесом дошкільної освіти і 

контролювати ці кошти. Підтримав пропозицію Русина Віктора.  



Мороз Галина – зазначила, що доповнення запропоновано внести у статут 

для того, щоб фактично узаконити діяльність педагогів, які є у штатному 

розписі, ліцензувати освітню діяльність, яку від закладу вимагає закон. Іде 

мова не про загальну школу, а про дошкільну  і про початкову освіту. Діти, 

які знаходяться на реабілітації в санаторії «Малятко» –  віком від 3 до 11 

років. Якщо отримаємо ліцензію на освіту, то заходимо в правове поле з 

педагогами, які передбачені штатним розписом санаторію «Малятко». Також 

будуть мати можливість  педагоги атестуватися у відділах освіти. І від цього 

ми ніяк не стаємо освітнім закладом.  

Олексик Ольга – поцікавилася, чи із внесенням змін до Статуту по 

дошкільній освіті є гарантії, що там не буде створено садочок, а 

забезпечуватиметься дошкільна освіта саме для тих дітей, які знаходяться на 

курсі реабілітації або санаторно-курортного лікування.  

Мороз Галина – відповіла, що таке рішення може прийняти лише власник. 

На сьогодні потрібно зайти в правове поле. Ліцензію на дошкільну освіту 

отримано, а ще потрібно отримати ліцензію на початкову освіту тому, що 

діти, які проходять реабілітацію у закладі, не мають бути залишені без 

ліцензованих освітніх послуг.  

Олексик Ольга – запропонувала внести зміни у статут: дозволити освітню 

діяльність для дітей, які проходять реабілітацію в цьому закладі.  

Чубірко Володимир – поставив пропозиція Русина Віктора: замінити 

шкільну освіту на дошкільну.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Русина Віктора: 

«за» – 27, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 29, «усього» – 57.  

Не прийнято. 

Шекета Андрій – зауважив, що вносяться зміни до статуту по технічних 

моментах: директор – керівник. Також вносяться такі зміни: започаткування 

та провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої 

діяльності за рівнем повної середньої освіти). Це те, що є в тексті документа.  

Мороз Галина – додала, що в статуті так було записано. Щоб отримати 

ліцензію на початкову освіту, має бути чітко прописано структурний 

підрозділ, що забезпечує початкову освіту. 

Шекета Андрій – уточнив щодо формулювання: «започаткування та 

провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої 

діяльності за рівнем дошкільна і початкова освіта)».  

Чубірко Володимир – озвучив пропозицію: дошкільна і початкова освіта.  

Рівіс Михайло – додав, що має бути вказано: для дітей, які проходять 

реабілітацію у закладі.  

За пропозицію Чубірка Володимира (надання послуг з отримання дошкільної 

та початкової загальної освіти):  

«за» – 46, «проти» – 1, «утрималось» – 1, «не голосували» – 9, «усього» – 57.  

Прийнято. 



Чубірко Володимир – запропонував об’єднати пропозиції Рівіса Михайла та 

Добромільського Петра та додати правку: виключно для дітей, які там 

проходять реабілітацію.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Рівіса Михайла та Добромільського Петра: 

«за» – 26, «проти» – 2, «утрималось» – 1, «не голосували» – 28, «усього» – 57.  

Не прийнято. 

Чубірко Володимир – повідомив, що є прохання Антала Олександра  зняти 

його голос «за». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 5, «усього» – 57.  

Прийнято (рішення № 536). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про вилучення та передачу майна  

ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег – заступник начальника управління правового 

забезпечення – начальних відділу правових експертиз та доступу до 

публічної інформації виконавчого апарату обласної ради 

Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня 

імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради 

Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний дитячий туберкульозний 

санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради  
Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради  
Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання  

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради  

Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція 

переливання крові» Закарпатської обласної ради  

ДОПОВІДАЧ: Малик Юлія – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому (об’єднане голосування): 

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 57.  

Прийнято. 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про вилучення та передачу майна (рішення № 537). 



Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради (рішення № 538). 

Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний дитячий туберкульозний санаторій 

«Човен» Закарпатської обласної ради (рішення № 539). 
Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради (рішення № 540). 

Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання  психіатричної 

допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради (рішення № 541). 

Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція переливання 

крові» Закарпатської обласної ради (рішення № 542). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про звільнення начальника Комунальної установи «Управління  

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної 

ради  за згодою сторін  

ДОПОВІДАЧ: Сигидін Олег – заступник начальника управління правового 

забезпечення – начальних відділу правових експертиз та доступу до 

публічної інформації виконавчого апарату обласної ради 

Чубірко Володимир – зазначив, що Малик Юлія Леонідівна написала заяву 

на звільнення за угодою сторін, на підставі пункту 1 частини 1 статті 36 

Кодексу законів про працю України, з 28 грудня 2021 року. 

Шекета Андрій – наголосив, що звільняється 28 грудня 2021 року.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 57.  

Прийнято (рішення № 543). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про звільнення начальника Комунальної установи «Закарпатський 

обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради 
ДОПОВІДАЧ: Буришин Віктор – начальник управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

Чубірко Володимир – зазначив, що мова йде про звільнення Сливки Василя 

Петровича з посади начальника Комунальної установи «Закарпатський 

обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради 30 грудня 2021 

року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 



«за» – 56, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 57.  

Прийнято (рішення № 544). 

 
СЛУХАЛИ: 

Про призначення начальника Комунальної установи «Закарпатський 

обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Буришин Віктор – начальник управління цивільного захисту 

облдержадміністрації 

Чубірко Володимир – зазначив, що йде мова про призначення нового 

керівника – Суса Олександра Борисовича. Кандидатуру подано згідно з 

процедурою. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 57.  

Прийнято (рішення № 545). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони ділянки 

Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т  

Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони ділянки 

Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т  

ДОПОВІДАЧ: Шпонтак Юрій – директор департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в  цілому (об’єднане голосування): 

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 57.  

Прийнято. 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони ділянки 

Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т (рішення № 

546). 

Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони ділянки 

Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т (рішення № 

547). 

 

ВИСТУПИВ: 

Чубірко Володимир – попросив депутатів повернутися до розгляду питання 

«Про призначення начальника Комунальної установи «Закарпатський 

обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Чубірка Володимира (про повернення до голосування): 

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 7, «усього» – 57.  

Прийнято. 



 

СЛУХАЛИ: 

Про призначення начальника Комунальної установи «Закарпатський 

обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу: 

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 57.  

Прийнято. 

Шандор Федір – висловив пропозицію: з метою забезпечення організації 

належного збереження та постачання, накопичення матеріальних цінностей 

регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій, Комунальній установі «Закарпатський обласний 

центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого 

оповіщення» Закарпатської обласної ради: провести повну ревізію наявних 

на складах Установи матеріальних і технічних ресурсів, а також перевірку їх 

придатності до використання згідно з вимогами чинного законодавства; за 

результатами комплексного обстеження у міжсесійний період підготувати 

аналітичний звіт та подати його обласній раді. 

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати  за протокольне 

доручення, яке озвучив депутат  Шандор Федір: зробити повну ревізію 

засобів цивільного захисту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Шандора Федора (протокольне доручення): 

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 57.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – поставив на голосування пропозицію: термін 

контракту із начальником Комунальної установи «Закарпатський обласний 

центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого 

оповіщення» Закарпатської обласної ради – 2 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Чубірка Володимира: 

«за» – 47, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 10, «усього» – 57.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 7, «усього» – 57.  

Прийнято (рішення № 545). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про передачу функцій замовника будівельних робіт (з розробкою 

проектно-кошторисної документації) по об’єкту: «Великоберезнянська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради 

ГОЛОСУВАЛИ:  



За основу і в цілому: 

«за» – 50, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 57.  

Прийнято (рішення № 548). 

 

ВИСТУПИВ: 

Ман Денис – зазначив, що цим рішенням визначено замовником робіт 

управління капітального будівництва облдержадміністрації. Нагадав, що є 

також Комунальне підприємство Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ». Тому майбутні рішення, які готуються стосовно 

визначення замовника, треба готувати до засідань постійних комісій, щоб 

оцінювати, хто буде замовником робіт. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» 

Закарпатської обласної ради  

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо проєктування 

дорожніх бар’єрних огороджень  

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо забезпечення доступу 

до українського телебачення на територіях компактного проживання 

представників національних меншин  
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо перегляду тарифів за 

енергоносії, зокрема на газ для підприємств  

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності 

коригування норм Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» № 1914 – ІХ.  

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пункту 

пропуску через державний кордон України з Румунією.  

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо підвищення 

ефективності функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо рівневого володіння 

українською мовою особами, які претендують на посаду керівників 

закладів освіти (для національних меншин) 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради 

Сігетій Марія – попросила виключити із пакетного голосування  «Про 

Звернення Закарпатської обласної ради щодо рівневого володіння 

українською мовою особами, які претендують на посаду керівників закладів 

освіти (для національних меншин)», яке надсилається до Національної 

комісії зі стандартів державної мови. Запропонувала управлінню правового 

забезпечення дати належну оцінку цьому зверненню. Закон про забезпечення 

функціонування української мови, як державної, передбачає, що кожен 

керівник закладу освіти повинен вільно володіти українською мовою. Власне 

для цього закон і приймався. Конституція так само чітко регламентує, що всі 

громадяни України повинні володіти українською мовою. Є рішення суду з 



цього питання. Є нормативна база, яку треба чітко доопрацювати, а тоді вже 

звертатися з цього питання.  

Чубірко Володимир – поставив на голосування усі   питання, крім «Про 

Звернення Закарпатської обласної ради щодо рівневого володіння 

українською мовою особами, які претендують на посаду керівників закладів 

освіти (для національних меншин)». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому (об’єднане голосування): 

«за» – 46, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 11, «усього» – 57.  

Прийнято. 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення закриття 

КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної 

ради (рішення № 549). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо проєктування дорожніх 

бар’єрних огороджень (рішення № 550). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо забезпечення доступу до 

українського телебачення на територіях компактного проживання 

представників національних меншин (рішення № 551). 
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо перегляду тарифів за 

енергоносії, зокрема на газ для підприємств (рішення № 552). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності коригування 

норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень» № 1914 – ІХ (рішення № 553). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пункту пропуску 

через державний кордон України з Румунією (рішення № 554). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради  щодо підвищення ефективності 

функціонування ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» (рішення № 555). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності 

пришвидшення впровадження механізму закупівель лікарських засобів 

за договорами керованого доступу для лікування пацієнтів із орфанними 

захворюваннями, зокрема спінальної м’язової атрофії 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 57.  

Прийнято (рішення № 556). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо рівневого володіння 

українською мовою особами, які претендують на посаду керівників 

закладів освіти (для національних меншин) 

ГОЛОСУВАЛИ:  



За основу: 

«за» – 30, «проти» – 0, «утрималось» – 6, «не голосували» – 21, «усього» – 57.  

Не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ (в закритому режимі): 

Про Програму мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2022 

рік  

ДОПОВІДАЧ: Сенів Іван – завідувач сектора мобілізаційної роботи 

облдержадміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу в цілому: 

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 557). 

 

ВИСТУПИВ:  

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати за протокольне рішення: 

доручити виконавчому апарату обласної ради внести усі необхідні редакційні 

та технічні правки у прийняті рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Чубірка Володимира (протокольне рішення):  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» –1, «усього» – 50.  

Прийнято. 

Головуючий – підсумував, що порядок денний п’ятої сесії обласної ради 

VIII скликання вичерпано. Подякував депутатам за підтримку та активну 

роботу. Оголосив п’яту сесію обласної ради VIII скликання закритою. 

 

Звучить Гімн України 

 

 

 

Голова ради           Володимир ЧУБІРКО 

 

 

 

Голова секретаріату           Володимир СУБОТОВСЬКИЙ  

               ("СЛУГА НАРОДУ") 

 

Заступник              Володимир ПАУЛЬО  

голови секретаріату      ("Команда Андрія Балоги") 

 

 

Член секретаріату            Чаба ПЕЙТЕР  

                                                                                              ("КМКС") 

 

 


