
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності 

 

Дата проведення: 

 

01.12.2021  

Час проведення: 11.00 год 

Місце проведення:  депутатський зал (5поверх) 

Присутні: Якушева Єва Михайлівна – голова комісії; 

Щербей Мирослав Васильович, Фізеші 

Йосип Йосипович, Сличко Микола 

Іванович, Петеі Юдіта Оттовна, Сарай 

Роман Дмитрович, Сушко Андріана 

Антонівна – члени комісії 

  

Також присутні: працівники виконавчого апарату обласної 

ради 

 

Порядок денний: 

1. Про «Про структуру і чисельність виконавчого  апарату обласної ради» у 

новій редакції.  

2. Про внесення змін до рішення  обласної ради від 25.11.2021 №440 «Про 

постійні комісії Закарпатської  обласної ради VІІІ скликання». 

3. Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII 

скликання у новій редакції. 

4. Про «Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у 

Закарпатській області на 2022-2025 роки». 

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

«Про наглядові ради». 

6. Про регіональну програму «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2022-2024 роки». 

7. Про внесення змін до Статуту КНП «Закарпатський обласний дитячий 

санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради». 

8. Про погодження Положення КУ «Виноградівський дитячий будинок-

інтернат» щодо створення відділення денного догляду для дітей з інвалідністю. 

9. Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та 

міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської 

області на 2022-2024 роки». 

 

Голова комісії Якушева Єва Михайлівна відкрила засідання, привітала 

присутніх членів постійної комісії, зазначила про наявність кворуму для 

прийняття рішень, а також запропонувала обрати секретаря засідання. 

Щербей М.В. запропонував кандидатуру Петеї Ю.О.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0. 

https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/rish_480.zip
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Рішення прийнято. 

  ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Петеі Ю.О. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання постійної 

комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Якушева Є.М. ознайомила із порядком денним,  

запропонувала його затвердити та поставила це питання на голосування. 

Щербей М. В., Сличко М. І., Сушко А. А., Петеї Ю.О., Фізеші Й.Й. 

погодили порядок денний засідання постійної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0. 

 ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 

                        

1. СЛУХАЛИ: Голова комісії Якушева Є.М. поінформувала, що у 

порядок денний сесії пропонується внести питання «Про структуру і 

чисельність виконавчого апарату обласної ради у новій редакції». 
ВИСТУПИЛИ: Сарай Р.Д. поцікавився в чому полягають зміни до 

структури? 

Ливч М.В. пояснила, що у зв’язку із обранням нового голови обласної 

ради є необхідність прийняття нової структури (штатного розпису), також 

повідомила про введення в структуру посади заступника, керуючого справами, 

управління внутрішнього аудиту та посади уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції. 

Єва Михайлівна підсумовуючи обговорення питання поставила на 

голосування пропозицію про включення питання до порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0. 

Рішення прийнято. 

 ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного другого 

пленарного засідання чергової сесії  обласної ради 02.12.2021 питання «Про 

структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради у новій редакції» як 

невідкладне. 

 

2. СЛУХАЛИ: Якушева Є.М. поінформувала, що у порядок денний 

сесії пропонується внести питання «Про внесення змін до рішення  обласної 

ради від 25.11.2021 №440 «Про постійні комісії Закарпатської  обласної ради 

VІІІ скликання». 

ВИСТУПИЛИ: Сушко А.А. ознайомила присутніх на засіданні із 

змінами, які пропонується внести. 

Єва Михайлівна поставила на голосування пропозицію про включення 

питання до порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного другого 

пленарного засідання четвертої сесії  обласної ради 02.12.2021 питання «Про 

https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/rish_480.zip
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внесення змін до рішення обласної ради від 25.11.2021 № 440 «Про постійні 

комісії Закарпатської обласної ради VIII  скликання» у новій редакції як 

невідкладне. 

 

3. СЛУХАЛИ: Якушева Є.М. поінформувала, що у порядок денний сесії 

пропонується внести питання «Про Положення про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VIII скликання у новій редакції». 
ВИСТУПИЛИ: Щербей М. В., Фізеші Й. Й., Сличко М.І., Петеі Ю. О., 

Сарай Р.Д., Сушко А. А. підтримали пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного другого 

пленарного засідання четвертої сесії  обласної ради 02.12.2021 питання «Про 

Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради у новій редакції» 

як невідкладне. 

 

4. СЛУХАЛИ: Сушко А.А. поінформувала, що у порядок денний сесії 

пропонується внести питання «Про Програму регулювання чисельності 

безпритульних тварин у  Закарпатській області на 2022 – 2025 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Якушева Є.М., Щербей М. В., Фізеші Й. Й.,          

Сличко М.І., Петеі Ю. О., Сарай Р.Д., підтримали пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного другого 

пленарного засідання четвертої сесії  обласної ради 02.12.2021 питання «Про 

Програму регулювання чисельності безпритульних тварин у  Закарпатській 

області на 2022 – 2025 роки» як невідкладне. 

 

5. СЛУХАЛИ: Якушева Є.М. поінформувала, що у порядок денний сесії 

пропонується внести питання Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 

лютого 2021 року №172 «Про наглядові ради». 
ВИСТУПИЛИ: Ливч М.М. поінформувала, що є необхідність змін у 

складі Наглядової ради Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради у зв’язку із тим, що члени 

НР були обрані керівниками обласної ради і за рішенням фракцій 

пропонуються інші кандидатури. 

Щербей М. В., Фізеші Й. Й., Сличко М.І., Петеі Ю. О., Сарай Р.Д.,    

Сушко А. А. підтримали пропозицію. 

Єва Михайлівна поставила на голосування пропозицію про включення 

питання до порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» 7 , «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.  

https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/rish_481.zip
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Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного другого 

пленарного засідання четвертої сесії  обласної ради 02.12.2021 питання «Про 

внесення змін до рішення обласної ради  

від 25 лютого 2021 року № 172 «Про наглядові ради» як невідкладне. 

 

6. СЛУХАЛИ: Якушева Є.М. поінформувала, що у порядок денний сесії 

пропонується внести питання «Про регіональну програму «Турбота» щодо 

посилення соціального захисту громадян на 2022-2024 роки». 
ВИСТУПИЛИ: Сушко А.А., Ливч М.М. зазначила, що питання 

розглядалось профільною постійною комісією з питань охорони здоров’я, праці, 

зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС і є відповідні 

рекомендації. 

Єва Михайлівна запропонувала підтримати рекомендації профільної 

комісії і поставила на голосування пропозицію про включення питання до 

порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного другого 

пленарного засідання четвертої сесії  обласної ради 02.12.2021 питання «Про 

регіональну програму «Турбота» щодо посилання соціального захисту 

громадян на 2022 – 2024 роки» як невідкладне. 

 

7. СЛУХАЛИ: Якушева Є.М. поінформувала, що у порядок денний сесії 

пропонується внести питання «Про внесення змін до Статуту КНП 

«Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської 

обласної ради». 
ВИСТУПИЛИ: Ливч М.М. зазначила, що питання розглядалось 

профільною постійною комісією з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та 

соціального захисту населення, учасників АТО/ООС і є відповідні рекомендації. 

Єва Михайлівна запропонувала підтримати рекомендації профільної комісії 

і поставила на голосування пропозицію про включення питання до порядку 

денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного другого 

пленарного засідання четвертої сесії  обласної ради 02.12.2021 питання «Про 

внесення змін до Статуту КНП «Закарпатський обласний дитячий санаторій 

«Малятко» Закарпатської обласної ради» як невідкладне. 

 

8. СЛУХАЛИ: Якушева Є.М. поінформувала, що у порядок денний сесії 

пропонується внести питання «Про погодження Положення КУ 
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«Виноградівський дитячий будинок-інтернат» щодо створення відділення 

денного догляду для дітей з інвалідністю». 
ВИСТУПИЛИ: Ливч М.М. зазначила, що питання розглядалось 

профільною постійною комісією з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та 

соціального захисту населення, учасників АТО/ООС і є відповідні рекомендації. 

Єва Михайлівна запропонувала підтримати рекомендації профільної комісії 

і поставила на голосування пропозицію про включення питання до порядку 

денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного другого 

пленарного засідання четвертої сесії  обласної ради 02.12.2021 питання «Про 

погодження Положення КУ «Виноградівський дитячий будинок-інтернат» 

щодо створення відділення денного догляду для дітей з інвалідністю» як 

невідкладне. 

 

9. СЛУХАЛИ: «Про Програму фінансового забезпечення розвитку 

транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого 

самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки». 

ВИСТУПИЛИ: Ливч М.М. коротко поінформувала про основні 

напрямки програми. 

ВИРІШИЛИ: Щербей М. В., Фізеші Й. Й., Сличко М.І., Петеі Ю. О., 

Сарай Р.Д., Сушко А. А. підтримали пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» 7, «ПРОТИ 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до порядку денного другого 

пленарного засідання четвертої сесії  обласної ради 02.12.2021 питання «Про 

Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та 

міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської 

області на 2022-2024 роки» як невідкладне. 

 

          

Голова комісії                                         Єва  ЯКУШЕВА 

 

 

Секретар засідання                                                               Юдіта ПЕТЕІ 

 


