
Протокол 

пленарного засідання позачергової сесії 

Закарпатської обласної ради 

VIIІ скликання 

 

 

16 лютого 2022 року 

 

м. Ужгород, площа Народна, 4,  

сесійна зала засідань Закарпатської 

обласної ради (2 поверх) 

 

Засідання розпочалося об 11:10, 

засідання завершилось о 11:51.  

Усього депутатів – 64. 

Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж 

пленарного засідання: 

присутні  – 55,  

відсутні – 9. 

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, керівники АТ 

«Закарпатгаз», ПрАТ «Закарпаттяобленерго», виробничого структурного 

підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» регіональної 

філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»,  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 Адріана – заступник голови Закарпатської обласної ради.  

Микита Віктор – голова Закарпатської обласної державної адміністрації. 

 

Чубірко Володимир – повідомив, що виконувачем повноваження голови 

ради Шекетою Андрієм було видано розпорядження про скликання 

позачергової сесії обласної ради для ухвалення невідкладних управлінських 

рішень на вимогу дня. Попросив вшанувати хвилиною мовчання пам’ять 



загиблих Героїв сьогодення, які віддали своє життя за свободу і незалежність 

України. 

 

Хвилина мовчання 

 

Чубірко Володимир – наголосив, що область перебуває у «червоній» зоні 

карантину. Попросив враховувати правила і норми, які діють у цьому періоді. 

З огляду на діючі обмеження, доповідачі присутні тільки з тих питань, які 

необхідно узгодити. 

Зазначив, що, відповідно до Указу Президента України 16 лютого оголошено 

Днем єднання в Україні. 

Приводом для позапланової зустрічі у сесійній залі стали інформаційні 

повідомлення про посилення загроз безпекової ситуації в Україні, 

спровокованих  ескалацією військової агресії з боку Російської Федерації. 

На сьогоднішньому пленарному засіданні треба вирішити вкрай важливі 

питання із забезпечення життєдіяльності області в цей складний період. Є 

ініціатива депутатів обласної ради та голови облдержадміністрації щодо 

сприяння у створенні та формуванні сил територіальної оборони, 

забезпечення їх штабів приміщеннями та фінансуванням. 

Сьогодні важливими є безпека і здоров’я населення та економіка. Тому 

першочерговим є забезпечення безперебійної життєдіяльності області на 

випадок надзвичайної ситуації.  

Заради безпеки жителів області медичні установи краю, органи управління 

цивільного захисту, правоохоронні органи та військові формування 

працюють злагоджено та у посиленому режимі. Відповідні структури 

забезпечують цілодобову роботу. 

Зазначив, що до початку пленарного засідання позачергової сесії проведено 

засідання постійних комісій обласної ради з питань: бюджету; регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності. 

Відповідно до пункту 3, 4 статті 14 вимоги Регламенту роботи Закарпатської 

обласної ради VIII скликання перед пленарним засіданням проведено 

письмову реєстрацію, згідно з якою присутні 52 депутати.  

Відповідно до статті 14 Регламенту роботи ради запропонував провести 

реєстрацію за допомогою електронної системи голосування. Результат: 

присутні 52 депутати. Кворум є, сесія повноважна, можна розпочинати 

роботу. На виконання вимог Регламенту попросив заблокувати карточки 

депутатів, які не зареєструвалися на пленарному засіданні. 

Оголосив позачергову сесію обласної ради відкритою. 

 

Звучить Гімн України 

 

Чубірко Володимир – перед розглядом питань порядку денного 

позачергової сесії запропонував заслухати інформацію голови 



облдержадміністрації щодо активізації заходів із розбудови та спроможності 

територіальної оборони області на усіх рівнях. 

Микита Віктор – привітав присутніх зі святом – Днем єднання, яке 

запроваджено, насамперед, для того, аби показати всьому світу, що 

громадяни України – єдині незалежно від релігійних та політичних 

переконань і відстоюватимуть територіальну цілісність та національні 

інтереси держави. Подякував депутатам обласної ради за підтримку. 

Зазначив, що кошти, які будуть виділені на територіальну оборону області 

будуть розподілені відповідно до стратегії оборони, яка передбачається у 

випадку агресії. Попросив підтримати пропоновані на розгляд сесії проєкти 

рішень. 

Чубірко Володимир – зазначив, що депутатський корпус працює у режимі 

відкритого поіменного голосування. Відповідно до статті 66 Регламенту 

роботи обласної ради всі рішення ради приймаються більшістю голосів, що 

становить 33 депутати.  

Наголосив, що відповідно до пункту 3 статті 39 Регламенту відводиться до 30 

хвилин для стислих виступів депутатів (до 2 хв.), оголошення заяв, 

повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не проводяться. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чубірко Володимир – нагадав, що триває кампанія із подання електронних 

декларацій за 2021 рік. 

Токар Едгар – зачитав звернення від фракції ПП "СЛУГА НАРОДУ" до 

жителів Закарпатської області:  

«В Україні з 2014 року триває війна, але останнім часом на кордонах нашої 

держави склалася дуже непроста обстановка. Росія постійно нагнітає 

безпекову ситуацію, накопичуючи війська і техніку, проводячи сухопутні й 

морські маневри поблизу нашої держави. Російська влада погрожує Україні 

та Європі, висуваючи ультиматуми й вимагаючи так званих «гарантій 

безпеки» для себе, при цьому абсолютно нехтуючи такими ж правами інших 

держав.  

І наша влада, і провідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, 

щоби врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом. Свідчення 

тому – десятки перемовин на найвищому рівні, що відбулися протягом 

останніх кількох тижнів.  

Наша держава хоче миру, наша держава хоче сісти за стіл переговорів і вести 

конструктивний діалог, проте Україна не готова поступатися національними 

інтересами чи суверенітетом.  

Ми, депутати ПП «Слуга Народу» Закарпатської обласної ради, повністю 

підтримуємо зусилля Президента України Володимира Зеленського, 

вітчизняних дипломатів, а також наших захисників – Збройних Сил України.  

Закликаємо всі політичні сили до єдності, консолідації зусиль, щоб спільно 

протистояти тиску з боку агресора, не розхитувати політичну ситуацію 

всередині країни.  



Звертаємося до жителів нашої області й усіх українців із закликом не 

поширювати панічні настрої, чутки та російську пропаганду, не піддаватися 

на інформаційно-психологічні атаки й не підігрувати агресору. Наш спокій 

допомагає владі, дипломатам і силовикам гідно виконувати свою роботу із 

захисту держави та українців. 

Вірте в нашу армію, у наших воїнів, які мають достатньо сил і засобів, а 

також відповідний бойовий досвід, щоб у разі потреби відстояти нашу 

державу. Українське військо сьогодні найбільш потужне з 2014 року, а 

коаліція партнерів, які надають нам підтримку, найширша з моменту 

проголошення незалежності. 

Ми просимо всіх, хто має таку можливість і відповідний досвід, підтримати 

загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові. 

Водночас громадяни мають продовжувати працювати, не змінювати свій 

звичайний спосіб життя – це забезпечить нормальну економічну діяльність, а 

отже, і можливість Збройних сил захищати Україну так, як потрібно, і 

стільки, скільки потрібно. 

Пам’ятаймо, що в єдності – наша сила! Разом ми переможемо будь-якого 

ворога – і зовнішнього, і внутрішнього. Слава Україні!» 

 

СЛУХАЛИ:  

Про секретаріат пленарного засідання позачергової сесії обласної ради  

Чубірко Володимир – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту 

роботи обласної ради VІIІ скликання на кожне окреме пленарне засідання 

рішенням ради утворюється секретаріат у складі трьох депутатів, серед яких 

обирається голова та заступник. Запропонував обрати секретаріат у складі: 

Сличко Микола – голова секретаріату ("Європейська Солідарність"), 

Юрик Василь – заступник голови секретаріату («РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ»), 

Кеменяш Олександр – член секретаріату (ВО "Батьківщина").  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За секретаріат: 

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 55.  

Прийнято. 

(Депутати обласної ради Добромільський Петро та Біров Єлизавета просять  

вважати їх голоси «за» при голосуванні за питання «Про секретаріат 

пленарного засідання позачергової сесії обласної ради»). 

 

СЛУХАЛИ:  

Про порядок денний пленарного засідання позачергової сесії обласної 

ради  

Чубірко Володимир – повідомив, що в порядку денному пропонується 

розглянути питання:  

1. Про внесення змін до Програми організації та забезпечення  

територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-

патріотичного виховання населення Закарпатської області на 2021-2025 роки. 



2. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 

2021 рік (07100000000 (код бюджету). 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2021 № 

527 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (07100000000 (код бюджету). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

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

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

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

Прийнято (рішення № 558). 

 

СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до Програми організації та забезпечення 

територіальної оборони, призову на строкову військову службу та 

військово-патріотичного виховання населення Закарпатської області на 

2021-2025 роки 

ДОПОВІДАЧ: Музиченко Олександр – військовий комісар Закарпатського 

обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки –

начальник штабу зони територіальної оборони Закарпатської області. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 559). 

(Депутати обласної ради Іванчо Олексій, Петров Олексій, Суботовський 

Володимир та Штефуца Наталія просять вважати їх голоси «за» при 

голосуванні за проєкт рішення «Про внесення змін до Програми організації 

та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову 

службу та військово-патріотичного виховання населення Закарпатської 

області на 2021-2025 роки»). 

 

ВИСТУПИВ: 

Чубірко Володимир – подякував військовим, які своїм прикладом готові 

продемонструвати єднання та готовність до оборони рідної землі. Від імені 

депутатського корпусу побажав усім військовослужбовцям здоров’я, сил, 

витримки у нелегкій службі на благо Батьківщини. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2021 рік 
(07100000000 (код бюджету) 

ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ:  



За основу і в цілому:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 560). 

(Депутат обласної ради Федурцьо Василь просить вважати його голос «за» 

при голосуванні за проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання 

обласного бюджету за 2021 рік»). 

 

СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 «Про 

обласний бюджет на 2022 рік»  (07100000000 (код бюджету) 

ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

Шекета Андрій – повідомив, що мова йде про виділення 4 млн грн з 

обласного бюджету на територіальну оборону.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

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

Прийнято. 

Добромільський Петро – додав, що потреба у коштах більша, ніж 4 млн грн, 

тому можливо ще треба буде згодом виділяти кошти на виконання програми 

територіальної оборони.  

Чубірко Володимир – додав, що після прийняття рішення Закарпатська 

обласна рада увійде в трійку областей України, що швидко відгукнулася на 

можливу загрозу і приділила велику увагу територіальній обороні. 

Кіш Михайло – поцікавився, якщо є необхідність у більшій сумі, чому треба 

потім додатково виділяти кошти, а не сьогодні. 

Микита Віктор – пояснив, що все залежить від ситуації, яка буде складатись 

у майбутньому. Є визначена стратегія, проведено наради з правоохоронцями. 

Фактично йде мова про дофінансування проєктів, які вже працювали, для їх 

використання у військовий та цивільний час. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 561). 

(Депутат обласної ради Петеї Юдіта просить вважати її голос «за» при 

голосуванні за проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 23.12.2021 № 527 «Про обласний бюджет на 2022 рік» в цілому). 

 

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 протокольне рішення:  

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



Прийнято.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микита Віктор – додав, що є області, які взагалі не передбачили програму 

фінансування територіальної оборони. Подякував депутатам за підтримку. 

Кіш Михайло – попросив надати інформацію про принцип організації 

територіальної оборони. 

Микита Віктор – зазначив, що наради щодо територіальної оборони  

проводяться з учасниками, які мають доступ до державної таємниці. 

Водночас загальні питання, які потрібно донести до депутатів обласної ради, 

можна розглянути при зустрічі з депутатськими фракціями. 

Чубірко Володимир – закликав усіх депутатів записатися до складу 

територіальної оборони.  

Підсумував, що порядок денний пленарного засідання позачергової сесії 

обласної ради VIII скликання вичерпано. Подякував депутатам за роботу. 

Оголосив позачергову сесію обласної ради закритою. 

 

Звучить Гімн України 

 

  

 

Голова ради          Володимир ЧУБІРКО  

 

 

Голова секретаріату           Микола СЛИЧКО  

      ("Європейська Солідарність") 

 

Заступник               Василь ЮРИК  

голови секретаріату                        («РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ») 

 

Член секретаріату  Олександр КЕМЕНЯШ  

                                                                                   (ВО "Батьківщина") 

  

 


