
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

засідання постійної комісії обласної ради з питань транскордонного 

співробітництва, розвитку туризму та рекреації 

 

 

16 грудня 2021 року,   

 

Присутні: 

11.00, депутатська 

зала засідань (V поверх) 

КІШ  Михайло Михайлович – голова 

комісії 

МАН Денис Миколайович – заступник 

голови комісії  

БАЛОГ Лівія Іванівна – секретар комісії 

Члени комісії: 

 ГАЛАЙ Ірина Олександрівна (онлайн) 

ШУКАЛЬ Ярослав Юрійович  

 Відсутній  

КАСЬКІВ Владислав Володимирович  

 

Запрошені: 

ЧУБІРКО Володимир Володимирович – 

голова обласної ради 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради 

Присутні на засіданні депутати обласної 

ради: 

ШАНДОР Федір Федорович 

ПЕТРОВ Олексій Геннадійович 

ІВАНЧО Василь Васильович  

 Доповідачі з питань, що пропонуються до 

розгляду на пленарному засіданні 5-ї сесії 

 

 Порядок денний: 

 

І. Про вибори заступника голови комісії та секретаря постійної комісії з 

питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації. 

ІІ.  Про вивчення питання щодо врегулювання використання джипів та 

порядку проїзду важкого транспорту (джипів, мотоциклів, квадроциклів тощо) на 

території українських Карпат. 

ІІІ. Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради і контроль за якими здійснює 

постійна комісія обласної ради з питань транскордонного співробітництва, 

розвитку туризму та рекреації: 

3.1. Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної 

та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської  

області  на  2022-2024 роки.  
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3.2. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення 

проєктів міжнародної технічної допомоги  Закарпатської області на 2021-2023 

роки. 

3.3. Про структуру та штатний розпис КП «Агентство регіонального 

розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської 

обласної ради».  

Додаткове питання 

3.4. Про Програму підтримки пластунського та скаутського руху у 

Закарпатській області на 2022-2025 роки. 

 

ІV. Про розгляд постійними комісіями обласної ради питань, 

пропонованих для прийняття на пленарному засіданні п’ятої сесії обласної ради: 

4.1. 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 року). 

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

4.3. Про обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед Закарпаттям». 

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

30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139. 

4.5. Про перейменування Ужгородської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

4.6. Про створення Домбоківської  спеціальної  школи І – ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради. 

4.7. Про створення інформаційно-аналітичного центру медичної 

статистики у структурі комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

обласної ради. 

4.8. Про утворення відділення денного догляду для дітей з інвалідністю 

Комунальної установи «Виноградівський дитячий будинок-інтернат».  

4.9. Про затвердження статутів окремих комунальних підприємств  у 

новій редакції. 

4.10. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко» 

Закарпатської обласної ради у новій редакції.  

4.11. Про вилучення та передачу майна. 

4.12. 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. 

4.13.  Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради.  
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4.14.  Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради. 

4.15.  Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради. 

4.16. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання  

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради. 

4.17.  Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція 

переливання крові» Закарпатської обласної ради. 

4.18.   Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони 

ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т. 

4.19. Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони 

ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т. 

4.20. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської 

обласної ради. 

4.21. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо проєктування 

дорожніх   бар’єрних огороджень. 

4.22.  Про роботу Закарпатської обласної ради та її виконавчого апарату  

за звітний період. 

4.23. Про звіт директора Закарпатського  обласного комунального 

підприємства  «Міжнародний аеропорт Ужгород». 

4.24. 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. 

4.25. Про затвердження антикорупційної програми Закарпатської 

області  на 2022-2023 роки. 

4.26. Про обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 

2022-2026 роки. 

4.27. Про обласну Програму забезпечення медикаментами, виробами 

медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів 

війни та пільгової категорії   населення області на 2022-2026 роки. 

4.28. Про обласну програму боротьби з онкологічними захворюваннями 

на період до 2026 року. 

4.29. Про Регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами в області на 2022-2026 роки. 

4.30. Про Програму забезпечення виконання рішень судів та інших 

виконавчих документів на 2022-2024 роки. 

4.31. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського  обласного комунального підприємства  
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«Міжнародний аеропорт Ужгород»  на 2021-2024 роки (зі змінами від 25 лютого 

та 02 грудня 2021 року). 

4.32. Про   збільшення   статутного   капіталу Закарпатського обласного 

комунального підприємства  «Міжнародний  аеропорт Ужгород». 

4.33. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та 

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

змінами від 23.09.2021). 

4.34. Про план роботи обласної ради на 2022 рік. 

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

року № 172 «Про наглядові ради». 

4.36.  Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо забезпечення 

доступу до українського телебачення на територіях компактного проживання 

представників національних меншин. 

4.37. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо перегляду 

тарифів за енергоносії, зокрема на газ для підприємств.  

4.38. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності 

захисту сімейних цінностей українського народу, ефективної боротьби з 

домашнім насиллям  та недопущення ратифікації Стамбульської конвенції.  

4.39. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

неприпустимості набрання чинності проєкту закону «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». 

  

V. РІЗНЕ.  

Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації на 2022 рік. 

 

І. СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович 

поінформував присутніх депутатів про порядок денний засідання, наголосив, що 

на засідання комісії запросив Шандора Федора Федоровича – голову постійної 

комісії обласної ради з питань адміністративно-територіального та земельного 

устрою, агропромислового комплексу та розвитку села; зазначив про наявність 

кворуму та вніс пропозицію насамперед визначитися із організаційними 

питаннями у діяльності комісії: обрати заступником голови постійної комісії з 

питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації Мана 

Дениса Миколайовича, секретарем комісії – Балог Лівію Іванівну.  

ВИСТУПИЛИ: Галай І. О.  запропонувала обговорити насамперед на 

комісії питання джипінгу у горах, зокрема у частині щодо  вивчення проблеми із 

врегулювання використання джипів та порядку проїзду важкого транспорту 

(джипів, мотоциклів, квадроциклів тощо) на території українських Карпат. 

Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Шукаль Я. Ю.  

погодили зазначені пропозиції з організаційних питань та підтримали порядок 

денний засідання комісії загалом. 

Голосували: «За» – 5.  
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Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– погодити порядок денний засідання комісії; 

– обрати Мана Дениса Миколайовича  – заступником голови комісії,  

секретарем комісії –  Балог Лівію Іванівну. 

Головуючий надав слово депутатці Галай І. О. 

ІІ. СЛУХАЛИ: Галай І. О. аргументувала колегам пропозицію щодо 

необхідності комплексного вивчення питання щодо використання джипінгу у 

Карпатах та напрацювання відповідного звернення щодо прийняття 

законопроекту у Верховній Раді України. Тому важливим є врегулювання 

використання джипів та порядку проїзду важкого транспорту (джипів, 

мотоциклів, квадроциклів тощо) на території українських Карпат унаслідок якого 

руйнується ґрунтове покриття гір.  

Виступаюча зазначила, що з цього питання 15.11.2021 на сесії обласної 

ради нею було подано депутатський запит щодо заборони «джипінгу» та 

використання інших транспортних засобів на територіях природно-заповідного 

фонду Закарпатської області, а також необхідності розроблення комплексних 

заходів із посилення контролю за дотриманням екологічного законодавства і 

направлено  на розгляд обласної державної адміністрації, Державної екологічної 

інспекції у Закарпатській області, Закарпатського обласного управління лісового 

та мисливського господарства. Отримано відповідь тільки з облдержадміністрації 

про те, що 10.09.2020 № 528 прийнято розпорядження голови ОДА щодо 

заборони пересування будь-яких механічних транспортних засобів на територіях 

природно-заповідного фонду області,  що і так по суті визначено нормами 

законодавства. І нічого щодо внесення змін у частині загалом заборони джипінгу 

на території Карпат. 

Доповідачка доповнила про недопустимість і надалі такої ситуації, щоб 

джипи спокійно роз’їжджають карпатськими вершинами гір – такого  у цілій 

Європі немає, тільки в Україні і Румунії можна заїхати на  чому завгодно і на 

будь-яку вершину… Та додала, що наразі назріває проблема, адже немає 

визначених маршрутів для любителів такого виду транспорту, і оскільки для 

багатьох людей це вже є заробіток, то взяти і заборонити водночас – не можна. 

Тому запропонувала: на наступне засідання комісії запросити представників 

організації «Армада Карпат» з тим, щоб розробити один дозволений і 

промаркований маршрут, за яким можуть їздити квадроцикли і джипи. У 

результаті – потім напрацьованим планом можна буде поділитися із Івано-

Франківською областю для спільної взаємодії.  

ВИСТУПИЛИ: Шекета А. А. підтримав це питання та зауважив, що 

питання джипінгу порушується не вперше… І тут важливо, хто буде регулювати, 

куди можна їхати, а куди ні, бо іноді джипери використовують дороги, які 

пророблені для лісовозів, а також, доїжджаючи до полонин чи вершин гір, 

завдають шкоди дорожньому покриттю у місцевим громадах. 

Обласна державна адміністрація півтора-два роки тому намагалася 

врегулювати ці моменти розпорядженням, яким забороняється така діяльність. В 



6 

 

основному документ стосувався заповідних територій нашої області: Ужанського 

НПП, НПП «Синевир», НПП «Зачарований край» та Карпатського біосферного 

заповідника. Та пригадав минулорічну акцію «Карпатський кордон», коли усі 

соцмережі вибухнули постами на цю тематику. І тоді у травні місяці він 

перебував на Міжгірщині і бачив сотні машин, які практично зривали землю, що 

залишалася після проїзду як переорана… 

Виступаючий додав, що необхідно правильно напрацювати цей 

юридичний механізм: хто може заборонити, і хто може контролювати, адже різні 

статуси земель і різні власники територій: лісгоспи, громади і держава у вигляді 

нацпарків.  

Галай І. О. висловила впевненість, що наше завдання – розробити такі 

реальні пропозиції до законопроєкту для підтримки Верховною Радою України. 

Ман Д. М. додав, що він також давав запит в обласну прокуратуру, 

зверталися також до лісового і мисливського господарства, облдержадміністрації 

та отримали ті самі відписки – розпорядження ОДА від 10 вересня 2020 року 

«Про заборону пересування будь-яких механічних, транспортних засобів на 

території ПЗФ» –  яким заборонили те, що вже і так заборонено законодавством. 

Тому важливо зібрати усі документи, аргументи та ідеї, і якщо із ПЗФ усе 

зрозуміло, то із землями громади та лісгоспів – є питання, наприклад «Полонина 

Руна» не регламентується природно-заповідним фондом, тож на маршрут, якого 

немає,  випускає або туристична база, або лісник. Та додав, що з маркування 

маршрутів – у нас є відповідна Програма розвитку туризму і курортів у 

Закарпатській області на 2021 – 2023 роки, де запропонувати включити ці заходи 

на виконання доручення – з наступним кроком – проєкт  рішення із цієї теми. 

Шандор Ф. Ф. зазначив, що депутати із профільної комісії працювали 

на виїзді, відвідали гірськолижні курорти: Пилипець, Красія і Драгобрат стосовно 

цієї теми. На Драгобраті була розширена конференція, яку організували депутати 

за участю рятувальників, екологів та ін. У результаті – дійшли висновку, що 

сторонам треба підготувати пропозиції про те, як субʼєктам господарювання та 

природоохоронної діяльності тут провадити свою діяльність, тобто врахувати 

періоди нересту риб, цвітіння червонокнижних рослин, період тиші для птахів та 

тварин під час парування тощо. Та додав, що лісники виявили дуже маленький 

проміжок часу, коли можна їздити на джипах: за цілий рік виходить 2,5 місяця. 

Однак, ці дні не співпадають із графіком джиперів. Тому, змагання пропонували 

їм проводити тільки тоді, коли немає природоохоронних протипоказань. Крім 

цього, у зимовий період теж не можна використовувати певний вид транспорту, 

бо ми входимо у лавинонебезпечний регіон, фрірайдерам – теж не рекомендовано. 

Також  треба підготувати пропозиції з тим, щоб вказати: як і що можна робити. 

Галай І. О. зауважила про те, що спеціалісти та відповідальні особи 

мають визначити оптимальний спосіб як це проконтролювати. Зокрема, є 

пропозиція організувати волонтерство типу «Карпатський рейнджер», що 

відслідковуватиме у кого є дозвіл на такий вид розваг та відпочинок, наприклад у 

лісника. Також можна подумати про фото і відеопастки, що є ефективним 

засобом. 
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Третій момент – «гаряча» лінія, куди небайдужі та туристи  зможуть 

звертатися та інформувати про порушення. 

Шукаль Я. Ю. відмітив, що це робота і функції здебільшого лісників.  

Кіш М. М. запропонував провести з цього питання окрему комісію та 

залучити до розмови лісників, екологів, екоінспекторів, поліцію.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати доручити облдержадміністрації із залученням усіх 

дотичних сторін, спеціалістів, експертів, науковців, громадськості, профільних 

комісій обласної ради комплексно вивчити та напрацювати, відповідно до 

повноважень та  у межах компетенції,  відповідні заходи, пропозиції щодо 

врегулювання джипінгу у Карпатах й підготовки необхідного звернення щодо 

прийняття законопроекту у Верховній Раді України, та подати на розгляд 

обласної ради в установленому порядку. 

Відтак головуючий запропонував розпочати розгляд проєктів рішень із 

профільних питань, пропонованих до прийняття на 5-й сесії обласної ради. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Із питання «Про Програму фінансового забезпечення 

розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого 

самоврядування Закарпатської  області  на 2022 – 2024 роки» інформував 

Маковський Василь Іванович – заступник начальника управління забезпечення 

діяльності керівництва, міжнародних та регіональних зв’язків виконавчого 

апарату обласної ради. Виступаючий зазначив, що метою Програми є подальша 

активізація соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, 

культурного розвитку регіону за участю суб’єктів транскордонного і 

міжрегіонального співробітництва, зокрема Програма передбачає виділення 9,3 

млн грн на три роки, левова частка яких має піти на покриття співфінансування 

спільних із європейськими партнерами проектів. 

Та додав, що на сьогодні укладено 37 міжрегіональних транскордонних 

угод про співпрацю між Закарпатською областю і регіонами-партнерами країн 

Європейського Союзу: так, Закарпаття має офіційно встановлені партнерські 

зв’язки з 18 регіонами країн Європейського Союзу, зокрема, з областями Саболч-

Сатмар-Берег, Боршод-Абауй-Земплен, Гевеш та Бач-Кішкун Угорщини, 

Кошицьким та Пряшівським самоврядними краями Словаччини, Підкарпатським 

воєводством Польщі, краями Чеської Республіки: Височина, Пардубіцький, 

Устецький, Краловоградецький, Мораво-Сілезький, Марамурешським та Сату-

Марським повітами Румунії, Вуковарсько-Сремською жупанією Хорватії, 

Автономним краєм Воєводино Республіки Сербія, Каунаським районним 

самоврядуванням та інші перспективні угоди.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. акцентували на вдосконаленні системи фінансового забезпечення 

міжрегіонального співробітництва, зокрема: необхідності  залучення недержавних 

джерел формування фінансових ресурсів (кошти недержавних установ та 

організацій, підприємств, іноземного капіталу, міжнародних фінансових 
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організацій); перехід від державного фінансування до кредитування проектів та 

програм міжрегіонального співробітництва. 

Також пропонували запрошувати депутатів обласної ради до участі у 

міжнародних і міжрегіональних семінарах, конференціях та зустрічах, 

спрямованих на поглиблення співпраці з іноземними регіонами та областями 

України, міжнародними та національними організаціями; посилення взаємодії між 

учасниками транскордонного співробітництва у підприємницькій діяльності, 

туристичній галузі; заохочення транскордонного співробітництва у сфері освіти, 

науки і культури, захисту навколишнього природного середовища; активізація 

обміну інформацією; забезпечення розвитку взаємодії між територіальними 

громадами. 

Члени комісії пропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання 5-ї сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати: 

– включити до порядку денного 5-ї сесії обласної ради питання «Про 

Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної 

співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської  області  на 2022 – 

2024 роки» та розглянути відповідний проєкт рішення на її пленарному засіданні;  

– виконавчому апарату здійснювати відповідне інформування 

депутатів обласної ради, зокрема профільну комісію про заходи                                                                                                       

за участю обласної ради та її підрозділів, що стосуються транскордонного, 

міжрегіонального  співробітництва та туристично-рекреаційного спрямування.   

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін до Програми фінансового 

забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги  Закарпатської області на 

2021 – 2023 роки» інформував Волошин Валентин Миронович – представник 

КП «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради», голова правління громадської спілки 

«Регіональна туристична організація Закарпаття» (через відрядження  директора 

КП «Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» Феськова Володимира 

Геннадійовича). 

 Виступаючий зазначив, що загалом заходи Програми зумовлені 

необхідністю співфінансування/фінансування проєктів міжнародної технічної 

допомоги: «Підтримка інновацій у Дунайському регіоні за допомогою знань та 

управління інтелектуальною власністю» (у рамках програми Стратегія 

Європейського Союзу для Дунайського регіону компенсує 85 % витрачених 

попередньо коштів); «Низький рівень пластику від джерела до моря: комплексний 

план дій, щодо ліквідації забруднення пластиком річок Тиса та Дунай» (у рамках 

програми Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону компенсує 

85% витрачених попередньо коштів); «Віртуальна реальність єднає Карпати: 

інтерактивні шкільні лабораторії» (у рамках програми «Румунія-Україна»); 
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«SMAR.T.OURISM: Тематичний замковий маршрут» (у рамках програми 

«Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»); «Мала Авіація Карпат: новий підхід 

для покращення мобільності людей і товарів у Карпатському регіоні» (у рамках 

програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»); реалізація завдань у рамках 

проєкту: «Zero Waste: теорія для всіх, практика для кожного у транскордонному 

регіоні» (у рамках програми «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»). 

Виступаючий також зазначив, що змінами передбачено часткове 

повернення невикористаної частини коштів проєкту «Support economy of 

Zakarpatska oblast through its tourism capacity development and promotion» грантової 

угоди № ENPI/2014/343-149 у зв’язку з банкрутством банку ПАТ «КБ 

«Хрещатик». 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запитували про заходи, які здійснюються комунальним 

підприємством Закарпатської обласної ради для ресурсного  забезпечення 

виконання завдань у рамках проєктів міжнародної технічної допомоги, та про 

необхідність створення сприятливих умов для активізації участі інших субʼєктів у 

міжнародних грантових програмах.  

Члени комісії пропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання 5-ї сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про внесення змін до Програми фінансового 

забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги  Закарпатської області на 

2021 – 2023 роки» включити до порядку денного 5-ї сесії обласної ради та 

розглянути відповідний проєкт рішення у новій редакції на її пленарному 

засіданні. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про структуру та штатний розпис КП 

«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» інформував Волошин Валентин 

Миронович – представник КП «Агентство регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради». 

ВИСТУПИЛИ:  

Ман Д. М. запитав про наявність підстав та причини необхідності, що 

зумовили збільшення штату Агентство регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва «Закарпаття» до 18 чоловік, і які кошти це 

потребуватиме. 

Кіш М. М. запитав про напрямки та програми, над якими наразі 

працюють в Агентстві та потреби установи. 

Волошин В. М. відповів, що потреба у 18-ти працівників була заявлена і 

пов’язана зі збільшенням нових проєктів і програм. Однак, наразі вирішено 

затвердити 14 осіб, враховуючи пропозицію комісії облради з питань 

регіонального розвитку, комунального майна та приватизації із бюджетом 2,55 
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млн грн. Загалом же на потреби АРР, у тому числі і на співфінансування спільних 

проектів, Агентство пропонує 5 млн 116 тис грн. 

Доповідач також зауважив, що Програма фінансового забезпечення 

проєктів міжнародної технічної допомоги  Закарпатської області на 2021 – 2023 

роки передбачає на наступний рік 5 млн 116 тисяч, тоді як у поточному, 2021 році 

– 9 млн 300 тисяч. Тому є тенденція до зменшення непроєктних видатків. Та 

додав про динаміку залучення працівників до роботі з проєктами, які будуть 

реалізовуватися у наступному році.  

Кіш М. М., Шекета А. А. запросили головного бухгалтера облради для 

пояснення щодо зарплати у Агентстві. 

Голіцина-Сенгетовська А. П. дала пояснення:  якщо облрада приймає 

рішення про штатну чисельність, то повинна забезпечити також зарплату 

працівникам у разі, якщо не буде надходжень від проєктів. 

Ман Д. М. запропонував викласти проєкт рішення у новій редакції та 

винести на розгляд президії штатний розпис у кількості 14 осіб. 

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про структуру та штатний розпис КП 

«Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва 

«Закарпаття» Закарпатської обласної ради» включити до порядку денного 5-ї сесії 

обласної ради;  

Подати на президію ради для узгодження проєкт рішення у новій 

редакції:  передбачивши структуру у кількості 14 штатних одиниць, яка 

затверджена рішенням облради № 321 від 29.07.2021; 

Покласти контроль і на постійну комісію з питань транскордонного 

співробітництва, розвитку туризму та рекреації; 

Надати до президії відомості про зарплату працівників установи. 

СЛУХАЛИ: Ман Денис Миколайович – заступник голови комісії 

звернувся, як один із інціаторів розробки проєкту рішення щодо підтримки 

Програми підтримки пластунського та скаутського руху у Закарпатській області 

на 2022-2025 роки, яка спрямована  на забезпечення доступності Пласту кожної із 

громад, залучення й підготовки пластових вихованців, сприяння розгортанню 

пластової інфраструктури для реалізації ними освітньої програми відповідно до 

пластового і скаутського методу.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю.  

наголосили на  важливості тісної взаємодії та спільної діяльності усіх 

пластунських організацій в області.  Також підкреслили про необхідність  

забезпечення співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Закарпатської області з Пластом, використання їхніх можливостей в 

інформаційному, просвітницькому, освітньому та методичному напрямках. 

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 



11 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити та винести проєкт рішення «Про 

Програму підтримки пластунського та скаутського руху у Закарпатській області 

на 2022-2025 роки» на розгляд пленарного засідання 5-ї сесії обласної ради як 

невідкладний, та врахувати пропозиції депутатів ради; 

Пропонувати узгодити заходи програми та організовувати спільну 

діяльність з усіма пластунськими організаціями в області.   

 

ІV. Про розгляд постійними комісіями обласної ради питань, 

пропонованих для прийняття на пленарному засіданні п’ятої сесії обласної ради: 

СЛУХАЛИ: Із питань «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 року) та  «Про обласний 

бюджет на 2022 рік 07100000000  (код бюджету)» голова обласної ради Чубірко 

Володимир Володимирович інформував про основні позиції із проєктів рішень 

із зазначених питань, зокрема назвав доходи та видатки обласного бюджету на 

наступний рік, а також позиції, що стосуються змін до обласного бюджету на 

2021 рік у частині його доходів, видатків, дефіциту, профіциту, бюджетних 

призначень, міжбюджетних трансфертів,  субвенцій із загального та спеціального 

фондів обласного бюджету територіальним громадам області, субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я, розподілу коштів бюджету 

розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції,  реставрації та 

капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури за об'єктами, розподілу витрат обласного бюджету на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм та ін. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М. зауважив, що є одне спірне питання – про 

КНП «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради. Та зазначив, що 

депутати Мукачівської міської ради звернулися до керівництва держави щодо 

необхідності будівництва нового сучасного медичного закладу в області замість 

проведення капітального ремонту Обласної дитячої лікарні на суму 650 млн грн. 

Тому зараз необхідно передбачити 3 млн грн з обласного бюджету, щоб 

профінансувати виготовлення ПКД на будівницто нової лікарні.  

Петров О. Г. запитав чи оголошений тендер на ці цілі? 

Шекета А. А. дав відповідь про те, що ОДА наразі з’ясовує таку 

можливість підготовки необхідної документації і виділення з державного 

бюджету понад 600 млн грн на цей проєкт. 

Кіш М. М. зауважив про те, що важливо не втратити таку фінансову  

підтримку нового проєкту,  у разі протилежного –  доцільно було би  

реконструювати діючу лікарню.  

Іванчо В. В. додав, що реальна картина дитячої обласної лікарні 

насправді невтішна та висловив свою думку щодо неефективного менедженту  

цього процесу, оскільки тоді, коли обладнання потребувало незначного ремонту – 

це не було використано. Тому  через неефективне управління – значна кількість 

медперсоналу перейшла у міську лікарню, також побутує думка, що 
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реконструкцію діючої лікарні за таку суму проводити не доцільно, а варто 

побудувати нову.  

Кіш М. М. підкреслив, що, як представник Мукачівської громади,  у  

минулій каденції він сприяв виділенню  суттєвих коштів на покращення цього 

закладу обласної ради, тому треба раціонально вивчити питання, провести 

ревізію,  перевірити обладнання, оскільки йдеться про  реконструкцію, а не 

будівництво.  

Іванчо В. В. зазначив про неприйнятну ситуацію, яка стосується 

комп’ютерного томографа, оскільки ще недавно він потребував 

недороговартісного ремонту, який так і не зроблено, у результаті – прилад вийшов 

із ладу. 

Кіш М. М. акцентував на тому, що державні кошти треба оперативно 

залучати в область. 

Ман Д. М. зауважив про те, що є тендер на реконструкцію – 10 млн 560 

тис. грн, тому чи ефективним є три проєкти із будівництва лікарень – треба 

оперативно приймати виважене рішення…  

Шекета А. А. відповів, що ми зараз не вирішуємо питання щодо лікарні, 

тільки інформуємо центральну владу про готовність гарантувати 

співфінансування, та висловив сумнів щодо будівництва нової лікарні у Мукачеві, 

оскільки навіть при дофінансуванні з міського бюджету м. Мукачева (500 млн 

грн) – цього недостатньо… Та зазначив, що також потребує узгодження із 

міським головою земельне питання щодо цього. 

Іванчо В. В. також зауважив про відсутність у пропонованому варіанті 

із місцерозміщенням лікарні належних паркувальних місць. 

Кіш М. М. зауважив про необхідність контролювати хід підготовки та 

процесу оголошення тендеру з цього проєкту, розгляд відповідних пропозицій та 

комісійно проводити ревізію. Та зазначив, що на пропонованій території 

потрапляють під знос окремі будівлі, гаражі, крім того – потребує врегулювання 

також питання із енергозабезпечення… 

Петров О. Г. звернув увагу на те, що ці питання відносяться до 

компетенції містобудівної ради, адже серед депутатів такого фахівця немає.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– питання «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 року) та  «Про обласний бюджет на 

2022 рік 07100000000  (код бюджету)» винести на розгляд у сесійну залу та 

врахувати позицію профільних комісій ради; 

– доручити облдержадміністрації комплексно вивчити питання щодо 

подальшого функіонування Комунального некомерційного підприємства 

«Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради (реконструкції діючої чи 

будівництва нової лікарні), а також з приводу зведення інших важливих обʼєктів 

соціально-культурної сфери області. 
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СЛУХАЛИ: Із питань: «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 перейменування Ужгородської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів» Закарпатської 

обласної ради, «Про створення Домбоківської  спеціальної  школи І – ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради»; «Про створення інформаційно-аналітичного центру 

медичної статистики у структурі комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

обласної ради»; «Про утворення відділення денного догляду для дітей з 

інвалідністю Комунальної установи «Виноградівський дитячий будинок-

інтернат»; «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 вилучення та передачу 

майна»; «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»; «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» голова комісії Кіш Михайло Михайлович зазначив, що ці 

питання повторно пропонуються до розгляду обласною радою  і потребують 

узгодження профільними комісіями ради. 

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю. 

внесли пропозицію зазначені питання пропонувати на розгляд у сесійну залу із 

врахуванням рекомендацій профільних комісій. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати пропоновані питання для розгляду у сесійній залі та 

врахувати позицію профільних комісій ради. 

СЛУХАЛИ: Із питань: «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» голова комісії Кіш 
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Михайло Михайлович  запропонував підтримати пропозиції профільної 

постійної комісії обласної ради з питань екології та використання природних 

ресурсів.  

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю. 

внесли пропозицію зазначені питання пропонувати на розгляд у сесійну залу із 

врахуванням рекомендацій профільної комісії обласної ради. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати пропоновані питання для розгляду у сесійній залі та 

врахувати позицію профільної комісії ради з питань екології та використання 

природних ресурсів. 

СЛУХАЛИ: Із питань: «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»  голова комісії Кіш Михайло 

Михайлович запропонував підтримати відповідні проєкти рішень.  

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю. 

внесли пропозицію зазначені питання пропонувати на розгляд у сесійну залу. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати пропоновані питання для розгляду у сесійній залі. 

СЛУХАЛИ: Із додаткових питань: «Про роботу Закарпатської обласної 

ради та її виконавчого апарату  за звітний період», «Про звіт директора 

Закарпатського  обласного комунального підприємства  «Міжнародний аеропорт 

Ужгород»»,  «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», «Про затвердження антикорупційної програми Закарпатської області  на 

2022-2023 роки», «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», «Про Регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з 

інфекційними хворобами в області на 2022-2026 роки», «Про Програму 

забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2022-

2024 роки», «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)», «Про   збільшення   статутного   капіталу 

Закарпатського обласного комунального підприємства  «Міжнародний  аеропорт 

Ужгород», «Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та 
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техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки (зі 

змінами від 23.09.2021)», «Про план роботи обласної ради на 2022 рік», «Про 

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

наглядові ради», «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 захисту сімейних 

цінностей українського народу, ефективної боротьби з домашнім насиллям  та 

недопущення ратифікації Стамбульської конвенції», «Про Звернення 

Закарпатської обласної ради щодо неприпустимості набрання чинності проєкту 

закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень» голова комісії Кіш Михайло Михайлович запропонував 

підтримати відповідні проєкти рішень та винести на розгляд президії для 

подальшого узгодження.  

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю. 

внесли пропозицію зазначені питання пропонувати на розгляд із врахуванням 

рекомендацій профільних комісій із зазначених питань. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати пропоновані питання для розгляду на президії з тим, щоб 

врахувати рекомендації профільних комісій та винести на подальше узгодження у 

сесійну залу. 

V. СЛУХАЛИ: З питання «Про план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації на 

2022 рік» інформував голова комісії Кіш Михайло Михайлович. 

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю., 

котрі запропонували погодити перелік заходів, передбачених планом роботи. 

Голосували:  

«За» – 5. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи постійної комісії з питань 

транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації на 2022 рік. 

 

 

Голова комісії         Михайло КІШ 

 

 

Секретар комісії                                                Лівія БАЛОГ 


