
Протокол 

пленарного засідання позачергової сесії 

Закарпатської обласної ради 

VIIІ скликання 

 

 

28 лютого 2022 року 

 

м. Ужгород, площа Народна, 4,  

сесійна зала засідань   

Закарпатської обласної ради (2 поверх) 

 

Засідання розпочалося об 11:06, 

засідання завершилось о 12:09.  

Усього депутатів – 64. 

Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж пленарного 

засідання: 

присутні  – 55,  

відсутні – 9. 

Запрошені: керівники правоохоронних та контролюючих органів, 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 Адріана – заступник голови Закарпатської обласної ради  

Микита Віктор – голова Закарпатської обласної державної адміністрації – 

начальник  обласної військової адміністрації 

 

Чубірко Володимир – повідомив, що кожного дня надходять сумні звістки 

про загибель українських військовослужбовців та мирних жителів України.  

Закарпаття за останні дні втратило двох молодих юнаків: 29-річний  

ужгородець Олександр Кіш, 22-річний мукачівець Василь Білак. Висловив 

щирі співчуття родинам загиблих захисників Вітчизни. Попросив вшанувати 

пам’ять полеглих за незалежну Україну хвилиною мовчання. 

 

Хвилина мовчання 
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Повідомив, що на пленарне засідання запрошено представників духовенства 

краю для спільної молитви за мир, за Україну. 

 

Молитва за Україну 

 

Чубірко Володимир – зауважив,  що, на жаль, маємо тривожні часи. Живемо 

у новій реальності – триває  повномасштабна війна, яку розпочала Росія та їй 

підконтрольна Білорусь. Перш за все, необхідно пам’ятати про єдність, 

згуртованість. Закликав зберігати спокій, допомагати один одному, а в кожну 

вільну хвилину – молитися за Україну! 

Попросив колег-депутатів підтримувати обласну військову адміністрацію у 

такий непростий для всіх час, долучатися до добрих справ, допомагати нашим 

захисникам, владі. Подякував кожному небайдужому до долі України. 

В обласній раді створено кризовий центр із отримання гуманітарних вантажів 

від органів місцевого самоврядування країн-партнерів – Чехії, Словаччини, 

Угорщини, Німеччини. Висловив вдячність їм за допомогу.  

Наголосив, що депутати обласної ради активно беруть участь у різних 

гуманітарних і доброчинних місіях. Деякі  вступили до складу територіальної 

оборони. Наголосив на важливості разом із відповідальними владними 

структурами області зміцнювати територіальну оборону, оберігати безпеку 

закарпатців та рятувати тих, хто знайшов на Закарпатті тимчасовий притулок. 

Запросив до виступу Микиту Віктора – голову Закарпатської обласної 

державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації. 

Микита Віктор – зазначив, що зараз настали непрості часи. З першого дня 

війни, бойових дій поставив перед собою завдання зберегти стабільність у 

регіоні. Подякував усім, хто включився в роботу. Повідомив  про напрямки 

виконання завдань, які забезпечують його заступники:  Іванчо В. В. займається 

питаннями економіки, фінансування, банківської системи; Білецький М. З. – 

сферою будівництва, певними стратегічними та іншими організаційними 

питаннями; Добромільський П. П. веде гуманітарний напрямок;           

Шинкарюк І. С. займається військовими питаннями. Введено військовий стан, 

тож має бути чіткий порядок. Президент чітко визначив, що голова військової 

адміністрації несе відповідальність перед народом та Президентом. Наш 

Президент зараз –  герой, наш  національний лідер, він з нами. В Карпати ніхто 

не пройде. Ні один чоловік віком від 18 до 60 років кордон не перетне. Зараз 

організовується робота із отримання гуманітарної допомоги. Враховуючи 

сучасні реалії, специфічні можливості та функції, вилучатимуться транспортні 

засоби і будуть передаватися на благо армії. Вдячний народним депутатам, 

депутатам обласної ради, власникам супермаркетів, автопарків вантажних 

автомобілів, які  підтримують у всьому. Дехто записується в територіальну 

оборону, наприклад, Ман Денис, Шандор Федір. Наголосив, що його 

завданням, як керівника, зараз є формування захисту області, комунікації з 

військовими. Важливо прислухатися до людей. Розповів, у якому порядку 

надаватиметься гуманітарна допомога.  
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Повідомив, що на цей час до Закарпаття прийнято більше 35 тисяч біженців. 

Щодо контролю громадян – такі функції здійснює Нацполіція. Тут все в 

порядку. 

Інформував, що прийнято рішення 28.02.2022 провести навчання для громадян 

з повітряної тривоги (о 18:00 год. в м. Ужгород  та в м. Мукачеві).  

Стосовно комендантської години – немає наразі необхідності її вводити. 

Підсумував, що відповідальний за  кожного громадянина  у краї. Звернувся до 

депутатів з проханням підтримати важливі для Закарпаття рішення.  

Чубірко Володимир – інформував, що з огляду на введення воєнного стану в 

Україні, з метою поповнення матеріального резерву, щоб запобігти 

виникненню надзвичайних ситуацій в області, за ініціативою голови 

облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації – видав 

розпорядження про скликання позачергової сесії обласної ради.  

Попросив закарпатську громаду бути обачними, менше слухати негативної 

інформації, опиратися тільки на достовірні факти. Закликав толерантно 

ставитись до приїжджих співвітчизників, сприяти їм, бути мудрими та 

милосердними.  

Запевнив, що усі відповідні владні інституції, правоохоронні органи 

цілодобово працюють заради спокою у мирному та багатонаціональному краї. 

Нагадав, що обласна рада, як представник місцевого самоврядування області, 

у межах своїх повноважень, на цій позачерговій сесії має вирішити нагальне 

питання із забезпечення життєдіяльності області у складний час. 

Повідомив, що за ініціативою Закарпатської обласної військової адміністрації 

підготовлено проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

23.12.2021 № 527 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (зі змінами від 

16.02.2022)». 

Зазначив, що зранку було проведено засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету. 

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 53 депутати. 

Відповідно до статті 14 Регламенту роботи ради запропонував провести 

реєстрацію за допомогою електронної системи голосування. Результати: 

присутні 52 депутати (Депутат Кеменяш О. повідомив, що не спрацювала 

карточка, тому просить врахувати  і його присутність на пленарному засіданні. 

В результаті: присутні 53 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 
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Чубірко Володимир – зазначив, що працюємо у режимі відкритого 

поіменного голосування. Відповідно до статті 66 Регламенту ради нагадав, що 

всі рішення ради приймаються більшістю голосів, що становить 33 депутати.  

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. 

Оскільки бажаючих виступити не було, запропонував перейти до формування 

секретаріату. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про секретаріат пленарного засідання позачергової сесії обласної ради  

Чубірко Володимир – повідомив, 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: 

Кіш Михайло – голова секретаріату («РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ»), 

Орос Ільдіко – заступник голови секретаріату ("КМКС"), 

Антал Олександр – член секретаріату ("ЗА МАЙБУТНЄ").  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За секретаріат: 

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

Прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про порядок денний пленарного засідання позачергової сесії обласної 

ради  

Чубірко Володимир – повідомив, що в порядку денному пропонується 

розглянути питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

23.12.2021 № 527 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (зі змінами від 

16.02.2022) 07100000000 (код бюджету)». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

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

Прийнято. 

Шекета Андрій – запропонував внести до порядку денного пленарного 

засідання позачергової сесії питання «Про внесення змін і доповнень до 

Регіональної програми  «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2022 – 2024 роки», «Про внесення змін до Програми 

забезпечення виконання рішень  судів та інших виконавчих документів 

на 2022 – 2024 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Шекети Андрія:  

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

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому за рішення «Про порядок денний пленарного засідання 

позачергової сесії обласної ради»: 

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

Прийнято (рішення № 562). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чубірко Володимир – зауважив, що згідно з Регламентом роботи ради 

необхідно перейти до розгляду депутатських запитів. Однак на цей раз 

закликав депутатів сконцентруватися на прийнятті важливих рішень та не 

озвучувати на пленарному засіданні  депутатські запити. 

Крулько Василь – зазначив: йому стало відомо, що вчора рада оборони 

області ухвалила рішення про те, що всі чоловіки-вимушені переселенці 

повинні з’явитися до військкомату та стати на військовий облік. Поцікавився 

про алгоритм дій у цьому випадку. 

Микита Віктор – пояснив, що є військкомати на місцях, де всіх записують. 

Переселенці-чоловіки (від 18 до 60 років), які перебувають на території 

області, зобов’язані з’явитися до військкомату. Тих, хто не з’явився, будуть 

виявляти співробітники Національної поліції під час патрулювання. Треба 

діяти згідно із законодавством. Ніхто, крім правоохоронних органів, не має 

права затримувати людей та тягнути силою у військкомат. Ніхто не має права 

об’єднуватись у групи, брати зброю і наводити порядок, оскільки це є 

незаконне військове формування. Попросив поставитися до цього серйозно.  

Галай Ірина – поцікавилася щодо коштів, на які може розраховувати 

територіальна оборона міста Мукачева. Необхідно виділити кошти на 

територіальну оборону для Мукачівської районної адміністрації. 

Микита Віктор – зазначив, що є  готовність фінансувати, будуть розподілені 

кошти. 

 

СЛУХАЛИ:  

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

обласний бюджет на 2022 рік» (зі змінами від 16.02.2022) 07100000000 (код 

бюджету)  

ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

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

Прийнято. 

Лазар Петро – інформував, що проєкт рішення був доповнений. Тобто, на 10 

млн грн збільшується резервний фонд, на 10 млн грн збільшується програма 

поповнення матеріально-технічного резерву, на 10 млн грн збільшується 

програма «Турбота». Перед пленарним засіданням позачергової сесії 
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надійшли пропозиції від депутатів обласної ради, керівників департаментів 

адміністрації збільшити ці суми. В резервному фонді наразі є 7 млн грн, з якого 

кошти можуть витрачатись відповідно до розпоряджень голови 

облдержадміністрації та постанови Кабінету Міністрів України № 415. Була 

пропозиція збільшити резервний фонд до 20 млн грн. 

Чубірко Володимир – зазначив, що є пропозиція збільшити: резервний фонд 

–  до 20 млн грн,  програму поповнення матеріально-технічного резерву – до 

20 млн грн, програму «Турбота» –  до 20 млн грн. 

Лазар Петро – зауважив щодо програми «Турбота». На цей час обсяг 

програми – 27 млн грн. 10 млн грн вже виділено і в проєкті рішення є ще 10 

млн грн, тобто в загальному буде 20 млн грн. 

Чубірко Володимир – вважає, що програму «Турбота» треба наповнити 

максимально. 

Лазар Петро – уточнив: тобто ще 7 млн грн. Тоді, резервний фонд – плюс 13 

млн грн, програма «Турбота» – плюс майже 17 млн грн, матеріальний резерв – 

збільшити до 20 млн грн. 

Ман Денис – подякував голові військової адміністрації, правоохоронцям за 

роботу. Зазначив, що є програма підтримки територіальної оборони і 

запропонував заповнити її повністю. 

Лазар Петро – зазначив, що на цей час з обласного бюджету виділено 4 млн 

грн. На бюджети громад виділили ще 7 млн 315 тис. грн. Маємо 11 млн 317 

тис. грн. Кошти наразі не використовувались, військкомат має дати напрями, 

куди витрачати кошти. Загальний обсяг цієї програми –  15 млн грн. Тобто 

можна збільшити на 11 млн грн.  

Ман Денис – подякував закарпатцям за підтримку територіальної оборони. 

Кожного дня приносять продукти харчування, закуповують необхідні речі. 

Кошти в обласному бюджеті простоюють. Тому треба додати у програму 

територіальної оборони ще 11 млн грн та попросити військкомат 

пришвидшити роботу з поданням пропозицій.  

Чубірко Володимир – підсумував пропозицію: в резервний фонд додаємо 13 

млн грн, в програму «Турбота» – 16,8 млн грн, у програму поповнення 

матеріально-технічного резерву – 20 млн грн, у програму територіальної 

оборони – 11 млн грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Чубірка Володимира:  

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

Прийнято. 

Ледида Олександр – запитав, чи можливо надати матеріальну допомогу 

сім’ям загиблих воїнів із Закарпаття по програмі «Турбота». 

Мацола Віктор – відповів, що їм буде виділено по 100 тис. грн. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

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

Прийнято (рішення № 563). 
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ВИСТУПИЛИ: 

Дем’янчук Василь – повідомив, що до нього звертаються громадяни, які 

хочуть допомогти. Запитав, чи є можливість відкрити благодійні рахунки, щоб 

люди могли перерахувати кошти. 

Лазар Петро – повідомив, що на сайті обласної державної адміністрації буде 

опубліковано номери рахунків, куди можна буде перераховувати кошти. 

Також опрацьовано та буде надіслано дорожню карту для територіальних 

громад, як відкривати відповідні рахунки громадам. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про  внесення змін і доповнень до Регіональної програми  «Турбота» щодо 

посилення соціального захисту громадян на 2022 – 2024 роки 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

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

Прийнято. 

Ливч Мирослава – зазначила, що оскільки виділено з обласного бюджету 

кошти для програми «Турбота», треба внести  до неї відповідні правки. 

Чубірко Володимир – додав, що відповідно до рішення «Про внесення змін 

до рішення обласної ради від 23.12.2021 № 527 «Про обласний бюджет на 2022 

рік» (зі змінами від 16.02.2022) 07100000000 (код бюджету)» необхідно внести 

редакційні правки у програму «Турбота». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Ливч Мирослави:  

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

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

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

Прийнято (рішення № 564). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми  забезпечення виконання рішень  судів та 

інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу та в цілому:  

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

Прийнято (рішення № 565). 

(Депутат обласної ради Станко Петро просить вважати його голос «за» при 

голосуванні за проєкт рішення «Про внесення змін до Програми  забезпечення 

виконання рішень  судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 

роки»). 
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ВИСТУПИЛИ: 

Чубірко Володимир – констатував, що депутатський корпус ще раз 

продемонстрував: у сесійній залі є підтримка та єдність. Всі готові разом до 

оборони рідної землі. Наші колеги є  у загонах територіальної оборони: як в 

обласному центрі, так і на місцях. Закликав долучатися та разом допомагати 

нашій громаді, начальнику військової адміністрації та всім людям, які 

відповідають за ситуацію в області.  

Русин Віктор – зауважив, що складною є ситуація в Ужгороді з 

бомбосховищами, підвалами. Можливо, треба дати протокольне доручення 

обласній раді звернутися до  територіальних громад, щоб залучили депутатів, 

громадян для розчищення бомбосховищ, підвалів. На цей час є 4,5 тис. місць 

для людей у бомбосховищах. 

Микита Віктор – погодився, що ситуація критична, треба подбати про 

безпеку людей. Вважає, що варто використовувати складські  та підвальні 

приміщення. Після сьогоднішнього навчання з повітряної тривоги  буде 

надано відповідне доручення  про це депутатам на всіх рівнях, які 

працюватимуть з населенням, ОСББ. Проводитимуться наради і 

вирішуватимемо, що ще треба зробити. 

Чубірко Володимир – підсумував: необхідно долучатись усім до роботи, 

потрібна матеріальна, духовна, моральна підтримка Президенту України, 

державі, нашим громадянам. 

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

Прийнято.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шинкарюк Ігор – надав роз’яснення стосовно мобілізації та з інших питань 

стосовно готовності до оборони Закарпаття. Наголосив на персональній 

відповідальності кожного за дезінформацію. Зараз диверсія полягає в тому, 

щоб посіяти хаос. Звернувся до всіх присутніх довіряти лише правдивим 

джерелам: обласна державна адміністрація, обласна рада, заступники голови 

облдержадміністрації, заступники голови ради.  

Чубірко Володимир – подякував заступнику голови облдержадміністрації за 

надані роз’яснення. Зауважив щодо чергової сесії, яку попередньо було 

заплановано на 10 березня: діятимемо відповідно до ситуації, згідно з 

потребами. Про подальший порядок роботи в постійних комісіях обласної 

ради будемо інформувати. Побажав усім миру та Божої помочі, твердості і сил 

нашому Президенту. Обласна рада цілодобово на зв’язку, тримаємо тісний 

контакт з громадами. 
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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             Михайло КІШ  

        («РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ») 

 

Заступник               Ільдіко ОРОС  

голови секретаріату                                  ("КМКС") 

 

Член секретаріату     Олександр АНТАЛ 

                                                                                   ("ЗА МАЙБУТНЄ") 

 


