
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку,  

комунального майна та приватизації  

 

Дата проведення: 02.12.2021 року 

Час проведення: 10.15  

Місце проведення:  (5 поверх) малий зал 

Присутні: Русин Віктор Павлович – голова 

комісії; 

Борто Й. Й., Ливч М.М.,  

Шукаль Я.Ю., Темнохудова З. В. – 

члени комісії 

Відсутні: Мацепура І. О., Петров О.Г. – члени 

комісії 

 

Порядок денний:  

 

Попередній розгляд проєктів рішень: 

1. Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «Загальноосвітня школа 

в с. Богдан Рахівського району – будівництво» на баланс Богданської сільської 

ради Закарпатської області. 

2. Про зміну місцезнаходження та юридичної адреси Комунальної установи  

«Управління спільною власністю територіальних  громад» Закарпатської 

обласної ради. 

3. Про прийняття на баланс та вжиття подальших заходів щодо передачі в 

оренду рухомого індивідуально визначеного майна. 

 

Русин В. П. привітав присутніх членів постійної комісії та запропонував 

обрати секретарем засідання Ливч М.М. 

Голосували: «ЗА» -5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: обрати секретарем засідання Ливч Мирославу Михайлівну. 

 

Віктор Павлович запропонував затвердити порядок денний засідання  та 

поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний. 

 

Попередній розгляд проєктів рішень: 

 

1. Слухали: Про передачу обʼєкта незавершеного будівництва 

«Загальноосвітня школа в с. Богдан Рахівського району – будівництво» на 

баланс Богданської сільської ради Закарпатської області. 

 Виступили: Русин В.В., Борто Й.Й., Ливч М.М., Шукаль Я.В., 

Темнохудова З.В. 

Голосували: «ЗА» -5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 



 

Вирішили: включити зазначене питання в порядок денний пленарного 

засідання 4 сесії обласної ради як невідкладне. 

2. Слухали: Про зміну місцезнаходження та юридичної адреси 

Комунальної установи  «Управління спільною власністю територіальних  

громад» Закарпатської обласної ради. 

 Виступили: Русин В.В., Борто Й.Й., Ливч М.М., Шукаль Я.В., 

Темнохудова З.В. 

Голосували: «ЗА» -5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: включити зазначене питання в порядок денний пленарного 

засідання 4 сесії обласної ради як невідкладне. 

3. Слухали: Про прийняття на баланс та вжиття подальших заходів 

щодо передачі в оренду рухомого індивідуально визначеного майна. 

 Виступили: Русин В.В., Борто Й.Й., Ливч М.М., Шукаль Я.В., 

Темнохудова З.В. 

Голосували: «ЗА» -5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: включити зазначене питання в порядок денний пленарного 

засідання 4 сесії обласної ради як невідкладне. 

 

 

Голова комісії                                                                             Віктор РУСИН 

 

 

Секретар засідання                                                              Мирослава ЛИВЧ  

. 

 


