ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії обласної ради з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації
Дата проведення: 15.12.2021
Час проведення: 12.00. год
Місце проведення: (5 поверх) малий зал
Склад комісії: 7 чоловік
Присутні: Русин Віктор Павлович – голова комісії;
Борто Йосип Йосипович, Ливч Мирослава
Михайлівна, Петров Олексій Геннадійович,
Станко Петро Іванович – члени комісії
Відсутні: Мацепура Ірина Олександрівна,
Темнохудова Зоя Володимирівна – члени
комісії
Також присутні на Дем’янчук Василь Юрійович – заступник
засіданні: голови обласної ради, Малик Юлія Леонідівна
– керівник Комунальної установи «Управління
спільною власністю територіальних громад»
Закарпатської обласної ради, Мішко Євген
Васильович – перший заступник начальника
КУ, Гивчак Мирослав Петрович – заступник
начальника управління КУ, Бортейчук Юрій
Юрійович, Сигидін Олег Ігорович –
працівники виконавчого апарату облради.
Порядок денний:
І. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.
ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.
ІІІ. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд
пленарного засідання 5 сесії обласної ради.
Головував на засіданні Русин Віктор Павлович – голова постійної комісії
з питань регіонального розвитку, комунального майна та приватизації.
Віктор Павлович привітав присутніх членів постійної комісії та інших
учасників засідання, зауважив, що кворум є. Запропонував затвердити порядок
денний та поставив це питання на голосування.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний.
І. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.

Слухали: Русина В.П. який запропонував обрати заступником голови
постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, комунального
майна та приватизації Станка Петра Івановича.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Вирішили: Обрати заступником голови постійної комісії з питань
регіонального розвитку, комунального майна та приватизації Станка Петра
Івановича.
ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.
Слухали: Русина В.П. який запропонував обрати секретарем постійної
комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, комунального майна та
приватизації Ливч Мирославу Михайлівну.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Вирішили: Обрати секретарем постійної комісії з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації Ливч Мирославу Михайлівну.
ІІІ. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд
пленарного засідання 5 сесії обласної ради.
(Профільні питання підкреслені)

Слухали: Буришина Віктора Васильовича – начальника управління
цивільного захисту облдержадміністрації, який повідомив, що начальник
Комунальної установи «Закарпатський обласний центр цивільного захисту
матеріальних резервів та централізованого оповіщення» ЗОР Сливка Василь
Петрович написав заяву про звільнення і є необхідність підготовки відповідного
проєкту рішення для розгляду на пленарному засіданні 5 сесії обласної ради, а
також проєкту рішення про призначення нового керівника установи.
Виступили: Русин В.П. вніс пропозицію підготувати та включити
відповідні проєкти рішень обласної ради до порядку денного 5 сесії, як нагальні.
Голосували: «ЗА»- 4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1. виконавчому апарату підготувати проєкти рішень: «Про
звільнення начальника Комунальної установи «Закарпатський обласний центр
цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого оповіщення»
Закарпатської обласної ради» та «Про призначення начальника Комунальної
установи «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних
резервів та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради».
2. Включити питання в порядок денний пленарного засідання 5 сесії
обласної ради, як нагальні.
Слухали: Про Програму фінансового забезпечення розвитку
транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування
Закарпатської області на 2022 – 2024 роки.

Інформував: Маковський
Василь
Іванович
–
управління
забезпечення
діяльності
керівництва, міжнародних та регіональних
зв’язків виконавчого апарату обласної ради
Виступили: Русин В.П., Ливч М.М.
Голосували: «ЗА» -4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
2. Слухали: Русина В.П. Про обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед
Закарпаттям».
Виступили: Ливч. М.М., Станко П.І.
Голосували: «ЗА»- 4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Слухали: Русина В.П. Про внесення змін і доповнень до рішень обласної
ради від 30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139 (відзнаки).
Виступили: Ливч. М.М., Станко П.І.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Слухали: Русина В.П. Про перейменування Ужгородської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної
ради.
Виступили: Ливч. М.М., Станко П.І.
Голосували: «ЗА» -4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ»-0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Слухали: Русина В.П. Про створення Домбоківської спеціальної школи І
– ІІ ступенів Закарпатської обласної ради.
Виступили: Ливч. М.М., Станко П.І.
Голосували: «ЗА» -4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Слухали: Про створення інформаційно-аналітичного центру медичної
статистики у структурі комунального некомерційного підприємства
«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської
обласної ради (приєднання підрозділу Закарпатського обласного центру
громадського здоровʼя – до КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А.
Новака» Закарпатської обласної ради.
Виступили: Дем’янчук В. Ю.
Голосували: «ЗА» -4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.

Слухали: Русина В.П. Про утворення відділення денного догляду для
дітей з інвалідністю Комунальної установи «Виноградівський дитячий будинокінтернат».
Виступили: Ливч. М.М.
Голосували: «ЗА» -4, «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Слухали: Русина В.П. Про затвердження статутів окремих
комунальних підприємств у новій редакції (засновник ОР: аптеки).
Виступили: Малик Ю.Л. надала пояснення стосовно проєкту рішення.
Русин В. П. запропонував винести на сесію вищезазначене питання,
провести в подальшому спільне засідання постійних комісій обласної ради з
питань регіонального розвитку, комунального майна та приватизації та охорони
здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників
АТО/ООС, представників Комунальної установи «Управління спільною
власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради, із запрошенням
Котика Валерія Михайловича – керівника ЗОВО «Фармація» щодо визначення
стратегії розвитку цих об’єктів Закарпатського обласного виробничого
об’єднання «Фармація».
Також виступили Дем’янчук В.Ю., Станко П., Ливч М.М.
Голосували: «ЗА» -4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» – 0
Вирішили: 1)Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.
2) Назву комісії викласти у новій редакції: з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.
Слухали: Про затвердження Статуту Комунального некомерційного
підприємства «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малятко»
Закарпатської обласної ради у новій редакції.
Виступили: Русин В.П., Ливч М.М., Сигидін О.І.
Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1) Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.
2) Назву комісії викласти у новій редакції: з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.
Слухали: Про вилучення та передачу майна (Вилучити від Головного
управління ДСНС України у Закарпатській області майно, а саме: автомобіль «DENIS», з
оперативного управління без права балансоутримувача аеропорту Ужгород» в оперативне
управління).

Виступили: Русин В.П.
Голосували: «ЗА»-4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1) Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.
2) Назву комісії викласти у новій редакції: з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.

Слухали: 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.
Інформувала: Малик Ю.Л. – начальник Комунальної
установи «Управління спільною власністю
територіальних громад» Закарпатської
обласної ради
Виступили: Русин В.П. поцікавився чи є по всіх будівлях експертні
оцінки? Малик Ю.Л. відповіла, що наявні, але не має оцінки по будівлі за
адресою: пл. Народній, 4, а також зазначила, що якщо об’єкт здається в оренду
без аукціону то ми зобов’язані його попередньо оцінити, визначити ринкову
вартість.
Також виступили Ливч М.М., Дем’янчук В.Ю., Станко П.І., Борто Й.Й.
Голосували: «ЗА»- 4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1)Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.
2) Назву комісії викласти у новій редакції: з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.
Слухали: Про надання згоди на списання будівель з балансу
Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна
лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради.
Виступили: Русин В.П. зазначив, що це питання вже розглядалось на
засіданні постійної комісії і поставив на голосування.
Голосували: «ЗА»- 5, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1)Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради
2) Назву комісії викласти у новій редакції: з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації
Слухали: Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу
Комунального
некомерційного
підприємства
«Обласний
дитячий
туберкульозний санаторій
«Човен»
Закарпатської
обласної
ради
(відеокомплекс, котел)

Виступили: Русин В.П. зазначив, що це питання вже розглядалось на
засіданні постійної комісії і поставив на голосування.
Голосували: «ЗА»- 4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1)Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради
2) Назву комісії викласти у новій редакції: з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації
Слухали: Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу
Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна
стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради (3 стоматустановки,
ливарна установка, муфельна піч).

Виступили: Русин В.П., Малик Ю.Л.

Голосували: «ЗА»- 4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: Повернути проєкт рішення на доопрацювання.
Слухали: Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу
Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання
психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради (8
одиниць:рентген апарати, компи, пр. машина)

Виступили: Русин В.П. зазначив, що це питання вже розглядалось на
засіданні постійної комісії і поставив на голосування.
Голосували: «ЗА»- 4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1)Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради
2) Назву комісії викласти у новій редакції: з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.
Слухали: Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу
Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна
станція переливання крові» (2 холодильники, камера, центрифуга, ваги, дозатори,
ксерокс, оргтехніка…)

Виступили: Русин В.П. зазначив, що це питання вже розглядалось на
засіданні постійної комісії і поставив на голосування.
Голосували: «ЗА»- 4, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1)Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради
2) Назву комісії викласти у новій редакції: з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації
Слухали: 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 (с. Косонь Берегівського району).
Виступили: Сигидін О.І. надав пояснення щодо вищезазначених питань.
Русин В.П. запропонував погодитись із висновками профільної постійної комісії.
Вирішили: винести питання на розгляд профільної комісії обласної ради.
Слухали: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення
закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської
обласної ради.
Виступили: Русин В.П., Петров О.Г., Дем’янчук В.Ю., Ливч М.М.,
Борто Й.Й.
Голосували: «ЗА» -5, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ»-0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Члени постійної комісії порушили питання «роздутих» штатів обласних
комунальних підприємств, особливо їх адмінапаратів (була висловлена думка
скорочення адмінапаратів, а вивільнені приміщення здати в оренду).

Також було зауважено про необхідність (в подальшому) присутності
керівників комунальних підприємств (закладів) на засіданнях профільної
постійної комісії з їх пропозиціями удосконалення роботи.
Русин В.П. знов наголосив щодо доцільності існування трьох центрів
позашкільної освіти в такому вигляді в якому вони існують зараз (по Україні
вони останні за показниками).
Петров О.Г. підтримав необхідність реформування комунальних закладів.
Слухали: Про звіт директора Закарпатського обласного комунального
підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» (про господарську та
економічну діяльність комунального підприємства, використання виділених
коштів, аналіз рентабельності аеропорту, а також заходи з підвищення
ефективності його роботи)
Інформував: КОЦЮБА Олег Анатолійович – директор
ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород»
Виступили: Русин В.П., Дем’янчук В.Ю., Ливч М.М., Петров О.Г.,
Малик Ю.Л., Борто Й.Й., Станко П.І.
Обговорили проблемні питання діяльності аеропорту, зокрема проблему,
яка виникла із транспортуванням спеціального вантажного транспортного
засобу, який переданий Державним підприємством «Міжнародний аеропорт
«Бориспіль», про необхідність змін до розпорядження щодо нового голови
комісії з передачі майна (Малик Ю.Л., Русин В.П., Коцюба О.А.) для остаточного
вирішення питання.
Борто Й. Й. поцікавився: скільки бюджетних коштів виділялось в 2021 на
роботу аеропорту? Яка частка на заробітну плату? Чим займається зараз
підприємство?
Дем’янчук В.Ю. надав запитання, що стосуються світло-сигнальної
системи.
Коцюба О. А. надав відповіді.
Русин В.П. звернув увагу на ефективне використання у 2022 році
приміщень, які в даний момент вільні на території аеропорту, на можливість
розмістити там (до прикладу) хостел, ресторан.
Малик Ю.Л. зауважила про те, що до Комунальної установи не надходили
подання від підприємства щодо включення тих чи інших об’єктів в перелік
таких, які можуть передаватися в оренду.
Русин В.П. висловив побажання працівникам Комунальної установи та
ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» тісно співпрацювали і налагодити
комунікації.
Також виступили Станко П.І. (питання про можливість створення хабу),
Ливч М. М. (щодо земельних питань), Дем’янчук В.Ю., Петров О.Г. стосовно
підготовки звернення до Кабінету Міністрів України щодо врегулювання
питання знижок аеропортових зборів для аеропортів комунальної форми
власності.
Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0.
Вирішили: винести питання на розгляд 5 сесії обласної ради.

Інформував: СИГИДІН Олег Ігорович – управління
правового забезпечення діяльності обласної
ради
Слухали: 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).
Виступили: Русин В.П., Дем’янчук В.Ю., Ливч М.М., Борто Й.Й.,
Станко П.І.
Голосували: «ЗА» -5, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1) Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.
2)Підготувати звернення до Кабінету Міністрів України
щодо
врегулювання питання знижок аеропортових зборів для аеропортів комунальної
форми власності (внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку
України від 14.04.2021 №433 «Про встановлення аеропортових зборів
за
обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України»).
Слухали: Про збільшення статутного капіталу Закарпатського
обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород».
Виступили: Русин В.П., Дем’янчук В.Ю., Ливч М.М., Борто Й.Й.,
Станко П.І.
Голосували: «ЗА» - 5 , «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0.
Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради.
Слухали: Про затвердження антикорупційної програми Закарпатської
обласної ради на 2022 – 2023 роки.
Інформував:
СИГИДІН Олег Ігорович – управління правового
забезпечення діяльності обласної ради
Виступили: Русин В.П., Дем’янчук В.Ю., Ливч М.М., Борто Й.Й.,
Станко П.І. запропонували розглянути питання на пленарному засіданні 5 сесії
облради.
Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Слухали: Про Програму фінансової підтримки комунальноексплуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і
облдержадміністрації та збереження адмінбудинку (пл. Народна,4), як
пам’ятки архітектури на 2022 – 2024 р.р.
Інформував: МИШАНИЧ Андрій Федорович –
заступник
начальника
управління
ресурсного
забезпечення
апарату
облдержадміністрації
Виступили: Русин В.П., Дем’янчук В.Ю., Ливч М.М., Борто Й.Й.,
Петров О.Г., Станко П.І.

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ»-0.
Вирішили: 1)Включити зазначене питання до порядку денного 5-ї сесії
обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради
2) Передбачити у Програмі відповідні заходи з ремонту сесійної зали облради
та виділити на ці цілі кошти.
3) Назву комісії викласти у новій редакції: з питань регіонального
розвитку, комунального майна та приватизації.
Слухали:
– Про обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 20222026 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.
Виступили: Русин В. П.
Голосували: «ЗА»- 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Слухали: Про Програму забезпечення виконання рішень судів та інших
виконавчих документів на 2022-2024 роки.
Інформувала: Малик Ю.Л. – начальник Комунальної
установи «Управління спільною власністю
територіальних громад» Закарпатської
обласної ради
Виступили: Русин В.П., Станко П. І.
Голосували: «ЗА»- 5, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Слухали: Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та
техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки (зі
змінами від 23.09.2021)
Інформував: Представник Головного управління ДСНС
України у Закарпатській області
Виступили: Русин В.П., Ливч М.М., Борто Й.Й., Петров О.Г., Станко П.І.
Голосували: «ЗА» -5, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
Слухали: Про структуру і чисельність, штатний розпис Комунальної
установи «Управління
спільною власністю територіальних громад»
Закарпатської обласної ради на 2022 рік.
Інформувала: Малик Ю.Л. – начальник Комунальної
установи «Управління спільною власністю
територіальних громад» Закарпатської
обласної ради

Виступили: Русин В. П.
Голосували: «ЗА» -5, « ПРОТИ»- 0, «УТРИМАВСЯ»-0.
Вирішили: Включити питання в порядок денний пленарного засідання 5
сесії обласної ради.
Слухали: Про склад і розмір витрат Комунальної
установи
«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської
обласної ради на утримання нерухомого майна і прибудинкової території на
2022 рік.
Виступили: Русин В. П.
Голосували: «ЗА» -5, « ПРОТИ»- 0, «УТРИМАВСЯ»-0.
Вирішили: Включити питання в порядок денний пленарного засідання 5
сесії обласної ради.
Слухали: Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення
проєктів міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 –
2023 роки.
Виступили: Русин В.П.
Голосували: «ЗА» -5, « ПРОТИ»- 0, «УТРИМАВСЯ»-0.
Вирішили: Включити питання в порядок денний пленарного засідання 5
сесії обласної ради.
Слухали: Про структуру та штатний розпис КП «Агентство
регіонального
розвитку
та
транскордонного
співробітництва
«Закарпаття» Закарпатської обласної ради».
Інформував: ФЕСЬКОВ Володимир Геннадійович –
директор КП «Агентство регіонального
розвитку
та
транскордонного
співробітництва «Закарпаття» Закарпатської
обласної ради»
Виступили: Феськов В. повідомив, що 29.07.2021 на сесії була
затверджена лише структура, а прийняття штатного розпису був відтерміновано.
Зазначив про потребу в 17 особах, розповів про зарплатні проєкти в 2022 році.
Русин В.П. поцікавився бюджетом структури на 2022 рік.
Феськов надав відповідь: бюджетний запит складає 6.8 млн грн.
Також виступили Петров О.Г., Борто Й.Й., Станко П.І.
Русин В.П. запропонував до президії подати штатний розпис на структуру,
яка вже затверджена та поставив питання на голосування.
Голосували: «ЗА»- 5, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: 1)Подати на президію проєкт рішення у новій редакції:
передбачивши структуру у кількості 14 штатних одиниць, яка затверджена
рішенням облради № 321 від 29.07.2021.
Слухали:
–
Про план роботи обласної ради на 2022 рік.
– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо забезпечення доступу до
українського телебачення на територіях компактного проживання
представників національних меншин.

–
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо вжиття заходів зі
збереження Державного підприємства «Воловецьке лісове господарство.
– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності розв’язання
на державному рівні проблеми черг вантажного автотранспорту перед
міжнародними автомобільними пунктами пропуску.
–
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».
Виступили: Русин В. П. запропонував розглянути питання на пленарному
засіданні 5 сесії обласної ради.
Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» -0.
Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 5 сесії
обласної ради.
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