
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної 

діяльності 

 

Дата проведення: 

 

16.02.2022 року 

Час проведення: 10.00 год 

Місце проведення:  депутатський зал 

Присутні: Якушева Єва Михайлівна – голова комісії 

Щербей Мирослав Васильович – заступник 

голови комісії; 

Петеі Юдіта Оттовна – секретар комісії; 

Сарай Роман Дмитрович, Сличко Микола 

Іванович – члени комісії 

Також присутні  

на засіданні: 

Чубірко Володимир Володимирович  – голова 

обласної ради, Шекета Андрій Андрійович – 

перший заступник голови ради, Сушко 

Андріана Антонівна – заступник голови ради, 

Лазар Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації,  

Наумов Ігор Володимирович – завідувач 

сектору оборонної роботи 

облдержадміністрації, Богдан Юрій Юрійович 

– командир 101-ї бригади територіальної 

оборони 

 

Порядок денний: 

Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання  позачергової сесії обласної ради обласної ради: 

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. 

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

обласний бюджет на 2022 рік». 
 

Якушева Єва Михайлівна привітала присутніх членів постійної комісії, 

зазначила, що кворум є, ознайомила із порядком денним та поставила на 

голосування питання «Про погодження порядку денного засідання постійної 

комісії». 

ВИСТУПИЛИ: Щербей М. В., Сарай Р.Д., Сличко М. І., Петеі Ю.О. 

запропонували погодили порядок денний засідання постійної комісії.  

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити зазначений порядок денний засідання комісії. 



 

 

 

 

Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання  позачергової сесії обласної ради обласної ради. 

 

1. 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. 

Інформували: Наумов Ігор Володимирович – завідувач сектору 

оборонної роботи облдержадміністрації, Богдан 

Юрій Юрійович – командир 101-ї бригади 

територіальної оборони 

ВИСТУПИЛИ: Якушева Є. М. запропонувала внести в порядок денний 

позачергової сесії обласної ради вищезазначене питання. 

Щербей М.В., Петеі Ю.О., Сличко М. І., Сарай Р.Д. підтримали пропозицію. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання  в порядок денний пленарного 

засідання  позачергової  сесії обласної ради.  

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання обласного 

бюджету  за 2021 рік. 

Інформував: Лазар Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Якушева Є.М. запропонувала внести в порядок денний 

позачергової сесії обласної ради вищезазначене питання. 

Щербей М.В., Петеі Ю.О., Сличко М.І., Сарай Р.Д. підтримали пропозицію. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання  в порядок денний пленарного 

засідання  позачергової  сесії обласної ради.  

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2021 

№ 527 «Про обласний бюджет на 2022 рік». 

Інформував: Лазар Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Якушева Є.М. запропонувала внести в порядок денний 

позачергової сесії обласної ради вищезазначене питання. 

Щербей М.В., Петеі Ю.О., Сличко М.І., Сарай Р.Д. підтримали пропозицію. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання  в порядок денний пленарного 

засідання  позачергової  сесії обласної ради.  

 

Голова комісії                                                                           Єва ЯКУШЕВА 

 

Секретар комісії                                                                       Юдіта ПЕТЕІ 


