
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної  комісії обласної ради з питань регіонального 

розвитку, комунального майна та приватизації 

Дата проведення: 11.05.2022 

Час проведення: 11.30. год 

Місце проведення:  (5 поверх) депутатський зал 

 Склад комісії: 7 чоловік 

Присутні: РУСИН Віктор Павлович – голова комісії; 

СТАНКО Петро Іванович – заступник голови 

комісії, ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – секретар 

комісії; 

БОРТО Йосип Йосипович, МАЦЕПУРА Ірина 

Олександрівна, ТЕМНОХУДОВА Зоя 

Володимирівна – члени  комісії 

Відсутні: ПЕТРОВ  Олексій Геннадійович – член комісії 

Також присутні на 

засіданні: 

ЧУБІРКО Володимир Володимирович –  голова 

обласної ради; ДЕМ’ЯНЧУК Василь Юрійович – 

заступник голови обласної ради,  ГИВЧАК 

Мирослав Петрович – в.о. начальника  Комунальної 

установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради, 

ГРОМОВИЙ Антон Олександрович, ФІЛІП 

Василь Степанович  – працівники Комунальної 

установи 

 

Порядок денний: 

 Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання  6 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» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний. 

                                                                                            

Віктор Павлович вніс пропозицію розглянути лише профільні питання. 

Члени комісії підтримала пропозицію. 

Розгляд порядку денного: 

Слухали: Про призначення начальника Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради 



 

 Виступили: Мирослава Михайлівна ознайомила присутніх із проєктом 

рішення, зауважила, що в проєкті рішення не зазначено прізвище кандидата на  

посаду і що це  питання буде обговорене на засіданнях фракцій.  

Також виступили РУСИН В. П., БОРТО Й. Й., МАЦЕПУРА І. О. 

ДЕМ’ЯНЧУК В. Ю. 

РУСИН В. П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

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

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про внесення змін до рішення обласної ради  від 20.12.2019 № 

1656 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області». 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради 

 Виступили: БОРТО Й. Й., МАЦЕПУРА І.О., ТЕМНОХУДОВА З. В. 

РУСИН  В.П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

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

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 

шляхом приєднання (КНП «Обласний дитячий туберкульозний санаторій 

«Човен» ЗОР до КНП «Обласна дитяча лікарня» ЗОР). 

ЛИВЧ М.М. зауважила, що питання розглядалось на засіданні постійної 

комісії 28.04.2022. 

Слухали: Про комунальну установу «Центр професійної підготовки 

працівників закладів (установ) сфери культури» Закарпатської обласної ради 

(перейменувати комунальну організацію (установу, заклад) «Обласні курси 

підвищення кваліфікації працівників культури» у КУ «Центр професійної 

підготовки працівників закладів (установ) сфери культури» ЗОР  

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

ШЕТЕЛЯ Наталія Ігорівна – депутат 

обласної ради 

 Виступили: РУСИН В.П.,ЛИВЧ М.М., БОРТО Й.Й., МАЦЕПУРА І.О. 

РУСИН  В.П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

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

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.03.2018 

№1142 «Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 



 

області цілісних майнових комплексів професійно-технічних навчальних 

закладів». 

Інформував: ФІЛІП Василь Степанович – працівник 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради  

 Виступили: РУСИН В. П., БОРТО Й. Й., ЛИВЧ М. М., МАЦЕПУРА І.О.,  

ГРОМОВИЙ А.О., ДЕМ’ЯНЧУК В. Ю. 

РУСИН  В. П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

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

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про внесення змін до Положення про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

ЛИВЧ М.М. зауважила, що питання розглядалось на засіданні постійної 

комісії 28.04.2022. 

Слухали: Про тимчасові заходи з підтримки суб’єктів господарювання на 

території Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного стану 

(Питання розглядалось на засіданні ПК 28.04.2022). 

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – 

працівник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради 

Виступили: ЛИВЧ М.М. зауважила, що питання розглядалось на 

засіданні постійної комісії 28.04.2022. 

Ще раз всі обговорили питання:  РУСИН В. П., БОРТО Й. Й., ЛИВЧ М.М., 

МАЦЕПУРА І. О., СТАНКО П. І., ТЕМНОХУДОВА З. В. 

СТАНКО Петро Іванович запропонував доповнити п.1 проєкту рішення 

словами: крім орендарів (суб’єктів господарювання), які здійснюють діяльність 

в сфері торгівлі. 

Слухали: Про тимчасові заходи управління майном спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ, міст Закарпатської області.  

ЛИВЧ М.М. зауважила, що питання розглядалось на засіданні постійної 

комісії 28.04.2022. 

 

РУСИН В.П. висловив побажання: прес-службі обласної ради більш 

ширше висловлювати питання такого характеру. 

 

ЧУБІРКО В. В. звернувся до присутніх на засіданні постійної комісії і 

закликав до консолідованої праці усіх політичних сил для узгодження рішень, 

які допоможуть вирішити нагальні питання. 

Володимир Володимирович також звернув увагу на питання житла 

внутрішньо переміщених осіб та розповів про заходи, що вживаються облрадою 



 

разом із закордонними партнерами щодо розв’язання цієї проблематики. Також 

обґрунтував свою думку щодо окремих питань, які розглядатимуться на сесії.  

 

Слухали: Про затвердження Звіту про результати діяльності 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради за 2021 рік. 

Інформував: ФІЛІП Василь Степанович – працівник 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

Виступили: РУСИН В. П., БОРТО Й. Й., МАЦЕПУРА І.О.,             

СТАНКО П. І., ТЕМНОХУДОВА З. В. 

 ЛИВЧ М.М. запропонувала спочатку на пленарному засіданні 

розглянути звіт комунальної установи, а потім питання про призначення 

керівника.  

РУСИН  В.П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 6, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що не підлягають 

приватизації. 

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – 

працівник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради 

 Виступили: РУСИН В. П., ТЕМНОХУДОВА З. В., ДЕМ'ЯНЧУК В.Ю. 

РУСИН  В.П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 6, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про передачу об’єктів нерухомого майна спільної власності  

територіальних громад сіл, селищ, міст області розміщених в с. Вільшани 

Хустського району. 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

 Виступили: РУСИН  В.П. запропонував винести питання на розгляд 

пленарного засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 6, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали:  



 

– Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» шляхом відчуження (продажу) відповідно до вимог чинного 

законодавства України; 

– Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання 

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради шляхом 

ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України; 

– Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатської обласної клінічної лікарні імені 

Андрія Новака» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації відповідно до 

вимог чинного законодавства України; 

– Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Закарпатського 

обласного бюро судово-медичної експертизи шляхом ліквідації відповідно до 

вимог чинного законодавства України;  

– Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу Комунального 

закладу «Закарпатський академічний обласний український музично-

драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» 

Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного 

законодавства України; 

– Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу Комунального 

закладу «Закарпатський академічний обласний український музично-

драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» 

Закарпатської обласної ради шляхом відчуження (продажу) відповідно до вимог 

чинного законодавства України; 

– Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунальної 

установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської 

обласної ради шляхом його продажу (відчуження) відповідно до вимог чинного 

законодавства України; 

– Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунальної 

установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської 

обласної ради шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства 

України; 

– Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу Центру 

олімпійської підготовки Закарпатської області шляхом ліквідації відповідно до 

вимог чинного законодавства України; 

– Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Закарпатського обласного центру соціальних служб шляхом відчуження 

(продажу) відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Інформував: ФІЛІП Василь Степанович – працівник 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

 Виступили: РУСИН В. П., БОРТО Й.Й., ЛИВЧ М. М., ГРОМОВИЙ А.О. 



 

РУСИН  В.П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив (пакетом)  питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» -6, « ПРОТИ»- 0, «УТРИМАВСЯ»-0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

 Слухали: ДОДАТКОВО: Про надання згоди на списання індивідуально 

визначеного рухомого майна з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної 

ради. (Проєкт рішення опр. 09.05.2022). 

Інформував: ФІЛІП Василь Степанович – працівник 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

 Виступили: РУСИН  В. П. запропонував винести питання на розгляд 

пленарного засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» -6, « ПРОТИ»- 0, «УТРИМАВСЯ»-0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради, як невідкладне. 

Слухали: Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного  підприємства «Закарпатська обласна 

станція переливання крові» Закарпатської обласної ради шляхом відчуження 

(продажу) відповідно до вимог чинного законодавства України  

Інформував: ФІЛІП Василь Степанович  – працівник 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

 Виступили: РУСИН В. П., ДЕМ'ЯНЧУК В. Ю. 

РУСИН  В.П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» -6, « ПРОТИ»- 0, «УТРИМАВСЯ»-0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунальної 

установи «Тур'я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської 

обласної ради. 

Інформував: ФІЛІП Василь Степанович В.С. – працівник 

Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

 Виступили: РУСИН В. П., ЛИВЧ М. М., ДЕМ’ЯНЧУК В. Ю. 

РУСИН  В. П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» -6, « ПРОТИ»- 0, «УТРИМАВСЯ»-0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради.  



 

Слухали: Про передачу рухомого майна (КНП «Закарпатський обласний 

центр громадського здоров'я» ЗОР в КНП «Закарпатський територіальний 

центр екстреної медичної допомоги» ЗОР). 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

 Виступили: ЛИВЧ М.М.,  ДЕМ’ЯНЧУК В.Ю. 

РУСИН  В. П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» -6, « ПРОТИ»- 0, «УТРИМАВСЯ»-0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про передачу рухомого майна (у комунальну власність 

територіальної громади села Горінчово). 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

 Виступили: РУСИН  В. П. запропонував винести питання на розгляд 

пленарного засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» -6, « ПРОТИ»- 0, «УТРИМАВСЯ»-0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про передачу рухомого майна (передати майно із оперативного 

управління та користування КП «Агентство регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради 

у комунальну власність Ясінянської територіальної громади). 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

 Виступили: РУСИН  В.П. запропонував винести питання на розгляд 

пленарного засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 6, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «ЗОШ на 320 

учнів в с. Теково, Виноградівського району» на баланс Королівської селищної ради 

Берегівського району Закарпатської області. 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

 Виступили: РУСИН В. П., БОРТО Й.Й., ДЕМ’ЯНЧУК В.Ю., ФІЛІП В.С. 

РУСИН  В. П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 6, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання      

6 сесії обласної ради. 

Слухали: Про звіт директора Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород». 



 

Інформував: КОЦЮБА Олег Анатолійович – директор 

ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» 

Виступили: РУСИН В. П., БОРТО Й. Й., ЛИВЧ М.М., МАЦЕПУРА І. О., 

СТАНКО П. І., ДЕМ’ЯНЧУК В.Ю.,  ФІЛІП В.С.  

Присутні обговорили ряд проблемних питань, зокрема щодо 

транспортування спеціального вантажного транспортного засобу, який був 

переданий Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». 

Було висловлені побажання працівникам Комунальної установи та ЗОКП 

«Міжнародний аеропорт «Ужгород» більш злагоджено діяти у вирішенні таких 

питань і налагодженні комунікацій. 

РУСИН  В. П. запропонував винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради (із врахуванням Положення про порядок оцінки 

діяльності керівників підприємств, установ та організацій – об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (рішення 

облради від 29.07.2021 №339) 7н6і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 6, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Винести питання на розгляд пленарного засідання сесії 

обласної ради (із врахуванням Положення про порядок оцінки діяльності 

керівників підприємств, установ та організацій – об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (рішення облради 

від 29.07.2021 №339). 

Слухали: Про звіт директора Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної 

ради. 

Інформувала: ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради  

 Виступили: РУСИН  В. П. запропонував винести питання на розгляд 

пленарного засідання сесії обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 6, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Винести питання на розгляд пленарного засідання сесії 

обласної ради. 

 

 

Голова комісії                                                                         Віктор РУСИН 

 

 

Секретар комісії                                                                     Мирослава ЛИВЧ 


