
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, нагороджень,  

правових питань та антикорупційної діяльності 

 

Дата проведення: 

 

13.05.2022  

Час проведення: 12.30 год 

Місце проведення:  депутатський зал (5 поверх)   

Присутні: Якушева Єва Михайлівна – голова комісії; 

Петеі Юдіта Оттовна – секретар комісії, 

Сарай Роман Дмитрович, Сличко Микола 

Іванович – члени комісії 

Відсутні: Щербей Мирослав Васильович – 

заступник голови комісії 

Також присутні: Сушко Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради,  

працівники виконавчого апарату обласної 

ради 

 

Порядок денний: 

Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання 6 сесії обласної ради 

 

Головувала на засіданні Якушева Єва Михайлівна – голова постійної 

комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 

правових питань та антикорупційної діяльності. 

 

Єва Михайлівна привітала присутніх членів постійної комісії та інших 

учасників засідання, зауважила, що кворум є. Запропонувала затвердити порядок 

денний та поставила це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний. 

                                                                                            

Сушко А.А. внесла пропозицію розглянути лише профільні питання. Члени 

комісії одноголосно підтримали пропозицію. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

Слухали: Про Регіональну програму підтримки законності та 

правопорядку в Закарпатській області на 2022-2023 роки. 

Інформував:  Довганич В.В. – представник Закарпатської 

обласної прокуратури 

Виступили: Якушева Є.М., Петеі Ю.О., Сличко М.І., запропонували 

розглянути питання на пленарному засіданні  6 сесії облради. Єва Михайлівна 



 

 

запропонувала включити питання до порядку денного сесії обласної ради і 

поставила питання на голосування.  

Голосували: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити зазначене питання до порядку денного 6 сесії 

обласної ради. 

 Слухали: Про Програму підвищення ефективності діяльності Управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 

2022-2024 роки. 

Інформував:  представник Управління патрульної 

поліції в Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції  

Виступили: Якушева Є.М., Петеі Ю.О., Сличко М.І., запропонували 

розглянути питання на пленарному засіданні  6 сесії облради. 

Єва Михайлівна запропонувала включити питання до порядку денного 

пленарного засідання сесії 7 обласної ради і поставила питання на голосування.  

Голосували: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання  6 

сесії обласної ради.  

Слухали: Про результати виконання Програми сприяння діяльності 

Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції на 2021 рік. 

Виступили: Петеі Ю.О., Сличко М. І. запропонували розглянути питання на 

пленарному засіданні  6 сесії облради. 

Єва Михайлівна запропонувала включити питання до порядку денного 

пленарного засідання сесії обласної ради і поставила питання на голосування.  

Голосували: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання  6  

сесії обласної ради. 

 Слухали: Про внесення змін до Програми профілактики злочинності на 

території Закарпатської області на 2021 – 2025 роки. 

Виступили: Сушко А.А. запропонували розглянути питання на президії 

облради.  

Єва Михайлівна  поставила зазначену вище пропозицію на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: розглянути питання на президії обласної ради. 

Слухали:  Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.12.2021  

№ 480 (Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання). 

Виступили: Якушева Є. М., Петеі Ю.О., Сличко М. І., Сарай Р. Д. 

запропонували розглянути питання на пленарному засіданні  6 сесії облради.  

Єва Михайлівна  поставила питання на голосування. 



 

 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 6 сесії 

обласної ради. 

 

Інформував:  ГРОМОВИЙ Антон – представник 

Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

Слухали: Про внесення змін до Положення про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

Виступили: Петеі Ю.О., Сличко М.І., Сарай Р.Д. запропонували 

розглянути питання на пленарному засіданні  6 сесії облради. 

Єва Михайлівна запропонувала включити питання до порядку денного 

пленарного засідання сесії обласної ради і поставила питання на голосування.  

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання  6  

 сесії обласної ради. 

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

території Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного 

стану. 

Виступили: Петеі Ю.О., Сличко М.І., Сарай Р.Д. запропонували 

розглянути питання на пленарному засіданні  6 сесії облради.  

Єва Михайлівна запропонувала включити питання до порядку денного 

пленарного засідання сесії  обласної ради і поставила питання на голосування.  

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання  6  

 сесії обласної ради. 

Слухали: Про тимчасові заходи управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

Виступили: Петеі Ю.О., Сличко М.І., Сарай Р.Д. запропонували 

розглянути питання на пленарному засіданні  6 сесії облради. 

Єва Михайлівна запропонувала включити питання до порядку денного 

пленарного засідання сесії 7 обласної ради і поставила питання на голосування.  

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити питання  до порядку денного пленарного засідання  

6  сесії обласної ради. 

Слухали: Про затвердження Антикорупційної програми Закарпатської 

обласної ради на 2022 – 2023 роки (опр. 09.05.2022). 

Інформував:  ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович 

– начальник управління правового 



 

 

забезпечення обласної ради 

Виступили: Петеі Ю.О., Сличко М. І., Сарай Р.Д. запропонували 

розглянути питання на пленарному засіданні  6 сесії облради, як невідкладне.  

Єва Михайлівна запропонувала включити питання до порядку денного 

пленарного засідання сесії 7 обласної ради як невідкладне і поставила питання на 

голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Включити питання  у порядок денний пленарного засідання  6 

сесії обласної ради, як невідкладне. 

Слухали: Про надання згоди на списання індивідуально визначеного 

рухомого майна з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради.  

Виступили: Сарай Р.Д. звернув увагу на те, що зазначене питання не 

розглядалась на засіданні Наглядової ради Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. 

  Єва Михайлівна запропонувала винести питання на розгляд пленарного 

засідання сесії обласної ради і поставила питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: Винести питання на розгляд пленарного засідання сесії 

обласної ради за умови попереднього розгляду на засіданні Наглядової ради 

Комунальної установи. 

 
 

Голова комісії                                                                           Єва ЯКУШЕВА 

 

 

Секретар комісії                                                                       Юдіта ПЕТЕІ 


