
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, нагороджень,  

правових питань та антикорупційної діяльності 

 

Дата проведення: 

 

19.05.2022 року 

Час проведення: 13.04 год 

Місце проведення:  малий зал (2 поверх)   

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 

  

 Сушко Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради,  

Іванчо Василь Васильович – депутат 

обласної ради 

  

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Регламенту роботи Закарпатської обласної ради 

VIII скликання. 

 

Слухали: Про внесення змін до Регламенту роботи Закарпатської 

обласної ради VIII скликання. 

Інформував:  Іванчо В. В. запропонував внести зміни до  Регламенту 

роботи Закарпатської обласної ради VIII скликання, а саме:  

Частину 3 статті 95 Глави 3.2 Розділу 3 викласти в такій редакції: 

« - Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї, а також 

організація роботи визначається положенням про фракцію погодженим або 

затвердженим місцевою організацією політичної партії.»; 

Статтю 95 Глави 3.2 Розділу 3 доповнити частиною 4 наступного змісту: 

« - голова або уповноважений представник фракції передає належним 

чином оформлену копію положення про фракцію до виконавчого апарату 

обласної ради після його погодження або затвердження місцевою організацією 

політичної партії. 

Виступили: Сарай Р.Д., Сличко М. І. зазначили, що ця зміна деталізує 

питання такого характеру.  

Якушева Є. М. наголосила, що проєкт рішення необхідно було обговорити 

перед початком пленарного засідання 6 сесії (зранку), а не розглядати поспішно. 

Щербей М. В. зазначив, що він не є спеціалістам, юристом тому не може 

коментувати дане питання.  

Сарай Р.Д. запропонував винести питання на розгляд пленарного засідання. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 1, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 



 

 

Вирішили:  Включити зазначене питання в порядок денний 6 сесії 

обласної ради та розглянути на його пленарному засіданні,  як невідкладне. 

 

 

Голова комісії                                                                           Єва ЯКУШЕВА 

 

Заступник голови  

комісії                                                                                         Мирослав ЩЕРБЕЙ 

 

Секретар комісії                                                                       Юдіта ПЕТЕІ 

 

Члени комісії                                                                             Роман САРАЙ 

                                                                                                        

                                                                                                      Микола СЛИЧКО    


