
ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної  комісії обласної ради з питань регіонального 

розвитку, комунального майна та приватизації 

 

Дата проведення: 28.04.2022 

Час проведення: 11.00. 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, ШЕКЕТА Андрій 

Андрійович – перший заступник голови ради, 

ДЕМ'ЯНЧУК Василь Юрійович – заступник 

голови обласної ради, СУШКО Андріана 

Антонівна – заступник голови ради, САРАЙ 

Роман Дмитрович – голова Наглядової ради 

Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради; ГРОМОВИЙ Антон 

Олександрович – представник Комунальної 

установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної 

ради, БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович, 

ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – працівники виконавчого 

апарату облради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про тимчасові заходи з підтримки суб’єктів господарювання на 

території Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного стану. 

2. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Закарпатської 

обласної ради VІІІ скликання. 

3. Про тимчасові заходи управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

4. Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства шляхом 

приєднання. 



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. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про тимчасові заходи з підтримки суб’єктів господарювання 

на території Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного 

стану. 

Інформував: ГРОМОВИЙ А. О. –  представник КУ «Управління 

спільною власністю територіальних громад» ЗОР 

ВИСТУПИЛИ: РУСИН В.П., МАЦЕПУРА І.О.. ТЕМНОХУДОВА З.В., 

БОРТО Й.Й., СТАНКО П. І. 

ЛИВЧ М. М. зауважили що п. 4 рішення некоректно викладений, було 

запропоновано внести відповідні правки і подати в новій редакції. 

РУСИН В. П. вніс пропозицію до сесії надати узагальнену статистику, а 

саме: скільки у нас орендарів, скільки договорів оренди розірвано, скільки 

оплачена оренди і прогноз: на скільки зменшиться бюджет у випадку надання 

пільги у розмірі 50%. 

СТАНКО П. І. запропонував доповнити п.1 рішення: крім орендарів 

(суб’єктів господарювання), які здійснюють діяльність в сфері торгівлі. 

РУСИН В.П. поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 2. 

Рішення прийнято 

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради та подати проект рішення в новій редакції.  

2. Комунальній установі «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради підготувати інформацію щодо кількості 

діючих договорів оренди в розрізі комерційної і пільгової оренди, суми 

отриманих  від оренди платежів, а також щодо прогнозу: на скільки зменшиться 

бюджет у випадку зниження орендної плати на 50%. 

3. СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до Положення про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

Інформувала: ЛИВЧ М. М.  

ВИСТУПИЛИ: РУСИН В.П., САРАЙ Р.Д. 

Русин поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради. 

4. СЛУХАЛИ:  Про тимчасові заходи управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 



Інформував: ГРОМОВИЙ А. О. –  представник КУ «Управління 

спільною власністю територіальних громад» ЗОР 

ВИСТУПИЛИ: РУСИН В.П., ЛИВЧ М. М. 

Русин поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради. 

5. СЛУХАЛИ:  Про реорганізацію комунального некомерційного 

підприємства шляхом приєднання. 

Інформував: ГРОМОВИЙ А. О. –  представник КУ «Управління 

спільною власністю територіальних громад» ЗОР 

ВИСТУПИЛИ: РУСИН В. П., БОРТО Й., Й., ДЕМ'ЯНЧУК В.Ю. 

ЛИВЧ М.М. зауважила що в п.7 зазначеного рішення треба внести правки.  

Русин поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати погодити зазначене питання, включити до 

порядку денного сесії обласної ради та подати проект рішення в новій редакції. 

 

 

 

Голова комісії                                                                    Віктор РУСИН 

 

 

Секретар комісії                                                                Мирослава ЛИВЧ 


