
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

засідання постійної комісії обласної ради з питань транскордонного 

співробітництва, розвитку туризму та рекреації 

 

від 13 травня 2022 року, 

11.00, депутатська зала 

засідань (V поверх),  

м. Ужгород 

           Склад комісії:  

КІШ  Михайло Михайлович – голова 

комісії 

МАН Денис Миколайович – заступник 

голови комісії – онлайн (перебуває у зоні 

бойових дій) 

БАЛОГ Лівія Іванівна – секретар комісії  

            Члени комісії: 

ГАЛАЙ Ірина Олександрівна  

ШУКАЛЬ Ярослав Юрійович  

 КАСЬКІВ Владислав Володимирович  

 

            Запрошені: 

 ДЕМʼЯНЧУК Василь Юрійович – 

заступник голови ради 

СУШКО Андріана Антонівна – 

заступник голови ради 

Доповідачі з питань, що пропонуються до 

розгляду на пленарне засідання шостої 

сесії обласної ради 

 

Порядок денний: 

Попередній розгляд матеріалів пленарного засідання шостої сесії 

обласної ради VІІІ скликання 

 

І. Профільні питання, контроль за якими здійснює постійна комісія з 

питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації 

1.1.  Про затвердження Програми розвитку співробітництва між 

Закарпатською областю (Україна) та областю Боршод-Абауй-Земплен 

(Угорщина) на 2022-2024 роки.  

1.2. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення 

розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого 

самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки.  

1.3. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо законодавчого 

врегулювання «джипінгу».   

1.4. Про хід виконання у 2021 році заходів Програми розвитку 

туризму і курортів у Закарпатській області  на 2021-2023 роки.  



2 

 

ІІ. Питання,  що пропонуються на розгляд постійних комісій обласної 

ради 

2.1. Про затвердження Антикорупційної програми Закарпатської 

обласної ради на 2022-2023 роки. 

2.2. Про Регіональну програму підтримки законності та правопорядку 

в Закарпатській області на 2022-2023 роки. 

2.3.  Про Програму підвищення ефективності діяльності Управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 

2022-2024 роки. 

2.4. Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов 

несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському, 

українсько-румунському державних кордонах (на ділянці відповідальності 27 

прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської області, на 

2022-2024 роки. 

2.5.  Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у 

Закарпатській області на 2022-2025 роки. 

2.6. Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків у Закарпатській області, які 

беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд  

енергоефективності», на 2022-2023 роки. 

2.7. Про внесення змін до Програми підвищення спроможності та 

поліпшення умов несення служби у відділеннях інспекторів прикордонної 

служби на українсько-угорському та українсько-словацькому державних 

кордонах (на ділянці відповідальності 94 прикордонного загону), розташованих 

на території Закарпатської області, на 2021-2023 роки. 

2.8. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки (зі 

змінами від 23 вересня, 23 грудня 2021 року). 

2.9. Про внесення змін до Комплексної програми розвитку цивільного 

захисту Закарпатської області на 2020-2024 роки (зі змінами від 18 березня 2020 

року та 25 лютого 2021 року). 

2.10.  Про внесення змін до Програми розвитку освіти Закарпаття на 

2013 – 2022 роки (зі змінами від 31 травня, 12 вересня 2013 року, 3 лютого 2014 

року, 16 жовтня 2015 року, 30 листопада 2017 року, 4 квітня 2019 року, 20 

травня 2021 року). 

2.11.  Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на  

2020-2022 роки (зі змінами від 01 жовтня 2020 року). 

2.12.  Про внесення змін до Програми формування позитивного 

міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у 

Закарпатську область на 2021-2025 роки. 

2.13.  Про внесення змін до деяких обласних програм. 
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2.14.  Про внесення змін до Програми підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Закарпатської області на 2022-2024 роки. 

2.15.  Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021-2024 роки (зі змінами від 

25.02.2021, 02.12.2021, 23.12.2021). 

2.16.  Про звіт директора Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород». 

2.17.  Про звіт директора Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради. 

2.18.  Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства 

Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 2022 рік. 

2.19.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.12.2021  

№ 480. 

2.20.  Про звіт щодо виконання плану роботи обласної ради на 2021 

рік. 

2.21.  Про призначення начальника Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. 

2.22.   Про результати виконання Регіональної програми оздоровлення 

та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку на 2018-2021 роки. 

2.23.   Про результати виконання Регіональної програми «Турбота» 

щодо посилення соціального захисту громадян на 2019-2021 роки. 

2.24.    Про результати виконання Програми сприяння діяльності 

Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції на 2021 рік. 

2.25.   Про затвердження проєкту зон санітарної охорони (ЗСО) 

водозабірної ділянки надр (свердловина № 107/05) в смт. Вишково Хустського 

району Закарпатської області. 

2.26.  Про затвердження проєкту зон санітарної охорони (ЗСО) 

водозабірної ділянки мінеральних природних столових вод родовища «Веча», 

свердловина № 1-Л(СВ) у с. Вовчий ур. Ждимир Мукачівського (Свалявського) 

району. 

2.27.  Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту м. Рахів Рахівської міської ради Рахівського району 

Закарпатської області. 

2.28.   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». 
2.29.  Про затвердження Положення про організацію та проведення 

конкурсного добору на посаду керівника закладу культури спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 
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2.30.  Про затвердження розпоряджень обласної ради. 

2.31.  Про скасування рішення обласної ради від 21.12.2012 № 640 «Про 

надання мисливських угідь у користування громадській організації Товариство 

мисливців та рибалок «Єгер». 

2.32.  Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства 

шляхом приєднання. 

2.33.   Про комунальну установу «Центр професійної підготовки 

працівників закладів (установ) сфери культури» Закарпатської обласної ради. 

2.34.  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». 

2.35.  Про внесення змін до Положення про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання. 

2.36.  Про тимчасові заходи з підтримки субʼєктів господарювання на 

території Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного стану. 

2.37.  Про тимчасові заходи управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

2.38.  Про затвердження Звіту про результати діяльності Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради за 2021 рік. 

2.39.  Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності 

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

2.40.  Про передачу об’єктів нерухомого майна спільної власності  

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

Хустського району. 

2.41.  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. 

2.42.   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. 

2.43.  Про надання згоди на списання індивідуально визначеного 

рухомого майна з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради. 

2.44.  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. 

2.45.  Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція 

переливання крові» Закарпатської обласної ради шляхом відчуження (продажу) 
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відповідно до вимог чинного законодавства України. 

2.46.  Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

2.47.  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. 

2.48.  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. 

2.49.   Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунальної 

установи «Тур'я-Реметівський психоневрологічний інтернат» Закарпатської 

обласної ради. 

2.50.  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. 

2.51.  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. 

2.52.  Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Центру олімпійської підготовки Закарпатської області шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

2.53.  Про надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Закарпатського обласного центру соціальних служб шляхом відчуження 

(продажу) відповідно до вимог чинного законодавства України. 

2.54.  Про передачу рухомого майна. 

2.55.  Про передачу рухомого майна. 

2.56.  Про передачу рухомого майна. 

2.57.  Про передачу об’єкта незавершеного будівництва «ЗОШ на 320 

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

ради Берегівського району Закарпатської області. 

 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович поінформував 

присутніх депутатів про порядок денний засідання, наголосив, що заступник 

голови комісії – Ман Денис Миколайович перебуває на фронті війни росії з 

Україною, інші представники комісії: Балог Лівія Іванівна, Каськів Владислав 

Володимирович через службову необхідність беруть участь у засіданні комісії 
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дистанційно через інтернет-звʼязок, а також зазначив про наявність кворуму та 

вніс пропозицію насамперед визначитися із профільними питаннями.  

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю., 

Каськів В. В.  погодили зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити пропонований порядок денний 

засідання комісії. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження Програми розвитку 

співробітництва між Закарпатською областю (Україна) та областю Боршод-

Абауй-Земплен (Угорщина) на 2022-2024 роки» інформувала Гурчумелія 

Уляна Іванівна – заступник начальника управління забезпечення діяльності 

керівництва, міжнародних та регіональних зв’язків виконавчого апарату 

обласної ради. Виступаюча зазначила, що метою Програми є залучення 

фінансових джерел Європейського Союзу та активізація співробітництва, 

спрямованого на розвиток українсько-угорського транскордонного 

співробітництва. Та додала, що співробітництво між територіальними 

громадами обох областей сприятиме розвитку економічного, культурного та 

екологічного середовища, поглибленню дружніх стосунків і міжлюдських 

контактів, успішному, ефективному виконанню завдань щодо територіального 

розвитку і координації у сфері транскордонного співробітництва. Задля цього 

ініційовано створення робочої групи, першочерговим завданням якої є 

підтримка і координація транскордонної співпраці, сприяння встановленню 

зв’язків та співробітництва між населеними пунктами Закарпатської області й 

області Боршод-Абауй-Земплен. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю., Каськів В. В. акцентували на необхідності підтримки активної 

участі обох областей у Програмі ENI Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 

на 2021-2027 роки, інших програмах Європейського Союзу, а також Стратегії 

ЄС для Дунайського регіону. Також важливим є участь Закарпатської області в 

Європейському об’єднанні територіального співробітництва з обмеженою 

відповідальністю «Via Carpatia», яке діє між областю Боршод-Абауй-Земплен 

(Угорщина) та Кошицьким самоврядним краєм (Словацька Республіка). 

Члени комісії наголошували на поглибленні співпраці органів місцевого 

самоврядування і обласних установ щодо виконання рішень, прийнятих 

Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи «Сталий розвиток 

гірських регіонів на прикладі Карпат», та активізації діяльності у рамках 

Міжнародної асоціації «Карпатський Єврорегіон». 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати: 

– включити до порядку денного шостої сесії обласної ради питання «Про 

затвердження Програми розвитку співробітництва між Закарпатською областю 
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(Україна) та областю Боршод-Абауй-Земплен (Угорщина) на 2022-2024 роки» 

та розглянути відповідний проєкт рішення на її пленарному засіданні;  

– виконавчому апарату обласної ради здійснювати заходи щодо сприяння 

підвищенню ефективності використання наявного туристично-рекреаційного 

потенціалу та активізації інвестиційного співробітництва, встановленню 

ділових контактів та співпраці між бізнесовими структурами Закарпатської й 

Боршод-Абауй-Земпленської областей на взаємовигідних умовах. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін до Програми фінансового 

забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів 

місцевого самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки» 

інформувала Гурчумелія Уляна Іванівна  – заступник начальника управління 

забезпечення діяльності керівництва, міжнародних та регіональних зв’язків 

виконавчого апарату обласної ради. Виступаюча зазначила, що пропоновані 

зміни зумовлені підготовкою та поданням заявок на конкурси проєктів у галузі 

транскордонного співробітництва з фінансуванням за рахунок джерел 

міжнародної технічної допомоги, а також необхідністю співфінансування 

заходів у рамках спільних із європейськими партнерами проєктів міжнародної 

технічної допомоги. Такі кроки  сприятимуть подальшій активізації соціально-

економічного розвитку регіону за участю суб’єктів транскордонного і 

міжрегіонального співробітництва. Це пов’язано з реалізацією обласною радою 

міжнародних проєктів, що фінансуються із фондів ЄС та які вимагають 

співфінансування у розмірі 10% від загального бюджету українською стороною 

(один із таких – проєкт за участі ЄОТС «ТИСА» «REVITAL I» із дослідження 

комплексної системи моніторингу басейну Тиси у смт Солотвино, бюджет – 1,2 

млн євро). 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю., Каськів В. В. наголосили на активізації співпраці з ЄОТС 

«ТИСА», а також у рамках угод, укладених  Закарпатською обласною радою та 

органами самоврядування регіонів країн Європейського Союзу з метою 

поліпшення взаємодії. 

Кіш М. М. наголосив, що обласна рада повинна ділитися здобутим 

досвідом міжнародної співпраці у транскордонному співробітництві, 

обмінюватися партнерськими зв’язками, надавати консультації з питань 

реалізації проєктів розвитку територій.  

Ман Д. М. онлайн додав, що наразі в умовах воєнного стану, враховуючи 

сусідство із чотирма країнами ЄС, пріоритетом Закарпатської обласної ради 

залишається поглиблення міжнародних зв’язків із тим, щоб завдяки 

гуманітарній допомозі підтримати військовослужбовців, зміцнити 

територіальну оборону, забезпечити життєдіяльність області та внутрішньо 

переміщених осіб. 

Члени комісії пропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання шостої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати: 

– включити до порядку денного шостої сесії обласної ради питання «Про 

внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної 

та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської 

області на 2022-2024 роки» та розглянути відповідний проєкт рішення на її 

пленарному засіданні;  

– виконавчому апарату обласної ради активізувати заходи, спрямовані на 

підвищення міжнародної взаємодії з партнерськими регіонами іноземних 

держав, подальше забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної 

співпраці органів місцевого самоврядування області. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради 

щодо законодавчого врегулювання «джипінгу» інформувала депутатка Галай 

Ірина Олександрівна та зазначила, що проблема із використання джипів та 

порядку проїзду важкого транспорту (джипів, мотоциклів, квадроциклів тощо) 

на території українських Карпат неодноразово порушувалася депутатами 

облради. Та наголосила, що у зв’язку із недосконалим правовим регулюванням  

використання механічних транспортних засобів у природі, складно запобігти 

негативним наслідкам для навколишнього середовища, які спричиняє такий вид 

дозвілля. 

Доповідачка аргументувала про необхідність прийняття відповідного 

законопроєкту у Верховній Раді України, що дозволить посилити контроль за 

дотриманням екологічного законодавства та визначити промаркований 

маршрут, за яким використання джипів і квадроциклів може бути тільки у 

віданні спеціальних державних служб, зокрема Державної прикордонної 

служби, Державної екологічної інспекції, Національної поліції України тощо. 

ВИСТУПИЛИ:  Кіш М. М., Балог Л. І., Шукаль Я. Ю., Каськів В. В. 

підкреслили про необхідність юридичного опрацювання порушеного питання 

на законодавчому рівні та зауважили про доцільність комплексного вивчення 

проблеми «джипінгу» усіма дотичними службами (лісове і мисливське 

господарство, екологічна інспекція, поліція). 

Ман Д. М. підкреслив у відеозверненні до членів комісії: «Це питання 

наразі є важливим для Закарпаття, незважаючи на війну. Тому проблема щодо 

збереження Карпат і довкілля повинна бути врегульована на державному рівні. 

Події попередніх років, коли на території заповідного природного й лісового 

фонду області велика кількість джипів «рвала» землю, – більше не повинні 

повторитися. Вірю, що скоро переможемо, і я зможу брати участь у 

депутатській роботі офлайн». 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати включити до порядку денного шостої сесії 

обласної ради питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

законодавчого врегулювання «джипінгу» та розглянути відповідний проєкт 

рішення на її пленарному засіданні.  
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СЛУХАЛИ: Із питання «Про хід виконання у 2021 році заходів Програми 

розвитку туризму і курортів у Закарпатській області  на 2021-2023 роки» 

інформувала Попенко Іванна Романівна – представник облдержадміністрації 

та підкреслила, що метою Програми загалом є створення системи, яка 

забезпечить зростання туристичних потоків, зацікавить потенційних інвесторів 

до налагодження туристичної інфраструктури на території області, сприятиме 

соціально-економічному розвитку регіону як складової держави й покращенню 

добробуту населення. 

Виступаюча зазначила, що у 2021 році на виконання заходів Програми 

було передбачено 5000,00, виділено – 1500,00, із яких – 350 тис. грн 

фінансувань знято протягом року, тобто фактичне бюджетне фінансування за 

минулий рік становило 1150,0 тис. грн. На просвітницьку діяльність та науково-

освітнє забезпечення розвитку туризму та діяльності курортів було спрямовано 

74199,00 тис. грн; туристичних дестинацій (створення безпечних умов на 

гірських територіях через проведення практичних заходів із безпеки туристів у 

горах) – 20000, 00 тис. грн; популяризацію туристичного потенціалу Закарпаття 

(випуск презентаційної та сувенірної продукції, участь у виставках, 

розроблення віртуальних турів, проведення форуму тощо)  – 1.025.801, 00 тис. 

грн. 

Зазначалося також, що протягом січня-грудня 2021 року до місцевих 

бюджетів Закарпатської області сплачено 11 748 500 грн туристичного збору. 

Найбільші суми надійшли до територіальних громад м. Ужгорода, м. Мукачева, 

м. Берегова, м. Виноградів, смт Ясіня, с. Поляна, с. Пилипець, с. Баранинці, с. 

Косонь.   

ВИСТУПИЛИ:  Кіш М. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю., 

Каськів В. В. підкреслили про важливість заходів із розвитку туризму в 

області, як основного із бюджетоутворюючої складової економіки та запитали 

про цьогорічне фінансування заходів Програми. 

Представниця облдержадміністрації Попенко І. Р. відповіла, що на 2022 

рік обласним бюджетом на реалізацію Програми розвитку туризму та курортів 

було передбачено 1 млн 600 грн, проте, з початком повномасштабного 

вторгнення росії в Україну, роботу управління туризму та курортів 

Закарпатської облдержадміністрації призупинено. Також під час воєнного 

стану «заморожено» усі заходи з реалізації Програми розвитку туризму і 

курортів. 

Ман Д. М. зауважив, що питання розбудови туризму й рекреації в усі 

часи має ключове значення і потребує постійного стимулювання та додав, що у 

мирний час над цими аспектами треба комплексно і потужно працювати. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Із врахуванням порядку обговорення і внесення на розгляд обласної ради 

обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх 

виконання, затвердженого рішенням облради від 07.06.2018 №1178, 
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рекомендувати затвердити на комісії звіт «Про хід виконання у 2021 році 

заходів Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області  на 2021-

2023 роки» без включення питання до порядку денного шостої сесії обласної 

ради. 

СЛУХАЛИ: Із питань: Про затвердження Антикорупційної програми 

Закарпатської обласної ради на 2022-2023 роки, Про Регіональну програму 

підтримки законності та правопорядку в Закарпатській області на 2022-2023 

роки, Про Програму підвищення ефективності діяльності Управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 

2022-2024 роки, Про Програму підвищення спроможності та поліпшення умов 

несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському, 

українсько-румунському державних кордонах (на ділянці відповідальності 27 

прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської області, на 

2022-2024 роки, Про Програму поводження з твердими побутовими відходами 

у Закарпатській області на 2022-2025 роки, Про цільову програму «Тепла 

оселя» з підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків у 

Закарпатській області, які беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної 

установи «Фонд  енергоефективності», на 2022-2023 роки, Про внесення змін 

до Програми підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у 

відділеннях інспекторів прикордонної служби на українсько-угорському та 

українсько-словацькому державних кордонах (на ділянці відповідальності 94 

прикордонного загону), розташованих на території Закарпатської області, на 

2021-2023 роки, Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки (зі 

змінами від 23 вересня, 23 грудня 2021 року), Про внесення змін до 

Комплексної програми розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 

2020-2024 роки (зі змінами від 18 березня 2020 року та 25 лютого 2021 року),  

Про внесення змін до Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки 

(зі змінами від 31 травня, 12 вересня 2013 року, 3 лютого 2014 року, 16 жовтня 

2015 року, 30 листопада 2017 року, 4 квітня 2019 року, 20 травня 2021 року), 

Про внесення змін до Програми підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на  

2020-2022 роки (зі змінами від 01 жовтня 2020 року), Про внесення змін до 

Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та 

залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2021-2025 роки, Про 

внесення змін до деяких обласних програм, Про внесення змін до Програми 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування Закарпатської області на 2022-2024 роки, Про внесення змін до 

Програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021-2024 

роки (зі змінами від 25.02.2021, 02.12.2021, 23.12.2021), Про звіт директора 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт 

Ужгород», Про звіт директора Комунального некомерційного підприємства 
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«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради, Про 

затвердження фінансового плану Комунального підприємства Закарпатської 

обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 2022 рік, Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 02.12.2021 № 480, Про звіт щодо виконання плану 

роботи обласної ради на 2021 рік, Про призначення начальника Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради,  Про результати виконання Регіональної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на 2018-2021 роки, Про результати виконання 

Регіональної програми «Турбота» щодо посилення соціального захисту 

громадян на 2019-2021 роки, Про результати виконання Програми сприяння 

діяльності Управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції на 2021 рік, Про затвердження проєкту зон санітарної 

охорони (ЗСО) водозабірної ділянки надр (свердловина № 107/05) в смт. 

Вишково Хустського району Закарпатської області, Про затвердження проєкту 

зон санітарної охорони (ЗСО) водозабірної ділянки мінеральних природних 

столових вод родовища «Веча», свердловина № 1-Л(СВ) у с. Вовчий ур. 

Ждимир Мукачівського (Свалявського) району, Про погодження проєкту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту м. Рахів 

Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області,   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», Про затвердження Положення 

про організацію та проведення конкурсного добору на посаду керівника 

закладу культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області, Про затвердження розпоряджень обласної ради, Про 

скасування рішення обласної ради від 21.12.2012 № 640 «Про надання 

мисливських угідь у користування громадській організації Товариство 

мисливців та рибалок «Єгер», Про реорганізацію комунального некомерційного 

підприємства шляхом приєднання (КНП «Обласний дитячий туберкульозний 

санаторій «Човен» ЗОР до КНП «Обласна дитяча лікарня» ЗОР),  Про 

комунальну установу «Центр професійної підготовки працівників закладів 

(установ) сфери культури» Закарпатської обласної ради, 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», Про внесення змін до Положення про постійні 

комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання, Про тимчасові заходи з 

підтримки субʼєктів господарювання на території Закарпатської області в 

умовах дії правового режиму воєнного стану, Про тимчасові заходи управління 

майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області, Про затвердження Звіту про результати діяльності 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 
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громад» Закарпатської обласної ради за 2021 рік, Про затвердження Переліку 

об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що 

не підлягають приватизації, Про передачу об’єктів нерухомого майна спільної 

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

Вільшани Хустського району, 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 індивідуально 

визначеного рухомого майна з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної 

ради, 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 Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної ради 

шляхом відчуження (продажу) 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 будівель з 

балансу Комунальної установи «Тур'я-Реметівський психоневрологічний 

інтернат» Закарпатської обласної ради, 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 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, Про передачу рухомого майна, Про передачу рухомого 
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майна, Про передачу рухомого майна, Про передачу об’єкта незавершеного 

будівництва «ЗОШ на 320 учнів в с. Теково, Виноградівського району» на 

баланс Королівської селищної ради Берегівського району Закарпатської 

області, голова комісії Кіш Михайло Михайлович зазначив, що ці питання 

пропонуються до розгляду обласною радою і потребують узгодження 

профільними комісіями ради. 

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю., 

Каськів В. В. внесли пропозицію підтримати рекомендації профільних комісій 

ради із зазначених питань. 

Голосували: «За» – 6.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  Підтримати рекомендації профільних комісій обласної 

ради із зазначених питань, що виносяться на розгляд пленарного засідання 

шостої сесії обласної ради. 

 

 

Голова комісії         Михайло КІШ 

 

 

Секретар комісії                                                Лівія БАЛОГ 


