
 

Протокол 

пленарного засідання сьомої сесії 

Закарпатської обласної ради 

VIIІ скликання 

 

 

28 липня 2022 року 

 

м. Ужгород, площа Народна, 4,  

сесійна зала засідань Закарпатської 

обласної ради (2 поверх) 

 

 

Засідання розпочалося об 11:05, 

засідання завершилось о 13:36.  

Усього депутатів – 64. 

Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж пленарного 

засідання: 

присутні  – 55,  

відсутні – 9. 

Запрошені: народні депутати України від Закарпатської області, керівники 

правоохоронних та контролюючих органів, представники дипломатичних 

установ європейських країн-сусідів, з якими межує Закарпаття, представник 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській 

області, керівництво обласної військової адміністрації, начальники окремих 

департаментів і управлінь обласної військової адміністрації – доповідачі з 

питань порядку денного пленарного засідання сесії, а також представники 

засобів масової інформації.  

 

 

Головуючий  на засіданні: 

Чубірко Володимир – голова Закарпатської обласної ради.  

 

 

Президія: 

Чубірко Володимир  – голова Закарпатської обласної ради. 

Микита Віктор – голова обласної державної адміністрації – начальник 

обласної військової адміністрації.  

Шекета Андрій – перший заступник голови Закарпатської обласної ради.  

Дем’янчук Василь – заступник голови Закарпатської обласної ради.  

Сушко Андріана – заступник голови Закарпатської обласної ради. 
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Чубірко Володимир – привітав присутніх. Зазначив, що триває 155-а доба 

героїчного протистояння. Збройні сили України показують міць і злагодженість 

у боротьбі проти ворога. Українське суспільство згуртувалося і активно працює 

задля однієї мети – Великої Перемоги! Армія і народ країни продемонстрували 

світу справжню витримку та уміння відстоювати свої землі і незалежність. На 

жаль,  російська війна забирає найдорожче і найцінніше на світі  – це життя. 

Щирі співчуття закарпатським родинам, котрі втратили своїх рідних і близьких 

у цій жахливій війні. Попросив вшанувати пам’ять полеглих Героїв та 

цивільних українців у жорстокій російській війні. 

 

Хвилина мовчання 

 

 

Чубірко Володимир – наголосив, що надзвичайно важливо у цей складний час  

підтримувати армію, рятувальників та постраждалих цивільних,  родини 

загиблих військовослужбовців – жителів області. Обласна військова 

адміністрація і обласна рада, інші відповідальні владні структури посилено 

взаємодіють із місцевими громадами та контактують із регіонами України, 

охопленими бойовими діями, з тим, щоб надати їм гуманітарну допомогу. 

Закарпаття приймає вимушених переселенців та забезпечує їх усім необхідним. 

Висловив вдячність захисникам України, нашим воїнам-колегам, мужнім 

бійцям закарпатської бригади та територіальної оборони, які відважно боронять 

українську землю, обласній військовій адміністрації, військовим, 

правоохоронним органам, рятувальникам краю, медичним установам – за 

нелегку службу із порятунку життів.  

Закликав кожного на своєму місці  ефективно працювати задля перемоги над 

нещадним ворогом.  

Наголосив, що саме в цей день уперше відзначається День Української 

державності. Це дуже символічно, особливо в умовах сьогодення, і відповідає 

високим суспільним очікуванням. Єднаємося з усіма українцями на знак 

дружби, патріотизму та поваги до захисників свободи і незалежності країни. 

Зазначив: 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ 

до Євросоюзу. У сучасних реаліях – це потужна підтримка України на 

європейському шляху. На знак цієї символічної події попросив розпочати 

урочисту церемонію внесення прапора Європейського Союзу до сесійної зали 

Закарпатської обласної ради. 
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Церемонія внесення прапора Європейського Союзу до сесійної зали 

Закарпатської обласної ради 

Звучить Гімн Європейського Союзу 

 

Чубірко Володимир – повідомив, що упродовж міжсесійного періоду обласна 

рада продовжувала активно працювати у напрямку поглиблення міжнародної 

співпраці з метою врегулювання питань транспортування та відвантаження 

гуманітарної допомоги на потреби військових, цивільного населення, яке 

постраждало від війни, а також для переселенців, які тимчасово розміщені у 

закарпатських громадах і комунальних закладах обласної ради.  

Зокрема зазначив, що 21 травня (День Європи) разом з Генеральним Консулом 

Чеської Республіки у Львові Давідом Нови та його заступником Владіміром 

Кадлецом приймали делегацію із чеського Краю – Височини, яка вчергове 

відвідала нашу область та надала гуманітарну допомогу.  

Обговорили напрямки подальшої співпраці.  Пріоритет – організація побуту 

вимушено переселених у область людей, значна частина яких проживає у 

навчальних закладах області. 

23 червня  відбувся потужний економічний форум «Релокація в Закарпаття: 

європейський вимір» за участі представників державної і місцевої влади, 

зарубіжних дипломатів та підприємців. Головний месидж: нині в Україні є 

відносно безпечне місце для прихистку, розміщення виробництв, збереження 

технологій, з умовами для роботи і розвитку. 300 підприємств за період війни 

переїхали до Закарпаття.   

16 липня перебували з візитом у Чеській Республіці – Пардубицькому краї, де 

відвідали медичні заклади, у яких відбулася успішна реформа.   Також відвідали 

Краловоградецький Край, адже зараз, як ніколи, важлива співпраця 

Закарпатської обласної ради із європейськими регіонами-партнерами, які 

надають Україні потужну допомогу на різних рівнях. Тому намагаємося 

підтримувати комунікацію між органами самоврядування й посилювати 

зв’язки.  

Крім того, повідомив, що  взяв онлайн-участь у розширеному засіданні президії 

Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, на якому 

було презентовано план відновлення країни.   

22 липня делегація Закарпатської обласної ради перебувала з робочим візитом 

у польському місті Жешув. Обговорили з маршалеком Підкарпатського 

воєводства Владиславом Ортилом різні напрями гуманітарної та 

транскордонної співпраці.  

Саме завдяки конструктивно налагодженій логістиці з боку дипломатичних 

місій  за період повномасштабної російської агресії  обласна рада отримала від 

міжнародних партнерів близько 1500 тонн вантажу у вигляді гуманітарної 

допомоги: речі першої необхідності, продукти харчування, засоби гігієни, 

миючі та дезінфікуючі засоби, перев’язувальні матеріали, медичні засоби та 

одяг, які першочергово після розподілу було спрямовано воїнам на фронтові 
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території та постраждалим від жахіть війни українцям. Серед найбільших 

донорів – чеські краї та угорські області. Також долучилися й нові партнери, які 

забезпечують потребуючих українців у районах бойових дій дороговартісними 

медичними засобами, палетами гемостатичних перевʼязувальних матеріалів. 

Міжнародні рятувальні організації надали спеціальні пожежні автомобілі та 

важку спецтехніку, яка технічно може також впоратись із розбиранням завалів 

після руйнувань. Діти військових-закарпатців 128-ї  механізованої гірсько-

штурмової бригади уже оздоровлюються у міжнародних  літніх таборах 

Литовської Республіки. На черзі – виїзд  школярів у Люблінське воєводство 

(Польща). 

Засвідчив свою повагу та висловив вдячність нашим дорогим іноземним 

партнерам, які надають таку необхідну у цей час підтримку нашій країні. 

Зазначив, що, враховуючи ситуацію в країні та вимоги воєнного стану, кількість 

запрошених на пленарне засідання сесії обмежена. Продовжується трансляція 

пленарних засідань в онлайн-режимі. 

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 14 Регламенту роботи Закарпатської обласної 

ради VІIІ скликання перед пленарним засіданням проведено письмову 

реєстрацію. Загальний склад обласної ради – 64 депутати, згідно з даними 

письмової реєстрації зареєструвались 55 депутатів. Відповідно до пункту 8 

статті 14 Регламенту роботи ради запропонував провести реєстрацію за 

допомогою електронної системи голосування. Результат: присутні 55 депутатів. 

Кворум є, сесія повноважна, можна розпочинати роботу. Відповідно до пункту 

5 статті 14 Регламенту роботи обласної ради VІІІ скликання попросив 

заблокувати карточки депутатів, які не зареєструвалися на сьогоднішньому 

засіданні. 

Оголосив сьому сесію обласної ради відкритою. 

 

 

Звучить Гімн України  

 

 

Чубірко Володимир – привітав колег-депутатів, які святкували дні народження 

у міжсесійний період. Побажав міцного здоров’я, успіхів у роботі, миру і Божої 

благодаті. 

За дорученням Голови Верховної Ради України вручив вітальну адресу  

колективу Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут 

культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради  – з нагоди 75-річчя від дня 

заснування закладу. 

Шекета Андрій – зачитав вітальну адресу.  

Чубірко Володимир і Шекета Андрій вручили Почесну грамоту обласної ради 

Олексик Ользі Томівні – голові постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, 

учасників АТО/ООС – за вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я краю, 

високий професіоналізм, сумлінну працю.  
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Чубірко Володимир – привітав із призначеннями на відповідальні посади в 

області: Говоруху Володимира Вікторовича – керівника Закарпатської обласної 

прокуратури, Борзілова Євгена Вікторовича – начальника Управління Служби 

безпеки України в Закарпатській області, Петренка Віталія Анатолійовича – 

начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського 

господарства, Малика Євгена Ігоровича – начальника 27-го прикордонного 

загону ім. Героїв Карпатської Січі    (м. Мукачево), Пасюка Сергія Вікторовича 

– в. о. начальника Закарпатської митниці  Державної митної служби України, 

Приза Андрія Андрійовича – начальника територіального управління бюро 

економічної безпеки у Закарпатській області. Побажав новим керівника успіхів 

та тісної співпраці з депутатським корпусом обласної ради на благо 

закарпатської громади. 

Перед розглядом питань порядку денного надав слово голові обласної 

державної адміністрації – начальникові обласної військової адміністрації 

Микиті Віктору. 

Микита Віктор – звернувся до присутніх. Привітав зі святом Дня Української 

державності. Додав, що це свято сягає 988 року, коли Володимир Великий 

хрестив Київську Русь. І нині важливим є довести усій Європі, що Україна  

є суверенною державою.  

Зауважив, що всі рішення, які приймаються в сесійній залі, мають бути 

законними, не популістськими.  

Подякував правоохоронцям, які докладають максимум зусиль для забезпечення 

безпеки в області. Наголосив, що передбачається багато роботи, велика 

кількість релокованих підприємств, є значна кількість економічних проєктів, 

які необхідно реалізувати на території області. Основна підтримка органів 

влади – надати громадянам, які приїхали у Закарпаття, можливість працювати, 

проживати, мати майбутнє.  Треба допомагати Збройним силам України, надати 

можливість функціонувати 400 підприємствам, які є на території області, та 

забезпечити всім необхідним, для того, щоб вони сплачували податки до 

державного та місцевого бюджетів. Ми повинні спільно працювати на майбутнє 

України. Подякував депутатам за роботу, підтримку та співпрацю. Побажав 

плідної роботи та ефективних рішень. 

Чубірко Володимир – подякував голові обласної державної адміністрації – 

начальнику військової адміністрації, керівникам правоохоронних органів за 

забезпечення спокою і безпеки громадян. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

Про результати діяльності органів прокуратури на території 

Закарпатської області у І півріччі 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Говоруха Володимир – керівник Закарпатської обласної 

прокуратури. 
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Чубірко Володимир – зазначив, що відповідно до вимог законодавства, на 

виконання статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та статті 6 Закону України «Про прокуратуру» пропонується заслухати 

інформацію «Про результати діяльності органів прокуратури на території 

Закарпатської області у І півріччі 2022 року». Нагадав, що цю інформацію було 

попередньо надіслано депутатам для ознайомлення, тому запропонував формат 

запитань-відповідей. 

Шекета Андрій – зауважив, що в інформації зазначено про зменшення 

динаміки кількості злочинів. Попросив висловити думку з цього приводу. 

Говоруха Володимир – відповів, що правоохоронці стали більш пильнішими, 

а громадяни більш свідомими. Час диктує свої умови, суспільство опинилося в 

складних обставинах. 

Чубірко Володимир – підсумував: оскільки у депутатів немає більше запитань 

до доповідача, подякував органам прокуратури за роботу.  

 

 

СЛУХАЛИ:  

Інформація про використання коштів обласного бюджету за І півріччя 

2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації – обласної військової адміністрації. 

Чубірко Володимир – повідомив, що за рекомендацією депутатів обласної 

ради пропонується заслухати інформацію про використання коштів обласного 

бюджету за І півріччя 2022 року. Попросив проінформувати депутатів про 

спрямування коштів обласного бюджету на потреби військовослужбовців, 

зміцнення територіальної оборони. 

Лазар Петро – зазначив, що листом обласної військової адміністрації 

направлено інформацію депутатам про використання коштів обласного 

бюджету. Також цю інформацію розглянули на засіданні голів фракцій та 

постійної комісії обласної ради з питань бюджету. За перше півріччя виконання 

обласного бюджету склало 120 %. Понад план отримано 104 млн грн, які ще не 

розподілялися. 15 млн грн є з минулого року по загальному фонду. Крім того, є 

залишок цільових коштів освітньої субвенції, держава дала дозвіл розподіляти 

їх на потреби територіальної оборони та внутрішньо переміщених осіб. 

Ситуація в області з виконання місцевих бюджетів є позитивною: станом на 1 

липня виконано у всіх громадах на 109 %, понад план до місцевих бюджетів 

надійшло 333,0 млн грн.  

Розподіл коштів обласного бюджету двічі з початку року проведено на 

засіданнях сесій обласної ради. З початком повномасштабної війни  

законодавство дозволило здійснювати розподіл вільних залишків 

розпорядженням начальника обласної військової адміністрації. Так, на 

пленарних засіданнях сесій обласної ради 16 і 28 лютого 2022 року розподілено 

загальний фонд обласного бюджету на 64 млн 800,0 тис. грн. Із них: на заходи 
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територіальної оборони виділено 15 млн грн, на Програму «Турбота» – 16 млн 

800 тис. грн, на Програму розвитку цивільного захисту (поповнення 

матеріального резерву) – 20 млн грн. Окрім цього, було розподілено цільові 

субвенції за головними розпорядниками коштів, а надалі обласна військова 

адміністрація своїми розпорядженнями здійснювала розподіл коштів. Вільний 

залишок загального фонду розподілено на 34 млн 996 тис. грн. Перерозподілено 

62 млн 329 тис. грн. Резервний фонд збільшено на 40 млн грн. Також детально 

розповів, як здійснювався розподіл коштів резервного фонду  (довідка про 

окремі показники обласного бюджету за 1 півріччя 2022 року додається).  

Орос Ільдіко – поцікавилася ситуацією із виділенням коштів для облаштування 

приміщень (укриттів) у закладах освіти, які мають відповідати вимогам 

законодавства. 

Лазар Петро – зазначив, що обласна військова адміністрація спільно з 

територіальними громадами працює над цим питанням, збирають інформацію 

про необхідну кількість коштів для переселення внутрішньо переміщених осіб 

із навчальних закладів освіти та для здійснення ремонтних робіт у 

бомбосховищах або пристосованих для цього приміщеннях. 

Микита Віктор – додав, що є постанова Кабінету Міністрів України щодо 

першочергового виділення коштів на обладнання укриттів у освітніх закладах. 

Наголосив на необхідності максимально співпрацювати  в цьому напрямку з 

головами  територіальних громад. 

Борто Йосип – запитав, чи можна з державних освітянських субвенцій, які є на 

рахунках територіальних громад, виділяти кошти для облаштування 

бомбосховищ. Як правильно діяти територіальним громадам?  

Лазар Петро – відповів, що йде мова про зміцнення матеріально-технічної бази 

освітнього закладу, тому ці кошти можна використовувати. Зазначив, що треба 

дивитися окремо по кожному об’єкту і приймати рішення. Якщо громада не 

буде мати коштів, то необхідно допомагати з обласного бюджету. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

Про стан готовності освітніх закладів області до нового навчального року 

та опалювального сезону, зокрема щодо забезпеченості сховищами 

ДОПОВІДАЧ: Марусинець Мар’яна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації. 

Чубірко Володимир – за пропозицією президії обласної ради запропонував 

заслухати важливе питання про стан готовності освітніх закладів області до 

нового навчального року та опалювального сезону, зокрема щодо 

забезпеченості сховищами. 

Марусинець Мар’яна – наголосила, що департамент освіти і науки, молоді та 

спорту обласної військової адміністрації намагається робити все можливе, щоб 

1 вересня розпочався навчальний процес у закладах освіти. Щодо 

опалювального сезону, то 60 % шкіл (352 школи) та 50,1 % закладів дошкільної 
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освіти готові до осінньо-зимового періоду. Відремонтовані котельні у 42,5 % 

закладів.  

Щодо безпечного перебування, то на цей час 1253 заклади пристосовані до умов 

освітнього середовища, з них 38 – фахові передвищі, 657 – загальноосвітні, 514 

– дошкільні заклади, 28 – інші заклади. Згідно з розпорядженням обласної 

військової адміністрації треба створити на місцях комісії у такому складі: 

голови територіальних громад, керівники закладів освіти, представники служби 

цивільного захисту, інші громадські організації, що здійснюватимуть 

процедуру обстеження закладів освіти на предмет їх готовності до початку 

освітнього процесу. Так, уже 34,4 % закладів обстежено, за  результатами  

голова обласної військової адміністрації видасть розпорядження щодо початку 

навчального року. До 15 серпня по всіх територіальних громадах ця процедура 

має бути завершена. 

Чубірко Володимир – запитав, чи буде запущений механізм залучення коштів 

від закордонних інвесторів. 

Марусинець Мар’яна – відповіла, що необхідно залучати  такі кошти та 

наголосила на активізації територіальних громад у цьому процесі. 

Чубірко Володимир – закликав голів територіальних громад до співпраці у 

напрямку розвитку освіти з вирішення проблемних питань, а також взаємодії у 

сфері поглиблення транскордонної й міжрегіональної співпраці, що надасть 

нового імпульсу розбудові територій, сприятиме додатковому фінансуванню 

соціальної сфери та  реалізації інвестиційних проєктів у населених пунктах 

краю. 

Ледида Олександр – зазначив, що для активізації цієї роботи та прийняття 

ефективних управлінських рішень потрібно мати інформацію про кожну 

громаду та стан готовності освітніх закладів до  навчального року згідно з 

вимогами постанови Кабінету Міністрів України. Це слід висвітлювати у 

засобах масової інформації, щоб спонукати голів територіальних громад до 

вжиття  невідкладних заходів, а батьки матимуть об’єктивну інформацію.  

Марусинець Мар’яна – додала, що невдовзі відбудеться нарада із керівниками 

місцевих органів управління освіти, на якій підніматимуться усі проблемні 

питання, у тому числі й про контингент учнів та переселенців, котрі знаходяться 

у закладах шкільної та позашкільної освіти. 

Ливч Мирослава – зауважила, що відповідно до розпоряджень голів 

військових адміністрацій у багатьох територіальних громадах шкільні автобуси 

передано для потреб Збройних сил України. Запитала, чи буде потреба в 

придбанні шкільних автобусів, оскільки є залишок коштів освітньої субвенції. 

Марусинець Мар’яна – відповіла, що 70 автобусів віддано для потреб 

Збройних сил України. На цей час є 33,2 млн грн освітньої субвенції для 

закупівлі 16 шкільних  автобусів. Міністерство освіти і науки України, як 

варіант, рекомендує самостійно домовлятися з іноземними донорами та 

напрацьовує механізм придбання таких автобусів.  

Микита Віктор – додав, що кошти на придбання цих автобусів є, але їх 

освоєння на зазначені цілі через воєнний стан не здійснюється фінансовими 
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установами. Тому треба шукати закордонних партнерів, які будуть готові 

допомогти, попросив усіх долучатися до цього процесу.  

Марусинець Мар’яна – додала, що може бути ще такий варіант: місцевим 

органам управління освіти укласти договір із перевізниками, що є більш 

рентабельним. 

Петеі Юдіта – зазначила, що у разі, якщо не розпочнеться навчальний рік у 

школах і дитячих садочках, то це призведе до втрати робочих місць на 

підприємствах, установах, оскільки батькам не буде з ким залишати дітей. 

Через це є також загроза чергового виїзду робочої сили за кордон. Треба 

об’єднатися та робити в цьому аспекті все можливе. 

Марусинець Мар’яна – відповіла, що відповідні питання були порушені на 

нарадах із керівниками територіальних громад, однак не всі розуміють вагу цієї 

проблеми. Звернулася до депутатів посприяти в активізації територіальними 

громадами обстеження стану готовності освітніх закладів до нового 

навчального року. 

Білецький Мирослав – додав, що обласна військова адміністрація повністю 

контролює процес перевезення дітей. Якщо шкільний автопарк до початку 

навчального процесу не встигнуть поповнити, то залучатимуть перевізників з 

відповідною компенсацією.  

Марусинець Мар’яна – попросила також допомогти з відселенням 

переміщених осіб, які ще й досі проживають у освітніх закладах. 

Станко Петро – зауважив, що через брак часу до початку навчального року  

нереально підготувати всі заклади освіти згідно з вимогами. Попросив голову 

обласної військової адміністрації сприяти активізації  голів територіальних 

громад та залучити депутатів для спільного вирішення питання. 

Микита Віктор – зазначив, що зараз із головами територіальних громад 

вирішується питання про альтернативні джерела опалення, оскільки можуть 

бути перебої з газопостачанням. Також поступово почали вивільняти школи, у 

яких розміщалися тимчасово переміщені особи. Батьки повинні мати 

можливість працювати. На сьогодні релоковано 400 підприємств, це близько 8 

тис. робочих місць. Робочої сили не вистачає.  

Чубірко Володимир – попросив колег-депутатів допомагати місцевим 

територіальним громадам у розв’язанні проблемних питань.  

Марусинець Мар’яна – наголосила, що створюється мапа шкіл Закарпаття, на 

якій буде відображено готовність шкіл до навчального процесу. 

Дем’янчук Василь – зауважив, що рівень навчання за останні роки дещо 

знизився. Додав: усі прагнуть навчання у звичному режимі, але можливості 

обмежені непростими реаліями. У багатьох шкільних закладах, особливо в 

сільських місцевостях, побудувати бомбосховище практично неможливо. 

Запропонував спробувати впровадити змішану форму навчання, за якою діти 

хоча б  почергово могли відвідували школу. 

Микита Віктор – зазначив, що кожна ситуація має окремо розглядатись. 29 

серпня буде засідання  ради оборони області, на якому правоохоронці дадуть 
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оцінку і повідомлять про те, які є варіанти із упровадженням  навчального 

процесу в краї. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

Інформація про результати позапланових аудитів окремих комунальних 

некомерційних підприємств Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Чурей Василь – начальник управління внутрішнього аудиту 

виконавчого апарату обласної ради. 

Чурей Василь – коротко доповів про результати роботи управління 

внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради. Так, за короткий час 

проведено декілька аудитів, які показали як позитивні тенденції в діяльності 

зазначених об’єктів, так і негативні. Позитивно оцінив позицію керівників 

закладів, у яких проводився аудит. Вони розуміють, як організовувати роботу з 

урахуванням обставин воєнного часу. Такі підприємства обласної ради є 

бюджетними установами, перетвореними у некомерційні підприємства. 

Економія коштів обласного бюджету (за результатами проведених заходів)  

складає 4,6 млн грн. Це стосується закладів культури, охорони здоров’я. 

Чубірко Володимир – додав, що за результатами проведеного аудиту можна 

констатувати, що управління внутрішнього аудиту виконавчого апарату 

обласної ради – це саме той орган, який вивчатиме  можливість економії коштів 

у такий складний воєнний час, коли треба облаштовувати сховища для 

школярів, підтримувати військових та переселенців. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про секретаріат пленарного засідання сьомої сесії обласної ради  

Чубірко Володимир – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту 

роботи обласної ради VІIІ скликання на кожне окреме пленарне засідання 

утворюється секретаріат у складі трьох депутатів, серед яких обирається голова 

та заступник. Запропонував обрати секретаріат у складі:  

Білецький Мирослав – голова секретаріату,  

Мацепура Ірина – заступник голови секретаріату,  

Матрунич Іван – член секретаріату. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За секретаріат (за основу і в цілому):  

«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 56. 

Прийнято. 

 

 

ВИСТУПИВ: 

Чубірко Володимир – наголосив, що треба ретельно попрацювати і 

визначитися з усіма запропонованими питаннями. Нагадав про дію Закону 

України «Про запобігання корупції», норми статті 28 якого зобов’язують 

депутатів вживати заходів із недопущення виникнення реального чи 
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потенційного конфлікту інтересів. Тобто, якщо проєкти рішень, за які 

голосують депутати, стосуватимуться їх персонально чи близьких або 

пов’язаних з ними осіб, вони зобов’язані повідомити робочі органи ради про це 

заздалегідь або безпосередньо перед голосуванням. 

Повідомив, що депутати працюють у режимі відкритого поіменного 

голосування із зазначенням позиції кожного депутата з кожного питання 

порядку денного. Відповідно до статті 66 Регламенту обласної ради усі рішення 

ради приймаються більшістю голосів, що становить 33 депутати. 
Наголосив, що відповідно до пункту 3 статті 39 Регламенту роботи обласної 

ради відводиться до 30 хвилин для стислих виступів депутатів (до 2 хв.), 

оголошення заяв, повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не 

проводяться. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний пленарного засідання сьомої сесії обласної ради 

Чубірко Володимир – запропонував перейти до затвердження порядку денного 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради. Поінформував присутніх, що 

відповідно до вимог чинного Регламенту роботи ради, президією обласної ради, 

засідання якої відбулося 25 липня, напрацьовано рекомендації щодо питань 

порядку денного сьомої сесії. Депутатам роздано відповідний проєкт  рішення, 

розроблений на підставі рекомендацій постійних комісій, президії обласної 

ради та пропозицій обласної військової адміністрації. Більшість з питань було 

розглянуто та погоджено постійними комісіями обласної ради. Є відповідні 

висновки та рекомендації. Крім цього, є й невідкладні ініціативи, які 

потребують погодження.  

Додав, що сьогодні зранку проведено засідання постійної комісії обласної ради 

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

питань та антикорупційної діяльності. Було додатково узгоджено питання, які 

будуть озвучені колегами при формуванні питань порядку денного сесії. 

Отже, пропонується затвердити для розгляду на пленарному засіданні сьомої 

сесії обласної ради VІІІ скликання такий порядок денний: 

1. Про депутатські запити (загальне питання). 

2. Про призначення директора Комунального закладу «Ужгородський 

музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради. 

3. Про призначення директора Комунального закладу «Берегівський 

медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради. 

4. Про призначення директора Комунального закладу «Міжгірський 

медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради. 

5. Про призначення директора Комунального закладу «Хустський 

базовий медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради. 

6. Про продовження дії контракту.  

7.  Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 

України.  
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8. Про створення Комунального закладу вищої освіти «Академія 

культури і мистецтв ім. О. Духновича» Закарпатської обласної ради.   

9.  Про перейменування Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради.   

10. Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород».  

11.  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, від 02.12.2021, від 23.12.2021, від 19.05.2022).  

12. Про внесення змін до адміністративно-територіального устрою 

Закарпатської області щодо села Затишне Берегівської міської територіальної 

громади Закарпатської області.  

13. Про внесення змін  до рішення обласної ради  від 24.06.2021 № 276.  

14. Про затвердження розпоряджень обласної ради.   

15.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 596. 

16. Про внесення змін до рішення обласної ради   

від 15.11.2021 № 423 «Про безоплатну передачу майна (кисневих 

концентраторів) зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області».  

17.  Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції.  

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2021 № 534 

«Про структуру і чисельність, штатний розпис  Комунальної 

установи  «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної  ради  на 2022 рік».  

19.  Про призначення заступника начальника  Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради». 

20. Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень 

судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки.  

21. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 617 

«Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність територіальної 

громади міста Мукачева».  

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

території Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного стану.  

23. Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що можуть бути передані в 

оренду, в новій редакції.  

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/1094-про-признач-керівництва-КУ-Управл-комун-власн.rar
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/1094-про-признач-керівництва-КУ-Управл-комун-власн.rar
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/1094-про-признач-керівництва-КУ-Управл-комун-власн.rar
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24. Про затвердження Примірного договору оренди комунального 

майна області (майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області).  

25. Про затвердження Примірного договору про порядок участі 

орендаря (суборендаря) у компенсації (відшкодуванні) витрат на оплату 

комунальних послуг і утримання комунального майна області (майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області). 

26. Про затвердження Примірного договору про закріплення майна, що 

належить до комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Закарпатської області (комунальної власності області) на праві оперативного 

управління (з/без правами балансоутримувача). 

27. Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання 

плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2006 № 724.   

28. Про використання нерухомого майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, 

розташованого за адресою: Ужгородський район, с. Сімер,  

вул. Будівельників, 8.  

29. Про передачу рухомого майна.   

30. Про передачу рухомого майна Комунальній установі 

«Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради.  

31.  Про надання згоди на безоплатну передачу Ужгородської дитячої 

залізниці з державної  власності у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області. 

32. Про надання згоди на безоплатну передачу Боржавської 

вузькоколійної залізниці з державної власності  у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.   

33. Про надання згоди на безоплатну передачу майнового комплексу 

стоматологічної поліклініки з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.  

34. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області 

окремого індивідуально визначеного майна.  

35. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного  підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства України.   

36. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пункту 

пропуску «Лубня (Україна) – Волосате (Республіка Польща)». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За основу порядок денний сьомої сесії обласної ради: 

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 56. 

Прийнято. 
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Сарай Роман – запропонував включити в порядок денний сьомої сесії питання 

«Про повноваження депутатів місцевих рад, обраних від політичних 

партій, діяльність яких заборонена судом» (Звернення до ВРУ). Постійна 

комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, 

нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності розглянула 

проєкт рішення та рекомендувала включити питання до порядку денного сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Сарая Романа:  

«за» – 56, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 56. 

Прийнято. 

 

 

Дем’янчук Василь – запропонував включити в порядок денний сьомої сесії 

питання «Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту м. Берегове Берегівського району Закарпатської 

області». Вчора до обласної ради надійшов лист від Берегівської міської ради 

Берегівського району про наявність відповідних погоджень проєкту 

землеустрою щодо розширення меж м. Берегова. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Дем’янчука Василя:  

«за» – 56, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 56. 

Прийнято. 

 

Дем’янчук Василь – запропонував включити в порядок денний сьомої сесії 

питання «Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально 

визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки». 

Чубірко Володимир – додав, що мова йде про передачу пожежної машини для 

аеропорту. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Дем’янчука Василя:  

«за» – 56, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 56. 

Прийнято. 

 

Ливч Мирослава – запропонувала включити в порядок денний сьомої сесії 

питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування 

районних рад (субвенції з обласного бюджету районним бюджетам)». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Ливч Мирослави:  

«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 4, «не голосували» – 13, «усього» – 56. 

Прийнято. 
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Мешко Євген – наголосив, що більше п’яти місяців триває війна росії проти 

України. Бачимо сотні випадків, коли представники і депутати колишньої 

фракції ОПЗЖ співпрацюють із російськими військами. Запропонував 

включити в порядок денний сьомої сесії питання «Про призупинення на період 

дії воєнного стану повноважень депутатів політичної партії «Опозиційна 

платформа – За життя» у частині реалізації ними прав та обов’язків, 

передбачених законами України «Про статус депутатів місцевих рад» та «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Чубірко Володимир – поцікавився, чи розглядала це питання постійна комісія 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, 

нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності. 

Якушева Єва – повідомила, що постійна комісія розглянула це питання, 

більшість голосів – проти включення його до порядку денного сьомої сесії 

обласної ради. 

Сличко Микола – додав, що постійною комісією розглядалося це питання. Є 

висновок управління правового забезпечення виконавчого апарату, де вказано, 

що законодавством України не передбачено механізму «призупинення» 

діяльності депутатів на період дії воєнного стану щодо реалізації ними 

депутатських повноважень. Комісія дійшла висновку, що цей проєкт рішення 

незаконний. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Мешка Євгена:  

«за» – 9, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 45, «усього» – 55.  

Не прийнято. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

В цілому за рішення «Про порядок денний пленарного засідання сьомої сесії 

обласної ради» (враховуючи пропозиції депутатів, що були підтримані):  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 56. 

Прийнято (рішення № 623). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про депутатські запити 

 

1. Про депутатський запит Мешка Є. В. – адресований ДП «Служба місцевих 

автомобільних доріг у Закарпатській області» – щодо необхідності обстеження 

та проведення капітального ремонту мостового переходу на автомобільній 

дорозі загального користування місцевого значення С 070718 Чинадійово-

Обава-Дубино км 0+000-7+420. 

2. Про депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований Закарпатській 

обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації, ДП 

«Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» – щодо 
проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування 
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місцевого значення О 070602 Колочава – Усть Чорна – Калини – Бедевля км 

47+000 – 77+600. 

3. Про депутатський запит Ливч М. М. – адресований Закарпатській обласній 

державній адміністрації – обласній військовій адміністрації, ДП «Служба 

місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» – щодо необхідності 

проведення аварійно-відновлювальних робіт на автомобільній дорозі 

загального користування місцевого значення С 0710002 Стройне-Тибава км 

0+000-8+500 (ділянка 4+050-4+110). 

4. Про депутатський запит Ледиди О. О. – адресований Закарпатській 

обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації – щодо 
встановлення мораторію на експорт лісопиломатеріалів у необробленому 

вигляді, колотих (паливних) дров за межі області. 

5. Про депутатський запит Лаби М. М. – адресований Закарпатській обласній 

державній адміністрації – обласній військовій адміністрації – щодо 
необхідності забезпечення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської 

ради сучасним рентген-апаратом. 

6. Про усний депутатський запит Станка П. І. – адресований Закарпатській 

обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації, ДП 

«Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області», Білківській 

сільській територіальній громаді Хустського району –  щодо проведення 

термінового ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення   О 070502  Довге-Іршава км 0+000-21+700, зокрема на вкрай 

аварійному відрізку Дубрівка-Білки (протяжністю 2-2.5 км), залучивши кошти 

місцевої громади. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 56. 

Прийнято. 

 

Рішення про депутатські запити, прийняті об’єднаним голосуванням: 

1. Про депутатський запит Мешка Є. В. (рішення № 624). 

2. Про депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 625). 

3. Про депутатський запит Ливч М. М. (рішення № 626). 

4. Про депутатський запит Ледиди О. О. (рішення № 627).  

5. Про депутатський запит Лаби М. М. (рішення № 628).  

6. Про усний депутатський запит Станка П. І. (рішення № 629).  

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про депутатський запит Шандора Ф. Ф.  

Шекета Андрій – повідомив про ще один депутатський запит, адресований 
Закарпатській обласній державній адміністрації – обласній військовій 

адміністрації, головам територіальних громад області – щодо вжиття заходів із 
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якнайшвидшого демонтажу обʼєктів, що містять символи радянщини, у 

населених пунктах області. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 56. 

Прийнято (рішення № 630).  

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про призначення директора Комунального закладу «Ужгородський 

музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради 

Про призначення директора Комунального закладу «Берегівський 

медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради   

Про призначення директора Комунального закладу «Міжгірський 

медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради    

Про призначення директора Комунального закладу «Хустський базовий 

медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради  

Чубірко Володимир – наголосив, що Закарпатська обласна рада є засновником 

комунальних закладів освіти сфери охорони здоров’я, тобто трьох медичних 

фахових коледжів та Ужгородського музичного фахового коледжу, в яких 

проведено відповідні вибори (конкурсні процедури). Обласні депутати входять 

до складу Наглядових рад кожного із закладів.  Питання погоджені, є позитивні 

висновки профільних постійних комісій обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 56.  

Прийнято. 

Шекета Андрій – вніс пропозицію змінити у контрактах дату призначення:                     

з 29 липня 2022 року на 01 серпня 2022 року. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Шекети Андрія:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 56.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 56.  

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про призначення директора Комунального закладу «Ужгородський музичний 

фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради (рішення            

№ 632). 

Про призначення директора Комунального закладу «Берегівський медичний 

фаховий коледж» Закарпатської обласної ради (рішення № 633). 
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Про призначення директора Комунального закладу «Міжгірський медичний 

фаховий коледж» Закарпатської обласної ради (рішення № 634). 

Про призначення директора Комунального закладу «Хустський базовий 

медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради (рішення № 635). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про продовження дії контракту 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради.  

Чубірко Володимир – зазначив, що контракт з Веклинцем Юрієм 

Васильовичем – головним лікарем Обласного центру медико-соціальної 

експертизи, укладений на виконання рішення обласної ради від 21.09.2017  

№ 932, був строком на 5 років. Ініціатор – голова обласної військової 

адміністрації, мета – поліпшення якості й доступності медичного 

обслуговування населення, підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів і кадрового потенціалу. Є підтримка постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників 

АТО/ООС. Поставив на голосування пропозицію про прийняття рішення за 

основу і в цілому, продовживши термін дії контракту на 5 років.  
ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 636). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що ця Премія –  за внесок молоді у розвиток 

парламентаризму, місцевого самоврядування. Повідомив, що питання 

обговорено у постійних комісіях обласної ради. Враховано пропозицію 

депутатів – підтримано кандидатуру Рябоконя Павла Андрійовича – радника  з 

юридичних питань  Програми «U-LEAD  з Європою» в Закарпатській області, 

члена правління ГО «Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів 

«Європоліс», члена Громадської ради при Закарпатській облдержадміністрації, 

учасника Асоціації проєктних менеджерів «ЯДРО». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 40, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 15, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 637). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 
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Про створення Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і 

мистецтв ім. О. В. Духновича» Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 56.  

Прийнято. 

Рівіс Михайло – як голова Наглядової ради Комунального ради  закладу вищої 

освіти «Ужгородський інститут  культури і мистецтв» Закарпатської обласної 

ради, вніс пропозицію змінити назву проєкту рішення на: «Про створення 

Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради», оскільки навколо цього у депутатів було багато 

дискусій. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Рівіса Михайла:  

«за» – 45, «проти» – 1, «утрималось» – 2, «не голосували» – 8, «усього» – 56.  

Прийнято. 

Шекета Андрій – зазначив, що третій пункт проєкту рішення стосується 

призначення виконувачем обов’язків керівника цього закладу – Наталії Ігорівни 

Шетелі, вона мусить зробити відповідну заяву.  

Шетеля Наталія – зробила заяву про конфлікт інтересів, тому не буде брати 

участі у голосуванні за цей проєкт рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 638). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про перейменування Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Марусинець Марʼяна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 639). 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 
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Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» 

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, від 

02.12.2021, від 23.12.2021, від 19.05.2022)  

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату  обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 56.  

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» (рішення № 640). 

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, від 02.12.2021, від 

23.12.2021, від 19.05.2022) (рішення № 641). 

  

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до адміністративно-територіального устрою 

Закарпатської області щодо села Затишне Берегівської міської 

територіальної громади Закарпатської області 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 642). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.06.2021 № 276 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що мова йде про припинення процедури 

ліквідації Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради. Повідомив, що Верховна Рада 

України продовжила термін діяльності таких закладів до 2025 року, тому є 

пропозиція внести зміни. Ми повинні його ліквідувати не пізніше 1 липня 2025 



21 
 

року.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 643). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження розпоряджень обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що є перелік розпоряджень, які необхідно 

затвердити. Це стосується питань діяльності волонтерів та переселенців.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 56.  

Прийнято. 

 

У обговоренні питання взяли участь депутат Лаба М. М. і голова ради       

Чубірко В. В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 644). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 596 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

Чубірко Володимир – пояснив, що питання стосується надання погодження на 

використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області, сільськими, селищними, міськими радами 

Закарпатської області для тимчасового проживання внутрішньо переміщених 

осіб у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2022 року № 495. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 645). 

 

 

СЛУХАЛИ: 
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Про внесення змін до рішення обласної ради  від 15.11.2021 № 423 «Про 

безоплатну передачу майна (кисневих концентраторів) зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» 

ДОПОВІДАЧ: Пшеничний Анатолій – директор департаменту охорони 

здоров’я обласної військової адміністрації. 

Чубірко Володимир – зазначив, що із цього питання є підтримка профільної 

постійної комісії. Враховано зауваження депутатів.   

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 646). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 

в новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання погоджено профільною постійною 

комісією обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 647). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2021 № 534 «Про 

структуру і чисельність, штатний розпис Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної  ради на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання погоджено профільною постійною 

комісією обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 648). 

 

 

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/18_sesion/rish_1793_.zip
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СЛУХАЛИ: 

Про призначення заступника начальника Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Рівіс Михайло – зробив заяву про конфлікт інтересів, тому не буде голосувати 

за це питання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 56.  

Прийнято (рішення № 649). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень судів та 

інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – поінформував, що питання стосується погашення 

заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, 

боржниками за якими є Закарпатська обласна рада та Комунальна установа 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 33, «проти» – 2, «утрималось» – 0, «не голосували» – 21, «усього» – 56.  

Прийнято. 

Сарай Роман – запропонував не підтримувати це рішення, оскільки жодних 

юридичних наслідків воно не несе. Є рішення суду і виконавча служба не зможе 

повністю заблокувати діяльність Комунальної установи, а заблокує тільки той 

рахунок, на якій є Програма і там виділені кошти.  

Чубірко Володимир – попросив керівника Комунальної установи пояснити 

суть питання. 

Громовий Антон – повідомив, що на цей час є декілька судових рішень, які є 

на примусовому виконанні в органах виконавчої служби та казначейства, за 

наслідками виконання яких є вже зареєстровані дві кримінальні справи про 

невиконання рішень судів. Тому звернувся до депутатського корпусу з 

пропозицією збільшити на цей рік Програму до одного мільйона гривень, щоб 

хоча б першочергові виконавчі провадження можна було закривати.  
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Русин Віктор – зазначив, що керівник Комунальної установи може звертатися 

до ради з пропозиціями змін до Програми. Наразі фінансування на ці цілі 

відсутнє, при можливості треба буде повернутися до розгляду цього питання. 

Ніякої відповідальності керівник за цією Програмою не несе. Нагадав, що 

маємо виплатити три мільйони гривень, які відсудили колишні працівники 

установи. Проте є питання до юридичного супроводу зі звільнення цих 

працівників.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 4, «проти» – 3, «утрималось» – 2, «не голосували» – 46, «усього» – 55.  

Не прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 617 «Про 

передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області у комунальну власність територіальної 

громади міста Мукачева» 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що мова йде про технічну правку – замінити у 

назві рішення, пунктах 2, 3 слова «територіальної громади міста Мукачева» на 

«Мукачівської міської територіальної громади». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 650). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про тимчасові заходи з підтримки суб’єктів господарювання на території 

Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного стану 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання погоджено на засіданнях 

постійних комісій та президією обласної ради.   

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 651). 
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СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області, що можуть бути передані в оренду, в новій 

редакції 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 55.  

Прийнято. 

Біров Єлизавета – попросила внести зміни і виправити технічну помилку в 

переліку закладів. За номером 81 комплекс в м. Мукачеві зазначено адресу вул. 

Суворова, будинок 76, такої адреси вже немає. Відбулося перейменування 

вулиць і вулиця Суворова зараз називається Василя Цібере, 76.   

Юрик Василь – наголосив, що в реєстрі можлива ще стара назва, тому треба 

зазначити обидві адреси. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Біров Єлизавети:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 55.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 652). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Примірного договору оренди комунального майна 

області (майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області)  

Про затвердження Примірного договору про порядок участі орендаря 

(суборендаря) у компенсації (відшкодуванні) витрат на оплату 

комунальних послуг і утримання комунального майна області (майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області)  

Про затвердження Примірного договору про закріплення майна, що 

належить до комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, 

міст Закарпатської області (комунальної власності області) на праві 

оперативного управління (з/без правами балансоутримувача) 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  
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«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 55.  

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про затвердження Примірного договору оренди комунального майна області 

(майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області) 

(рішення № 653). 

Про затвердження Примірного договору про порядок участі орендаря 

(суборендаря) у компенсації (відшкодуванні) витрат на оплату комунальних 

послуг і утримання комунального майна області (майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області) (рішення № 654).  

Про затвердження Примірного договору про закріплення майна, що належить 

до комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Закарпатської області (комунальної власності області) на праві оперативного 

управління (з/без правами балансоутримувача) (рішення № 655). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати 

за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області, затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2006 № 724 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – повідомив, що ініціатори цього рішення – депутати 

обласної ради – члени Наглядової ради Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. Мова 

йде про те, що з нового фінансового року ставка оренди для державних 

підприємств буде складати 1% від експертної оцінки. Цей проєкт рішення 

погоджено на засіданнях постійних комісій та президії обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 53, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 656). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про використання нерухомого майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, 

розташованого за адресою: Ужгородський район, с.Сімер, вул. 

Будівельників, 8. 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  
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«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 55.  

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 657). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про передачу рухомого майна 

Про передачу рухомого майна Комунальній установі «Закарпатський 

обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 55.  

Прийнято. 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про передачу рухомого майна (рішення № 658). 

Про передачу рухомого майна Комунальній установі «Закарпатський обласний 

центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого 

оповіщення» Закарпатської обласної ради (рішення № 659). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на безоплатну передачу Ужгородської дитячої залізниці 

з державної  власності у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області  

Про надання згоди на безоплатну передачу Боржавської вузькоколійної 

залізниці з державної власності у спільну власність територіальних громад 

сіл, селищ, міст Закарпатської області  

Про надання згоди на безоплатну передачу майнового комплексу 

стоматологічної поліклініки з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області  

Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області 

окремого індивідуально визначеного майна 

 

 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 
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Чубірко Володимир – зазначив, що це наше право спробувати повернути  

майно від держави закарпатській громаді.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 55, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 55.  

Прийнято. 

Русин Віктор – зазначив, що до проєкту рішення стосовно передачі 

Ужгородської стоматологічної поліклініки – питань ніяких немає. Ми 

звертаємось також до Укрзалізниці про передачу збиткових вузькоколійок, які 

в Укрзалізниці просто «висять» на балансі. Тому потрібно визначити суму 

коштів, необхідних на утримання, ремонт, запуск тощо з тим,  щоб не приймати 

на баланс збиткові майнові комплекси. Щодо Ужгородської дитячої залізниці – 

є місто Ужгород, міський бюджет,  і тому обласна рада не повинна утримувати 

цю залізницю… 

Шекета Андрій – наголосив, що пропоноване рішення – лише частина значної 

роботи, яка насправді почалася раніше. Це скоріше символічний жест до  

Укрзалізниці з тим, щоб підтвердити: для закарпатців як дитяча залізниця, так і 

Боржавська вузькоколійка – є важливими. Днями відбулася зустріч із 

представниками залізниці, головами відповідних територіальних громад: 

загалом утримання Боржавської вузькоколійки – 7 мільйонів гривень, із них 3 

мільйони – це земельний податок. Залізниця зі свого боку зараз, поки це їхня 

власність, готова вкладати власні кошти, тому що процедура зміни власника 

триватиме не один рік. Вони просять нас про якусь технічну підтримку в цій 

роботі, наразі жодних видатків з обласного бюджету на ці цілі не передбачено.  

Микита Віктор – додав, що через село Ільниця проходить колія, там є шахта, 

де колись видобувалося деревне вугілля, подібне є тільки у Швейцарії. Зараз 

над цією темою працюють представники компанії «Лігніт+», які розвивають 

цей бізнес. Вважає, що їх також варто залучати, адже є зацікавленість у 

відродженні затребуваності Боржавської вузькоколійки.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 1, «не голосували» – 1, «усього» – 55.  

Прийнято. 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про надання згоди на безоплатну передачу Ужгородської дитячої залізниці з 

державної  власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області (рішення № 660). 

Про надання згоди на безоплатну передачу Боржавської вузькоколійної 

залізниці  з державної власності  у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області (рішення № 661). 

Про надання згоди на безоплатну передачу майнового комплексу 

стоматологічної поліклініки з державної власності у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області (рішення  

№ 662). 
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Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області 

окремого індивідуально визначеного майна (рішення № 663). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня 

імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства України   

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 664). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Юрик Василь – зазначив, що у КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» 

Закарпатської обласної ради надзвичайно складні умови через відсутність 

кондиціювання повітря. З’ясовано, що є закуплені системи вентилювання і 

кондиціювання для приміщень госпіталю, питання тільки у їх встановленні. 

Запропонував виділити кошти для проведення монтажних робіт, орієнтовна 

сума – 400-500 тисяч гривень. 

Чубірко Володимир – додав, що в міжсесійний період знайшли спонсора, який 

подарував кондиціонери. Про цю проблему відомо і обласній раді, і військовій 

адміністрації, тому спеціалісти мають визначити суму необхідних витрат для їх 

встановлення. Відповідні кошти можна буде передбачити розпорядженням 

голови обласної військової адміністрації, який тримає це питання на контролі. 

Тому запропонував протокольно рекомендувати обласній державній 

адміністрації – обласній військовій адміністрації внести зміни до обласного 

бюджету на 2022 рік у частині збільшення  кошторисних призначень за КПКВК 

МБ 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» у сумі 400 тис. 

грн на монтаж 30 кондиціонерів, які були отримані Комунальною установою 

«Управління  спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради за рахунок благодійної допомоги для встановлення у палати 

стаціонару, кабінети відновлювального лікування та інші приміщення 

Обласного  госпіталю ветеранів війни.   

 

СЛУХАЛИ: 

Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту м. Берегове Берегівського району Закарпатської області 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 665). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на безоплатне прийняття у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст області рухомого індивідуально 

визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки   

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 54, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 55.  

Прийнято (рішення № 666). 

 

ВИСТУПИВ: 

Шекета Андрій – запропонував повернутися до розгляду питання порядку 

денного «Про депутатські запити», оскільки не розглянуто запит Мана Д. М. та 

Галай І. О.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За повернення до розгляду питання порядку денного «Про депутатські запити»:  

«за» – 46, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 55.  

Прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про депутатський запит Мана Д. М., Галай І. О. 

Шекета Андрій – зазначив, що запит адресований Закарпатській обласній 

державній адміністрації – обласній військовій адміністрації: щодо утворення 

консультативної робочої групи з питань комплексного напрацювання 

пропозицій із регламентування туристичних маршрутів і правил використання 

важким транспортом лісових доріг задля збереження територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За депутатський запит Мана Д. М., Галай І. О. (за основу і в цілому): 

«за» – 45, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 54.  

Прийнято (рішення № 631). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про повноваження депутатів місцевих рад, обраних від політичних партій, 

діяльність яких заборонена судом 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пункту 

пропуску «Лубня (Україна) – Волосате (Республіка Польща) 
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Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування районних 

рад  

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому: 

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 53.  

Прийнято. 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про повноваження депутатів місцевих рад, обраних від політичних партій, 

діяльність яких заборонена судом (рішення № 667). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пункту пропуску 

«Лубня (Україна) – Волосате (Республіка Польща) (рішення № 668). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування районних рад 

(рішення № 669). 

 

ВИСТУПИВ:  

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати за протокольне рішення: 

доручити виконавчому апарату обласної ради внести усі необхідні редакційні 

та технічні правки у прийняті рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Чубірка Володимира (протокольне рішення):  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 53. 

Прийнято.  

 

Головуючий – підсумував, що порядок денний пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради VIII скликання вичерпано. Подякував депутатам за 

підтримку та активну роботу. Оголосив сьому сесію обласної ради VIII 

скликання закритою.  

 

Звучить Гімн України 

 

 

Голова ради           Володимир ЧУБІРКО 

 

Голова секретаріату                  Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ 

  

Заступник              Ірина МАЦЕПУРА  

голови секретаріату      

 

Член секретаріату           Іван МАТРУНИЧ  

 

 


