Протокол
засідання постійної комісії обласної ради з питань адміністративнотериторіального та земельного устрою, агропромислового комплексу та
розвитку села
Дата проведення: 12 травня 2022 року
Час проведення: 15.00 год
Місце проведення: депутатський зал обласної ради, 5 поверх
Присутні:
Шандор Федір Федорович – голова
комісії
Синетар Іван Іванович - заступник
голови комісії
Лаба Михайло Михайлович – секретар
комісії
Антал Олександр Петрович – член
комісії
Запрошені:
Чубірко Володимир Володимирович –
голова обласної ради
Дем’янчук Василь Юрійович – заступник
голови обласної ради
Сушко Андріана Антонівна - заступник
голови обласної ради
Ливч Мирослава Михайлівна – керуючий
справами обласної ради
Гнатківський Володимир
Володимирович – начальник управління
правового забезпечення виконавчого
апарату обласної ради
Цап Світлана Миколаївна – в.о. директора
департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Порядок денний:
І. Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд пленарного
засідання шостої сесії обласної ради
ІІ. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного засідання
шостої сесії обласної ради.
ІІІ. Про лист ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» щодо співпраці із
керівником Закарпатської філії державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України» - Бандуровичем Ю. Ю. (до відома).

Відкрив засідання заступник голови постійної комісії Синетар Іван
Іванович. Іван Іванович привітав всіх присутніх членів комісії та висловив щиру
вдячність голові постійної комісії Шандору Ф. Ф. за те, що ми можемо спокійно
спати в цей нелегкий для країни час, побажав йому здоров’я і щасливого
повернення додому.
Шандор Федір Федорович подякував за теплі слова і запропонував Івану
Івановичу провести засідання постійної комісії та перейти до розгляду питань
порядку денного.
Внесену пропозицію підтримали присутні члени комісії одноголосно.

СЛУХАЛИ: Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд
пленарного засідання шостої сесії обласної ради:
Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення
(зміни) меж населеного пункту м. Рахів, Рахівської міської ради,
Рахівського району Закарпатської області
Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович
– начальник управління правового забезпечення
виконавчого апарату обласної ради
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф.Ф., Синетар І.І. – зауважили чи не суперечить
розширення меж міста Рахів чинному законодавству, а саме: Указу Президента
України про заповідні території? Чи є всі необхідні погодження з цього
питання?
Гнатківський В. В. – ознайомив присутніх членів комісії із всіма поданими
матеріалами по зазначеному питанні.
Шандор Ф.Ф., Синетар І.І. – внесли пропозицію запросити на засідання
президії обласної ради голову Рахівської територіальної громади, директора
департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА – ОДА та
начальника Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області
для роз’яснення та з’ясування всіх питань.
Присутні члени постійної комісії підтримали внесену пропозицію одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати запросити на засідання президії обласної ради
голову Рахівської територіальної громади, директора департаменту екології та
природних ресурсів Закарпатської ОВА – ОДА та начальника Головного
управління Держгеокадастру у Закарпатській області.
Про
Звернення
Закарпатської
законодавчого врегулювання «джипінгу»

обласної

ради

щодо

Інформував: СИНЕТАР Іван Іванович – заступник голови
постійної комісії
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф.Ф. – звернув увагу присутніх на те, що це питання
вже давно обговорювалось і потребує вирішення.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити зазначене питання до порядку денного
6-ї сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.

СЛУХАЛИ: ПИТАННЯ, що стосуються ходу виконання
регіональних програм (для розгляду та внесення відповідних
висновків профільними комісіями)– не потребують рішення ради –
ТІЛЬКИ КОМІСІЙНО
- Про хід виконання у 2021 році Програми розвитку та підтримки
галузі рослинництва в області на 2021 – 2025 роки
- Про хід виконання у 2021 році Програми розвитку і підтримки
тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в області на
2021 – 2025 роки
Інформувала: ЦАП Світлана Миколаївна – в.о. директора
департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ: Синетар І.І., Лаба М. М., Сушко А.А.
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати департаменту агропромислового розвитку
Закарпатської облдержадміністрації – обласної військової адміністрації вивчити
питання та вжити відповідних заходів щодо впровадження проєкту, який
реалізується Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних громад України
(АССОГУ) у партнерстві з Продовольчою та сільськогосподарською
організацією (ФАО) ООН і спрямований на підтримку найбільш уразливих
домогосподарств та сімей тимчасово переміщених осіб, що перемістились із зони
бойових дій, постраждали від збройного конфлікту, втратили власне житло і
тимчасово переміщенні у зони відносного спокою та тим хто їх приймає, чим
сприяє зміцненню продовольчої безпеки (бланки оформлення допомоги
додаються).
2. Про вжиті заходи поінформувати постійну комісію обласної ради з
питань
адміністративно-територіального
та
земельного
устрою,
агропромислового комплексу та розвитку села в термін до 27 травня 2022 року.

СЛУХАЛИ: Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного
засідання шостої сесії обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Синетар І.І. – запропонував зняти з порядку денного
пленарного засідання шостої сесії обласної ради всі питання, які стосуються
відчуження майна крім питань, що стосуються списання майна. По всіх інших
питаннях порядку денного пленарного засідання сесії погодитись із висновками
профільних постійних комісії.
Присутні члени постійної комісії підтримали внесену пропозицію одноголосно.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зняти з порядку денного пленарного засідання
шостої сесії обласної ради всі питання, які стосуються відчуження майна крім
питань, що стосуються списання майна. По всіх інших питаннях порядку денного
пленарного засідання сесії погодитись із висновками профільних постійних
комісії.
СЛУХАЛИ: Про лист ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» щодо
співпраці із керівником Закарпатської філії державної установи «Інститут
охорони ґрунтів України» - Бандуровичем Ю. Ю.
Інформував: СИНЕТАР Іван Іванович – заступник голови
постійної комісії
ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

Заступник голови комісії:

Іван СИНЕТАР

Секретар комісії:

Михайло ЛАБА

