
 

ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань адміністративно-

територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу та 

розвитку села  

 

Дата проведення:  14 грудня 2021 року 

Час проведення: 14.00 год 

Місце проведення:  Малий зал обласної ради, 5 поверх   

 

Присутні: 

 

Шандор Федір Федорович – голова 

комісії  

Лаба Михайло Михайлович,  

Синетар Іван Іванович,  

Антал Олександр Петрович – члени 

комісії 

  

Запрошені: Сушко Андріана Антонівна – 

заступник голови обласної ради 

Ливч Мирослава Михайлівна – 

керуюча справами виконавчого апарату 

Лесьо Юрій Юрійович – директор 

департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації. 

 

Порядок денний: 

 

І. Про обрання заступника голови постійної комісії. 

 

ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії. 

 

ІІІ. Про погодження ПОРЯДКУ  використання коштів обласного бюджету 

виділених згідно «Програми розвитку і  підтримки галузі рослинництва в 

області на 2021 – 2025 роки»  на поліпшення родючості ґрунтів. 

 

ІV. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного засідання 

п’ятої сесії обласної ради.  

 

 

Відкрив і вів засідання голова постійної комісії Шандор Федір 

Федорович. Федір Федорович запропонував обрати заступника голови постійної 

комісії та секретаря комісії.  

 

СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови постійної комісії. 

Федір Федорович запропонував обрати заступником голови постійної 

комісії – Синетаря Івана Івановича. 



 

Голосували: «ЗА» - 3, «УТРИМАВСЯ» - 1 

Вирішили: Обрати заступником голови постійної комісії Синетаря 

Івана Івановича 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря постійної комісії. 

Голова комісії вніс пропозицію обрати секретарем засідання Лабу 

Михайла Михайловича. 

Голосували: «ЗА» - 3, «УТРИМАВСЯ» - 1 

Вирішили: Обрати секретарем засідання - Лабу Михайла 

Михайловича. 

 

 

Федір Федорович зазначив, що кворум для прийняття рішень є і вніс 

пропозицію перейти до розгляду питань порядку денного засідання. 

 

СЛУХАЛИ: Про погодження ПОРЯДКУ  використання коштів обласного 

бюджету виділених згідно «Програми розвитку і  підтримки галузі 

рослинництва в області на 2021 – 2025 роки»  на поліпшення родючості 

ґрунтів. 

Інформували: Лесьо Ю.Ю. – директор департаменту 

агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

Тереля Віктор Іванович – заступник 

директора департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

 

Юрій Юрійович поінформував членів постійної комісії, що на виконання 

розділу 4 Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 

2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.12.2020 № 65 

необхідне погодження вищезазначеного Порядку із профільною постійною 

комісією обласної ради. Відповів на поставлені запитання. 

Виступили: Сушко А. А., Синетар І. І., Лаба М. М., Антал О. П. та 

запропонували погодити питання і внести відповідні зміни в рішення обласної 

ради від 17.12.2020 № 64 та № 65 в частині виключення погодження відповідних 

Порядків профільною постійною комісією обласної ради. 

 

Голосували: «ЗА» - 4 

 

Вирішили: 1. Погодити ПОРЯДОК використання коштів обласного 

бюджету виділених згідно «Програми розвитку і  підтримки галузі рослинництва 

в області на 2021 – 2025 роки»  на поліпшення родючості ґрунтів. 



 

2. Рекомендувати департаменту агропромислового розвитку 

облдержадміністрації при внесенні у 2022 році змін до Програми розвитку та 

підтримки галузі рослинництва в області на 2021-2025 роки, затвердженої 

рішення обласної ради  від 17.12.2020 № 65 і Програми розвитку і підтримки 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в області на 2021-

2025 роки, затвердженої рішення обласної ради  від 17.12.2020 № 64, передбачені 

положення зазначених програм щодо погодження профільною комісією обласної 

ради Порядків використання коштів обласного бюджету на виконання заходів 

програм вилучити. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання п’ятої сесії обласної ради.  

           Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони ділянки 

Косинського родовища, де розташована свердловина № 27 Т (с. Косонь 

Берегівського району)  

 Про затвердження проекту округу та зони санітарної охорони 

ділянки Косинського родовища, де розташована свердловина № 29 Т (с. 

Косонь Берегівського району)  
Виступили: Шандор Ф.Ф., Синетар І.І. – внесли пропозицію підтримати подані 

проєкти рішень. 

Голосували: «ЗА» - 4 

 

Вирішили: Рекомендувати підтримати подані проєкти рішень на пленарного 

засідання п’ятої сесії обласної ради.  

 

 

31. Про структуру та штатний розпис КП «Агентство регіонального 

розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської 

обласної ради».  

Інформував: ФЕСЬКОВ Володимир Геннадійович – директор 

КП «Агентство регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва «Закарпаття» 

Закарпатської обласної ради» 

Виступили: Шандор Ф.Ф. -  вніс пропозицію відхилити поданий проєкт 

рішення на доопрацювання. 

Голосували: «ЗА» - 4 

 

Вирішили: Рекомендувати відхилити поданий проєкт рішення на 

доопрацювання. 

 

Всі інші питання порядку денного пленарного засідання п’ятої сесії 

обласної ради були детально розглянуті та обговоренні членами постійної 

комісії. За результатами розгляду рекомендовано винести їх на розгляд п’ятої 

сесії обласної ради. 



 

СЛУХАЛИ:  «РІЗНЕ» 

 

ВИСТУПИВ: Антал Олександр Петрович -  вніс пропозицію, з метою 

вироблення і прийняття постійною комісією відповідних рішень з профільних 

питань, запрошувати на засідання постійної комісії Цоглу Ірину 

Володимирівну - начальника відділу державної експертизи Головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області. 

 

Присутні члени комісії підтримали внесену пропозицію одноголосно. 

 

 

Голова комісії                                                                    Федір ШАНДОР 

 

 

Секретар комісії                                                                 Михайло ЛАБА   


