
Протокол  
 засідання постійної комісії обласної ради з питань адміністративно-

територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу та 
розвитку села  

 
Дата проведення: 19 липня 2022 року 

Час проведення: 14.00 год 
Місце проведення:  депутатський зал обласної ради, 5 поверх   

   
Присутні: 
Шандор Федір Федорович – голова комісії 
Антал Олександр Петрович 
Синетар Іван Іванович  
Лаба Михайло Михайлович  

  
Запрошені: 

  Дем’янчук Василь Юрійович – заступник  
голови обласної ради 
Ливч Мирослава Михайлівна – керуючий  
справами обласної ради 
Гнатківський Володимир Володимирович – 
начальник управління правового забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради 
Сигидін Олег Ігорович – заступник начальника 
управління правового забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради 
Цогла Ірина Володимирівна – начальник  
відділу державної землевпорядної експертизи  
Головного управління Держгеокадастру у  
Закарпатській області 

 
Порядок денний: 

 
І. Про обрання заступника голови постійної комісії. 
 
ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії. 
 
ІІІ. Про лист Карпатського біосферного заповідника щодо проєкту 
землеустрою про встановлення (зміни) меж населеного пункту міста Рахів.  
 
VІ. Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд пленарного 
засідання сьомої сесії обласної ради: 
 

- Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж населеного пункту м. Берегове Берегівського району 
Закарпатської області; 

 



- Про внесення змін до адміністративно-територіального устрою 
Закарпатської області щодо села Затишне Берегівської міської 
територіальної громади Закарпатської області 

 
 V. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного засідання 
сьомої сесії обласної ради.  
 
 
 

Відкрив і вів засідання голова комісії Шандор Федір Федорович. Він 
привітав всіх запрошених та присутніх членів постійної комісії. Ознайомив з 
порядком денним засідання і вніс пропозицію перейти до розгляду питань.  

 
СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови постійної комісії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф.Ф., вніс пропозицію обрати заступником голови 
постійної комісії Синетаря Івана Івановича 
 
ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії Синетаря Івана 
Івановича 
 
 
СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря постійної комісії. 
 
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф.Ф., вніс пропозицію обрати заступником голови 
постійної комісії Лабу Михайла Михайловича 
 
ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії Лабу Михайла Михайловича 
 

 
 

СЛУХАЛИ: Про лист Карпатського біосферного заповідника щодо проєкту 
землеустрою про встановлення (зміни) меж населеного пункту міста Рахів. 
(відповідно до резолюції надіслано на електронну пошту 30.06.2022) 
 

Інформував: Шандор Федір Федорович – голова постійної 
комісії 

Головуючий ознайомив колег із листом Карпатського біосферного 
заповідника який попередньо було надіслано усім членам комісії для 
ознайомлення. Наголосив, що земельні ділянки які відповідно до Указу 
Президента передбачені до включення у склад Карпатського біосферного 
заповідника не можуть передаватися з державної у комунальну власність. 
Звернув увагу присутніх на те, що до проєкту рішення обласної ради щодо 
землеустрою міста Рахів, який був поданий на розгляд шостої сесії обласної ради 
у комісії були зауваження. Проте, на президії обласної ради представники міста 
Рахів запевнили, що проблем не має. 



ВИСТУПИЛИ: Синетар І. І., Лаба М. М., Антал О. П. – висловили свою думку 
з приводу ситуації яка склалась із розмежуванням земель міста Рахова і внесли 
відповідні пропозиції і зауваження. 

Відтак після жвавої дискусії було вирішено запросити на засідання 
президії облради керівника Карпатського Біосферного заповідника та голову 
міста Рахів і заслухати їхні позиції для більш чіткого розуміння ситуації. У разі 
ж їхньої неявки, комісія рекомендувала скасувати рішення попередньої сесії 
Закарпатської облради від 19.05.2022 р.  і привести проєкт землеустрою міста 
Рахів у відповідність до чинного законодавства.    

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати запросити керівника Карпатського біосферного 
заповідника та Рахівського міського голову на засідання президії обласної ради 
для роз’яснення ситуації. 

2. У разі неявки запрошених представників на засідання президії обласної ради 
винести на розгляд сьомої сесії обласної ради рішення «Про скасування рішення 
обласної ради від 19.05.2022 року № 586 «Про погодження проєкту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту м. Рахів, Рахівської міської 
ради,  Рахівського району Закарпатської області». 

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд 
пленарного засідання сьомої сесії обласної ради: 
 

- Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж населеного пункту м. Берегове Берегівського району 
Закарпатської області. 

 
Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович 

– начальник управління правового забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф. – поінформував присутніх членів комісії, що 
Великобийганська територіальна громада не погоджувала зміну меж населеного 
пункту м. Берегове. Враховуючи ситуацію яка склалася Федір Федорович вніс 
пропозицію запросити додаткову інформацію від Берегівської міської ради та 
Великобийганської сільської ради щодо належності зазначених земель. У разі  
відсутності порозуміння сторін зняти з розгляду зазначений проєкт рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Синетар І. І., Лаба М. М., Антал О. П.  
 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати запросити додаткову інформацію від 
Берегівської міської ради та Великобийганської сільської ради щодо належності 
зазначених земель.  



2. Рекомендувати запросити представників Берегівської міської ради та 
Великобийганської сільської ради на засідання президії обласної ради для 
роз’яснення ситуації. 
3. У разі  відсутності порозуміння сторін зняти з розгляду зазначений проєкт 
рішення. 
 
 

- Про внесення змін до адміністративно-територіального устрою 
Закарпатської області щодо села Затишне Берегівської міської 
територіальної громади Закарпатської області 

 
Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович 

– начальник управління правового забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради 

 
ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Синетар І. І., Лаба М. М.  
 
ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 
 
 
 
СЛУХАЛИ: Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного 
засідання сьомої сесії обласної ради: 
 
- Про перейменування Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 
Закарпатської обласної ради   

Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович 
– начальник управління правового забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради 

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 
 

- Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України (за 
внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування – до 35 р.)  

Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович 
– начальник управління правового забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Синетар І. І., Лаба М. М.  
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати подати кандидатуру депутата обласної ради 
ТОКАРЯ Єдгара Володимировича 

 
 

 
 



- Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород»  

- Про внесення змін  до рішення обласної ради  від 24.06.2021 № 276 (Про 
припинення процедури ліквідації Великоберезнянської  загальноосвітньої санаторної  школи-інтернату І – 
ІІІ ступенів  Закарпатської обласної ради»)  

Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 
начальник управління правового забезпечення 
виконавчого апарату  обласної ради 

ВИРІШИЛИ: Включити зазначені питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- 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»  

Інформували: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 
начальник управління правового забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради 

ДЕМ’ЯНЧУК Василь Юрійович – заступник  
голови обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Лаба М. М. – зауважив, що до проєкту рішення не подана 
порівняльна таблиця щодо розподілу кисневих концентраторів. Депутати не 
мають інформації кому саме надаються ці концентратори. 
ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати зняти проєкт рішення на доопрацювання у 
зв’язку з поданням не повного пакету матеріалів. 
2. Рекомендувати профільній комісії вивчити зазначене питання та надати свої 
пропозиції 
 
  
- Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної 
ради в новій редакції  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 
 

- 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»  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
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власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень судів та 
інших виконавчих документів на 2022-2024 року  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- 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»  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- Про тимчасові заходи з підтримки суб’єктів господарювання на території 
Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного стану  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- Про затвердження Переліку об′єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області, що можуть бути передані в оренду, в новій 
редакції  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 



- Про затвердження Примірного договору оренди комунального майна 
області (майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області) 

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- 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)  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- 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)   

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- 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.   

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- Про передачу рухомого майна 



Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

-  Про передачу в оперативне управління нерухомого майна, що належить 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Закарпатської області, розташованого за адресою: Ужгородський район, 
с. Сімер, вул. Будівельників, 8, в оперативне управління Перечинської 
міської ради.  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- Про передачу рухомого майна Комунальній установі «Закарпатський 
обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 
централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- Про надання згоди на безоплатну передачу з державної  власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 
області Ужгородської дитячої залізниці  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності  у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 
області Боржа́вської вузькоколі́йної залізни́ці  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 



власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

 ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

- Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у 
спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 
області майнового комплексу стоматологічної поліклініки  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 
 

- 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  

Інформував: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  
Комунальної установи «Управління спільною 
власністю територіальних громад» Закарпатської 
обласної ради  

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 7-ї сесії обласної 
ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради. 

 
 

  
 
Голова комісії                                                                    Федір ШАНДОР 
 
 
Секретар комісії                                                                 Михайло ЛАБА   
 


