
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

засідання постійної комісії обласної ради з питань транскордонного 

співробітництва, розвитку туризму та рекреації 

 

від 21 липня 2022 року, 

10.00, 

депутатська зала засідань 

(V поверх), м. Ужгород 

 

Склад комісії:  

КІШ  Михайло Михайлович – голова комісії 

МАН Денис Миколайович – заступник 

голови комісії – онлайн (перебуває у зоні 

бойових дій) 

БАЛОГ Лівія Іванівна – секретар комісії 

онлайн (службова необхідність) 

Члени комісії: 

ГАЛАЙ Ірина Олександрівна  

ШУКАЛЬ Ярослав Юрійович  

 КАСЬКІВ Владислав Володимирович – 

онлайн (службова необхідність) 

Запрошені: 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради 

СУШКО Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради  

ШТЕФУЦА Наталія Богданівна  – голова 

постійної комісії обласної ради з питань 

бюджету 

ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради, депутат обласної ради 

 ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  

обласної ради 

 

Порядок денний: 

І. Попередній розгляд матеріалів пленарного засідання сьомої сесії 

обласної ради VІІІ скликання 

 

І. Інформації, що заслуховуються перед розглядом питань порядку 

денного сесії: 

 

1.1. Інформація про використання коштів обласного бюджету за І 

півріччя 2022 року. 
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1.2. Інформація про результати позапланових аудитів окремих 

комунальних некомерційних  підприємств Закарпатської обласної ради.  
 

 

ІІ. Питання, які виносяться на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради та потребують узгодження постійними комісіями ради 

 

1. Про призначення директора Комунального закладу 

«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської 

обласної ради.  

2.  Про призначення директора Комунального закладу фахової 

передвищої освіти «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської 

обласної ради.  

3.  Про призначення директора Комунального закладу фахової 

передвищої освіти «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської 

обласної ради.  

4.  Про призначення директора Комунального закладу фахової 

передвищої освіти «Хустський базовий медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради.  

5.  Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 

України. 

6.   Про перейменування Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради.   

7. Про створення Комунального закладу вищої освіти «Академія 

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

8.  Про збільшення статутного капіталу Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород».  

9. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту м.  Берегове Берегівського району 

Закарпатської області.  

10. Про внесення змін до адміністративно-територіального устрою 

Закарпатської області щодо села Затишне Берегівської міської територіальної 

громади Закарпатської області.  

11. Про затвердження розпоряджень обласної ради.   

12. Про внесення змін  до рішення обласної ради  від 24.06.2021 № 

276.  

13. 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». 

14. Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції.  
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15. 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». 

16. Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень 

судів та інших виконавчих документів на 2022-2024 роки. 

17. 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». 

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

території Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного 

стану. 

19.  Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності 

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

оренду, в новій редакції. 

20. Про затвердження Примірного договору оренди комунального 

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

міст області). 

21. 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). 

22. 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). 

23. 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. 

24. Про передачу рухомого майна.   

25.  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.  

26. Про передачу рухомого майна Комунальній установі 

«Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних резервів та 

централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради. 

27.  Про надання згоди на безоплатну передачу з державної  

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області Ужгородської дитячої залізниці. 

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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28. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності  

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області Боржавської вузькоколійної залізниці.   

29. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності 

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області майнового комплексу стоматологічної поліклініки.  

30. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності 

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області окремого індивідуально визначеного майна.  

31. 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.   

32. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття КПП 

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

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович поінформував 

присутніх депутатів про порядок денний засідання,  наголосив, що у засіданні 

комісії дистанційно через інтернет-звʼязок беруть участь: заступник голови 

комісії Ман Денис Миколайович (перебуває на фронті війни росії з 

Україною) та представники комісії Балог Лівія Іванівна, Каськів Владислав 

Володимирович (службова необхідність), а також зазначив про наявність 

кворуму для ухвалення рішень. 

Члени комісії погодили зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити пропонований порядок денний 

засідання комісії. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович зазначив, що 

на розгляд депутатів пропонуються такі інформації: Про використання коштів 

обласного бюджету за І півріччя 2022 року та Про результати позапланових 

аудитів окремих комунальних некомерційних  підприємств Закарпатської 

обласної ради, які мають  представити департамент фінансів  

облдержадміністрації – обласної військової адміністрації та управління 

внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М. підкреслив про необхідність надати 

інформацію у тому числі і про спрямування коштів обласного бюджету на 

потреби військовослужбовців та зміцнення територіальної оборони. 

Члени комісії підтримали зазначені пропозиції. 

 Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Заслухати зазначені інформації перед розглядом питань 

порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати пропозиції депутатів 

обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питань: «Про призначення директора Комунального 

закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» 

Закарпатської обласної ради»,  «Про призначення директора Комунального 

закладу фахової передвищої освіти «Берегівський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради»,  «Про призначення директора Комунального 

закладу фахової передвищої освіти «Міжгірський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради»,  «Про призначення директора Комунального 

закладу фахової передвищої освіти «Хустський базовий медичний фаховий 

коледж» Закарпатської обласної ради» керуючий справами обласної ради, 

депутат обласної ради Ливч Мирослава Михайлівна зазначила, що в усіх 

цих закладах проведено відповідні конкурсні процедури згідно з Положенням 

про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу фахової 

передвищої освіти Закарпатської обласної ради, затвердженого рішенням 

обласної ради від 20.05.2021 №211. Та запропонувала ці питання винести на 

розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради.  

 

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

Шукаль Я. Ю., Каськів В. В. запропонували винести зазначені питання на 

розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради із врахуванням 

пропозицій профільних комісій.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного сьомої сесії обласної ради 

зазначені вище питання із урахуванням висновків та рекомендацій профільних 

комісій обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про клопотання щодо присудження Премії 

Верховної Ради України» Ливч Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради, депутат обласної ради зазначила, що така премія 

передбачається за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 

самоврядування – за громадсько-політичну діяльність, досягнення значних 

результатів у вирішенні соціально-економічних питань краю. Та 

запропонувала це питання винести на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради.  

ВИСТУПИЛИ:  

Шекета А. А. довів до відома депутатів комісії інформацію про те, що 

попередньо фракціями в обласній раді узгоджена кандидатура 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 
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Закарпатській облдержадміністрації, учасника Асоціації проєктних 

менеджерів «ЯДРО».  

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

Каськів В. В. підтримали зазначену пропозицію та  запропонували винести це 

питання на розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради із 

врахуванням пропозицій профільної комісії.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «Про клопотання щодо присудження 

Премії Верховної Ради України» до порядку денного сьомої сесії обласної 

ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про перейменування Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради» Ливч Мирослава 

Михайлівна – керуючий справами обласної ради, депутат обласної ради 

зазначила, що пропоноване рішення дасть змогу привести установчі 

документи Ужгородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради у відповідність до вимог чинного 

законодавства та перетворити заклад освіти у науковий ліцей, який здійснює 

підготовку учнів за фізико-математичним, природничим та суспільно-

гуманітарним спрямуванням, є філією Закарпатського відділення Малої 

академії наук України. Та запропонувала це питання винести на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сушко А. А. додала, що завдяки такому перейменуванню на території 

області буде забезпечено провадження освітньої діяльності на основі 

дослідно-орієнтованого навчання, оскільки за останні п’ять років заклад освіти 

займає лідируючі позиції в області за кількістю призерів ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України; 26 учнів вибороли призові 

місця на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та 22 стали призерами 

ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН 

України, шестеро учнів стали призерами міжнародних олімпіад.  

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

Каськів В. В.   наголосили на тому, що  науковий ліцей має бути спрямований 

на забезпечення надання якісних освітніх послуг та  запропонували винести це 

питання на розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради із 

врахуванням пропозицій профільної комісії ради.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  
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Рекомендувати включити питання «Про перейменування Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради» до порядку денного сьомої 

сесії обласної ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про створення Комунального закладу вищої 

освіти «Академія культури і мистецтв ім. О. В. Духновича» Закарпатської 

обласної ради депутат облради Шукаль Ярослав Юрійович, як один із 

ініціаторів питання – членів Наглядової ради Комунального закладу вищої 

освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної 

ради зазначив, що проєктом рішення передбачається створення Комунального 

закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної 

ради – шляхом приєднання Комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради та 

Комунальної установи «Центр професійної підготовки працівників закладів 

(установ) сфери культури» Закарпатської обласної ради, і таке об’єднання 

двох установ в одну Академію призведе до значної економії фінансів і 

ефективного використання коштів обласного бюджету, необхідних для їх 

утримання. Та запропонував підтримати це питання й винести на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради.  

Шекета А. А. зауважив про необхідність додаткового обгрунтування 

щодо присвоєння  імені Комунальному закладу вищої освіти «Академія 

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

оскільки з цього питання є багато різних думок. 

Кіш М. М., Ман Д. М., Галай І. О., Каськів В. В. підтримали зазначені 

пропозиції, запропонували винести це питання на розгляд пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної 

комісії та визначитися із присвоєнням  імені комунальному закладу. 

Голосували: «За» – 5, 1 – не голосували: Балог Л. І. (на час голосування 

– відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити питання «Про створення Комунального 

закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв ім. О. В. Духновича» 

Закарпатської обласної ради до порядку денного сьомої сесії обласної ради та 

визначитися із назвою пропонованого комунального закладу вищої освіти, 

враховуючи пропозиції депутатів обласної ради.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про збільшення статутного капіталу 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» Гнатківський Володимир Володимирович – начальник 

управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради 

зазначив, що таке рішення зумовлене необхідністю забезпечити  розвиток 

авіаційного транспорту в регіоні з урахуванням попиту на авіаційні 

перевезення та задля успішної діяльності аеропорту відповідно до положень 

Статуту підприємства, підтримання у належному стані його матеріально-
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технічної бази, як об’єкта, який має стратегічне значення для економіки та 

безпеки регіону.  

ВИСТУПИЛИ:  

Кіш М. М., Ман Д. М., Галай І. О., Шукаль Я. Ю., Каськів В. В.  

наголосили на тому, що  збільшення статутного капіталу комунального 

підприємства  дає дозвіл використання на приріст обігових коштів, а саме: 

виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату, оплата 

спожитої електроенергії тощо та погодили винести це питання на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5, 1 – не голосували: Балог Л. І. (на час голосування 

– відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «Про збільшення статутного капіталу 

Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» до порядку денного сьомої сесії обласної ради із 

врахуванням рекомендацій профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про погодження проєкту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту м.  Берегове  Берегівського 

району Закарпатської області» Гнатківський Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної 

ради зазначив, що таке рішення зумовлено погодженням проєкту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту м. Берегове, згідно з яким 

загальна площа міста збільшиться на 1439,6600 га та становитиме 3020,1000 

га.  

ВИСТУПИЛИ:  

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

Каськів В. В.  запитували про необхідність відповідних погоджень місцевими 

громадами, погодили винести це питання на розгляд пленарного засідання 

сьомої сесії обласної ради та підтримати пропозиції профільної комісії.  

 Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «Про погодження проєкту 

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

Берегівського району Закарпатської області» до порядку денного сьомої сесії  

обласної ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до адміністративно-

територіального устрою Закарпатської області щодо села Затишне 

Берегівської міської територіальної громади Закарпатської області» 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що таке 

рішення зумовлене необхідністю впорядкування зняття з обліку населеного 
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пункту с. Затишне Берегівської міської територіальної громади Закарпатської 

області та приєднання його до території міста Берегове.  

ВИСТУПИЛИ:  

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

Каськів В. В.   запропонували винести це питання на розгляд пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради та підтримати пропозиції профільної 

комісії.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «Про внесення змін до 

адміністративно-територіального устрою Закарпатської області щодо села 

Затишне Берегівської міської територіальної громади Закарпатської області» 

до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати пропозиції 

профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про затвердження розпоряджень обласної 

ради» Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що таке 

рішення стосується забезпечення тимчасового розміщення та закріплення 

окремого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області на праві оперативного управління. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

Каськів В. В.   запропонували винести це питання на розгляд пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради та підтримати пропозиції профільної 

комісії.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «Про затвердження розпоряджень 

обласної ради» до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати 

пропозиції профільної комісії обласної ради. 
 

СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін  до рішення обласної ради  

від 24.06.2021 №276» Гнатківський Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної 

ради зазначив, що таким рішенням передбачається продовження 

трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу,  

здійснення усіх організаційно-правові заходів, пов’язаних із реорганізацією 

Великоберезнянської  загальноосвітньої санаторної  школи-інтернату І – ІІІ 

ступенів  Закарпатської обласної ради, відповідно до вимог чинного 

законодавства, але не пізніше 01 липня 2025 року. 

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

Каськів В. В. запропонували винести це питання на розгляд пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради та підтримати пропозиції профільної 

комісії.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «Про внесення змін  до рішення 

обласної ради  від 24.06.2021 № 276» до порядку денного сьомої сесії обласної 

ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «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» Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що 

метою прийняття рішення є раціональне використання матеріальних цінностей 

– кисневих концентраторів, належне запобігання та лікування, зокрема, 

забезпечення кисневою підтримкою, як  кисневозалежних пацієнтів під час 

амбулаторного лікування коронавірусної хвороби COVID-19, що дозволить 

уникнути перевантаження ліжкового фонду закладів охорони здоров’я та 

запобігатиме виникненню  ускладнень захворювання,  так і кисневозалежних 

хронічних та паліативних хворих, що  зменшить летальність та полегшуватиме 

перебіг хвороби у термінальній стадії. 

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

Шукаль Я. Ю., Каськів В. В.  запропонували винести це питання на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради та підтримати пропозиції 

профільної комісії.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «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» до порядку денного сьомої сесії обласної ради та 

врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про затвердження Положення про Комунальну 

установу «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради в новій редакції» Гнатківський Володимир 

Володимирович – начальник управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради зазначив, що Комунальною установою «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 

пропонується рішення щодо систематизації окремих функціональних 

обов’язків в межах збільшеного обсягу компетенції Комунальної установи 

шляхом кадрової оптимізації.  
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ВИСТУПИЛИ:  

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

Каськів В. В. підкреслили про необхідність ефективної діяльності 

Комунальної установи та доцільність перегляду й зміни окремих кадрових 

спроможностей Управління та запропонували винести це питання на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради й підтримати пропозиції 

профільної комісії.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «Про затвердження Положення про 

Комунальну установу «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради в новій редакції» до порядку денного 

сьомої сесії обласної ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної 

ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «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» Гнатківський Володимир 

Володимирович – начальник управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради зазначив, що Комунальною установою «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 

пропонується рішення організаційно-розпорядчого характеру обласної ради, 

як власника майна, яке виконуватиме окремі повноваження органу 

приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» та рішень Закарпатської обласної ради. 

 ВИСТУПИЛИ:  

Кіш М. М., Ман Д. М., Галай І. О., Шукаль Я. Ю., Каськів В. В.    

запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради та підтримати пропозиції профільної комісії.  

Голосували: «За» – 5, 1 – не голосували: Балог Л. І. (на час голосування 

– відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «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» до порядку 

денного сьомої сесії обласної ради та врахувати пропозиції профільної комісії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до Програми забезпечення 

виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2022-2024 року» 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що 

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/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/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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ініціаторами –  членами Наглядової ради Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

пропонується рішення організаційно-розпорядчого характеру обласної ради 

щодо 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.  

ВИСТУПИЛИ:  

Кіш М. М., Ман Д. М., Галай І. О., Шукаль Я. Ю., Каськів В. В.  

запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради та підтримати пропозиції профільної комісії.  

Голосували: «За» – 5, 1 – не голосували: Балог Л. І. (на час голосування 

– відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «Про  внесення змін до Програми 

забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 

2022-2024 року» до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати 

пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «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» Гнатківський Володимир 

Володимирович – начальник управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради зазначив, що пропоновані зміни стосуються пунктів 2, 

3: слова «територіальної громади міста Мукачева» – на «Мукачівської міської 

територіальної громади».  

ВИСТУПИЛИ:  

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

запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити питання «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» до порядку 

денного сьомої сесії обласної ради та врахувати пропозиції профільної комісії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про тимчасові заходи з підтримки суб’єктів 

господарювання на території Закарпатської області в умовах дії правового 

режиму воєнного стану» Гнатківський Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної 

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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ради зазначив, що ініціаторами –  членами Наглядової ради Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради  пропонується рішення, що стосується 

збільшення кола правовідносин оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, до яких можуть 

бути застосовані заходи із підтримки діяльності суб’єктів господарювання та 

території Закарпатської області в умовах дії правового режиму воєнного 

стану. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

підкреслили, що таке рішення має забезпечити стабільність здійснення 

суб’єктами господарювання власної господарської діяльності на території 

Закарпатської області та запропонували винести це питання на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради із врахуванням пропозицій 

профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про тимчасові заходи з підтримки суб’єктів 

господарювання на території Закарпатської області в умовах дії правового 

режиму воєнного стану» включити до порядку денного сьомої сесії обласної 

ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про затвердження Переліку об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що можуть бути 

передані в оренду, в новій редакції» Гнатківський Володимир 

Володимирович – начальник управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради зазначив, що ініціаторами –  членами Наглядової ради 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради  пропонується рішення, метою якого є 

підвищення ефективності використання майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, збільшення 

находжень до обласного бюджету від передачі об’єктів в оренду. 

ВИСТУПИЛИ:  

Кіш М. М., Ман Д. М., Галай І. О., Шукаль Я. Ю.  підкреслили, що 

таке рішення має забезпечити стабільність здійснення суб’єктами 

господарювання власної господарської діяльності на території Закарпатської 

області та запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання 

сьомої сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної комісії. 

Голосували: «За» – 5, 1 – не голосували: Балог Л. І. (на час голосування 

– відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про затвердження Переліку об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що можуть бути 
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передані в оренду, в новій редакції» включити до порядку денного сьомої сесії 

обласної ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про затвердження Примірного договору оренди 

комунального майна області (майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області)» Гнатківський Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної 

ради зазначив, що ініціаторами –  членами Наглядової ради Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради  пропонується рішення, метою якого є виконання 

плану заходів із реалізації Стратегії управління розвитком об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області до 

2025 року. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

підкреслили, що таке рішення має забезпечити ефективне та належне 

використання майна обласної комунальної власності відповідно до вимог 

чинного законодавства  та запропонували винести це питання на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради із врахуванням пропозицій 

профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про затвердження Примірного договору 

оренди комунального майна області (майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області)» включити до порядку денного сьомої сесії 

обласної ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «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)»  

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що 

ініціаторами –  членами Наглядової ради Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

пропонується рішення, яке є актом організаційно-розпорядчого характеру 

обласної ради, як органу, що представляє інтереси власника, пов’язані з 

розпорядженням майном, що перебуває у спільній власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

підкреслили, що таке рішення має забезпечити ефективне й належне 

використання майна обласної комунальної власності відповідно до вимог 

чинного законодавства  та запропонували винести це питання на розгляд 
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пленарного засідання сьомої сесії обласної ради із врахуванням пропозицій 

профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «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)» 

включити до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати 

пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання ««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)»  

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що 

ініціаторами –  членами Наглядової ради Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

пропонується рішення, метою якого є виконання плану заходів із реалізації 

Стратегії управління розвитком об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області до 2025 року. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

підкреслили, що таке рішення має забезпечити ефективне і належне 

використання майна обласної комунальної власності відповідно до вимог 

чинного законодавства  та запропонували винести це питання на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради із врахуванням пропозицій 

профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «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)  » 

включити до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати 

пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «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» Гнатківський Володимир 

Володимирович – начальник управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради зазначив, що ініціаторами –  членами Наглядової ради 



16 

 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради  пропонується рішення, метою якого є 

приведення відносин, пов’язаних із використанням майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області у відповідність до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

№ 483 «Про затвердження Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна». 

ВИСТУПИЛИ:  

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

підкреслили, що таке рішення має забезпечити ефективне й належне 

використання майна обласної комунальної власності відповідно до вимог 

чинного законодавства  та запропонували винести це питання на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради із врахуванням пропозицій 

профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «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» включити до порядку денного сьомої сесії 

обласної ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про передачу рухомого майна»  Гнатківський 

Володимир Володимирович – начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що ініціаторами –  членами 

Наглядової ради Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  пропонується рішення, 

метою якого є вилучення та передача рухомого майна, які придатні до 

використання та перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області, з балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

обласної ради на баланс Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради та 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатський обласний центр 

громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

підкреслили, що таке рішення має забезпечити ефективне використання майна 

обласної комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства  

та запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про передачу рухомого майна» включити до 

порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати пропозиції 

профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «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» Гнатківський Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної 

ради зазначив, що ініціаторами –  членами Наглядової ради Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради пропонується рішення, метою якого є 

забезпечення ефективного використання нерухомого майна, що перебуває у 

спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області та є придатним для розміщення внутрішньо переміщених осіб в 

умовах дії правового режиму воєнного стану.  

Виступаючий додав, що, зважаючи на зростаючу необхідність у 

розміщенні внутрішньо переміщених осіб на території Закарпатської області, 

доцільним є надання можливості своєчасного розпорядження майном, що 

перебуває у спільній комунальній власності, окремим територіальним 

громадам, які безпосередньо забезпечують потреби внутрішньо переміщених 

осіб на місця: передача гуртожитку, розташованого за адресою: Ужгородський 

район, с. Сімер, вул. Будівельників, 8, в оперативне управління Перечинської 

міської ради, забезпечить одночасно можливість використання такого майна за 

цільовим призначенням, та дозволить частково звільнити приміщення закладів 

освіти, що використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб та 

не є в повній мірі пристосованими для проживання. 

ВИСТУПИЛИ:  

Кіш М. М., Ман Д. М., Галай І. О., Шукаль Я. Ю.  підкреслили, що 

таке рішення має забезпечити належне використання майна обласної 

комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства  та 

запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної комісії. 

Голосували: «За» – 5, 1 – не голосували: Балог Л. І. (на час голосування 

– відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «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» включити до порядку денного сьомої сесії 

обласної ради та врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради. 
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СЛУХАЛИ: З питання «Про передачу рухомого майна Комунальній 

установі «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних 

резервів та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради»  

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що 

ініціаторами –  членами Наглядової ради Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

пропонується рішення, метою якого є передача матеріальних цінностей з 

балансу управління цивільного захисту Закарпатської обласної державної 

адміністрації – обласної військової адміністрації в оперативне управління з 

правами балансоутримувача Комунальній установі «Закарпатський обласний 

центр цивільного захисту, матеріальних резервів та централізованого 

оповіщення» Закарпатської обласної ради.  

ВИСТУПИЛИ:  

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

Каськів В. Ю.  підкреслили, що таке рішення має забезпечити ефективне і 

належне використання майна обласної комунальної власності відповідно до 

вимог чинного законодавства  та запропонували винести це питання на 

розгляд пленарного засідання сьомої сесії обласної ради із врахуванням 

пропозицій профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про передачу рухомого майна Комунальній 

установі «Закарпатський обласний центр цивільного захисту, матеріальних 

резервів та централізованого оповіщення» Закарпатської обласної ради» 

включити до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати 

пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної  власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області Ужгородської дитячої залізниці»  Гнатківський 

Володимир Володимирович – начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що метою проєкту є 

оформлення та державна реєстрація речових прав щодо об’єктів нерухомого 

майна, які віднесені, належать, передаються або набуваються у будь-який 

інший спосіб у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

області (комунальну власність області) в особі Закарпатської обласної ради, 

яка діє через орган, уповноважений управляти майном – Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ:  

Ман Д. М. підкреслив, що  Ужгородська дитяча залізниця є візитівкою 

обласного центру – і наразі знаходиться на балансі АТ «Укрзалізниця», однак 

утримувати її державне підприємство не в змозі; вартість обслуговування 
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локомотивів, вагонів, колії, зарплати працівникам, навчання юних 

залізничників сягає 3 млн грн на рік; тому подібні об’єкти передаються 

територіальним громадам за місцем знаходження.  

З огляду на це, депутат Ман Д. М. запропонував профільному 

заступнику голови облради, відповідальному за майнові питання, провести 

нараду із представниками Ужгородської міської ради та Львівської залізниці 

щодо можливості передачі Ужгородської дитячої залізниці на баланс міста. 

Кіш М. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю.  наголосили на 

тому, що таке рішення має забезпечити ефективне й належне використання 

майна обласної комунальної власності відповідно до вимог чинного 

законодавства  та запропонували винести це питання на розгляд пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної 

комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати: 

–  включити питання «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної  власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області Ужгородської дитячої залізниці» до порядку 

денного сьомої сесії обласної ради;  

–  врахувати пропозиції профільної комісії обласної ради;  

–  провести нараду  із представниками Ужгородської міської ради та 

Львівської залізниці щодо можливості передачі Ужгородської дитячої 

залізниці на баланс міста. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності  у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області Боржавської вузькоколійної залізниці»  

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що 

пропонується надати таку згоду шляхом безоплатного відчуження 

Боржавської вузькоколійної залізниці («Анця Кушницька»), що знаходиться 

на території Берегівського (Виноградівського) і Хустського (Іршавського) 

районів із дотриманням наступних умов:  

– забороною відчуження отриманого майна у приватну власність;  

– використання об’єктів комплексу за цільовим призначенням. 

 ВИСТУПИЛИ:  

Кіш М. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю.  підкреслили, що 

таке рішення має забезпечити ефективне використання майна обласної 

комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства та 

запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної комісії ради. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності  у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області Боржавської вузькоколійної залізниці» включити 

до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати пропозиції 

профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області майнового комплексу стоматологічної поліклініки»  

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що мета 

проєкту – оформлення та державна реєстрація речових прав щодо об’єктів 

нерухомого майна, які віднесені, належать, передаються або набуваються у 

будь-який інший спосіб у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст області (комунальну власність області) в особі Закарпатської обласної 

ради, яка діє через орган, уповноважений управляти майном – Комунальну 

установу «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ:  

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

підкреслили, що таке рішення має забезпечити ефективне використання майна 

обласної комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства  

та запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області майнового комплексу стоматологічної поліклініки» 

включити до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати 

пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області окремого індивідуально визначеного майна»  

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що мета 

проєкту – надати згоду на безоплатну передачу із державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області шляхом безоплатного відчуження станцій супутникового зв’язку 

«Starlink» у кількості 9 штук для закладів охорони здоров’я Закарпатської 

обласної ради. 

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

підкреслили, що таке рішення має забезпечити ефективне використання майна 

обласної комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства  

та запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області окремого індивідуально визначеного майна» 

включити до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати 

пропозиції профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «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» Гнатківський 

Володимир Володимирович – начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради зазначив, що ініціатори – члени 

Наглядової ради Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради пропонують надати 

дозвіл на списання матеріальних цінностей, які не придатні до використання, з 

балансу Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна 

клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради, що 

перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

ВИСТУПИЛИ:  

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

підкреслили, що таке рішення має забезпечити ефективне використання майна 

обласної комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства  

та запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради із врахуванням пропозицій профільної комісії. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати питання «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» 

включити до порядку денного сьомої сесії обласної ради та врахувати 

пропозиції профільної комісії. 

СЛУХАЛИ: Депутат обласної ради Шукаль Ярослав Юрійович 

запропонував винести на розгляд сьомої сесії обласної ради питання «Про 

Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття КПП «Лубня (Україна) 

– Волосате (Республіка Польща)» з метою удосконалення прикордонної та 
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митної інфраструктури на розташованій у Закарпатській області ділянці 

українсько-польського державного кордону України. Та зазначив, що  ця ідея 

обговорюється уже  понад 20 років, але у час, коли в Україні  криза, 

спровокована війною, на думку представників органів місцевого 

самоврядування, такий КПП дав би новий поштовх у розвитку туризму, і 

відповідно створення нових робочих місць на теренах Карпат, підвищення 

транскордонної комунікації та посилення співпраці у межах міжнародного 

біосферного резервату «Східні Карпати». 

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М. наголосив на важливості цього питання ще й 

тому, що з боку території Закарпатської області є унікальний туристичний 

потенціал із наявною автентичністю Карпат, багатою сакраментальною й 

архітектурною спадщиною, буковими пралісами ЮНЕСКО, різноманітними 

екостежками, сучасними рекреаційно-курортними принадами.   

Кіш М. М., Галай І. О., Балог Л. І., Каськів В. В. доповнили, що це 

питання вкрай актуальне, з огляду на спільну заяву Президентів України та 

Польщі про спільний контроль на кордоні та лібералізацію прикордонного 

співробітництва, а також із врахуванням багаторічної спільної історичної  

спадщини та ключові напрями європейської інтеграції, що є важливими 

чинниками економічного розвитку. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати обласній раді включити питання «Про Звернення 

Закарпатської обласної ради щодо відкриття КПП «Лубня (Україна) – 

Волосате (Республіка Польща)» до порядку денного сьомої сесії обласної ради 

та прийняти відповідний проєкт рішення обласної ради на її пленарному 

засіданні. 

 

 

 

Голова комісії          Михайло  КІШ 

 

 

Секретар  комісії                                       Лівія  БАЛОГ 


