
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень,  

правових питань та антикорупційної діяльності 

 

Дата проведення: 

 

28.07.2022  

Час проведення: 10.00 год 

Місце проведення:  (5 поверх)   

Присутні: ЯКУШЕВА Єва Михайлівна – голова 

комісії; 

ПЕТЕІ Юдіта Оттовна, САРАЙ Роман 

Дмитрович, СЛИЧКО Микола Іванович, 

ЩЕРБЕЙ Мирослав Васильович – члени 

комісії  

Також присутні: СУШКО Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради 

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання заступника голови постійної комісії з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань 

та антикорупційної діяльності. 

ІІ. Обрання секретаря постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності. 

ІІІ. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд 

7 сесії обласної ради: 

– Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради України 

(за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування). 

– Про призупинення на період дії воєнного стану повноважень 

депутатів ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА -ЗА ЖИТТЯ».  

– Про звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування 

районних рад. 

– Про повноваження депутатів місцевих рад, обраних від політичних 

партій, діяльність яких заборонена судом. 

– Про надання  згоди  на  безоплатне прийняття  у спільну власність 

територіальних  громад  сіл,   селищ,  міст  області  рухомого  індивідуально 

визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки  (автоцистерни 

пожежні). 

 

ЯКУШЕВА Єва Михайлівна привітала присутніх членів постійної 

комісії, зауважила, що кворум є. Запропонувала затвердити порядок денний та 

поставила це питання га голосування.  

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 



 

 

Рішення прийнято. 

Вирішили:  Погодити запропонований порядок денний засідання 

комісії. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

І. ІІ Слухали: Про обрання заступника голови та секретаря постійної 

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

правових питань та антикорупційної діяльності. 

Виступили: САРАЙ Р.Д. повідомив, що відповідно до рішення обласної 

ради від 19.05.2022 №569 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

25.11.2021 №440 «Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII 

скликання» є необхідність знов переобрати керівний склад комісії і 

запропонував обрати заступником голови постійної комісії обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових 

питань та антикорупційної діяльності ЩЕРБЕЯ Мирослава Васильовича, а 

секретарем ПЕТЕІ Юдіту Оттовну. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 1. 

Рішення прийнято. 

 Вирішили:  

1. Обрати заступником голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності ЩЕРБЕЯ Мирослава Васильовича. 

2. Обрати секретарем постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності 

ПЕТЕІ Юдіту Оттовну. 

 

ІІІ. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд 

7 сесії обласної ради: 

               

Слухали: Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 

України (за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого 

самоврядування) 

Інформувала:  СУШКО Андріана Антонівна – заступник голови 

обласної ради 

Виступили: Андріана Антонівна інформувала, що для нагородження 

Премією пропонується кандидатура РЯБОКОНЯ Павла Андрійовича і питання 

обговорювалося на  фракціях. 

САРАЙ Р.Д. наголосив, що доречно було б ознайомитись із людиною, яку 

пропонується нагородити. 

ЯКУШЕВА Є.М. запропонувала винести питання на розгляд 7 сесії  

обласної ради і поставила питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 



 

 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 7 сесії  

обласної ради. 

 

Слухали: Про призупинення на період дії воєнного стану повноважень 

депутатів ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА -ЗА ЖИТТЯ» 

(ініціатор – депутат обласної ради МЕШКО Є.В.) 

Виступили: САРАЙ Р. Д. повідомив, що є висновок управління 

правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради щодо зазначеного 

проєкту рішення (щодо невідповідності чинному законодавству України). 

Також виступили СУШКО А. А. 

САРАЙ Р.Д. виніс дві пропозиції на голосування:  

1. Включити питання в порядок денний 7 сесії обласної ради. 

2. У зв’язку із тим, що відсутні законодавчі підстави –  не рекомендувати 

зазначене питання для розгляду на пленарному засіданні 7 сесії обласної ради. 

Голосували за першу пропозицію: «ЗА» - 1, «ПРОТИ» - 4, «УТР.» - 0. 

Рішення не прийнято. 

 

 Слухали: Про звернення Закарпатської обласної ради щодо 

фінансування районних рад.  

Виступили: ЯКУШЕВА Є.М. запропонувала винести питання на розгляд 

7 сесії  обласної ради і поставила питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 7 сесії  

обласної ради як невідкладне. 

 

 Слухали: Про повноваження депутатів місцевих рад, обраних від 

політичних партій, діяльність яких заборонена судом. 

Інформував:  САРАЙ Роман Дмитрович – депутат обласної 

ради 

Виступили: Роман Дмитрович повідомив, що метою прийняття рішення є 

на законодавчому рівні врегулювати правовий статус депутатів місцевих рад, 

обраних від місцевої організації політичної партії, діяльність якої заборонена за 

рішенням суду. 

СУШКО А. А. зауважила, що проєкт рішення не був завчасно поданий в 

виконавчий апарат. 

ЯКУШЕВА Є. М. запропонувала винести питання на розгляд 7 сесії  

обласної ради і поставила питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 1, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: винести питання на розгляд пленарного засідання 7 сесії  

обласної ради. 

 



 

 

 Слухали: Про надання  згоди  на  безоплатне прийняття  у спільну 

власність територіальних  громад  сіл,   селищ,  міст  області  рухомого  

індивідуально визначеного майна, автомобільної та спеціальної техніки  

(автоцистерни пожежні). 

Інформував:  САРАЙ Роман Дмитрович – депутат обласної 

ради 

 

Виступили: САРАЙ Р.Д. вніс пропозицію включити в порядок денний 7 

сесії обласної ради зазначене питання як невідкладне. 

ЯКУШЕВА Є.М. поставила на голосування пропозицію Романа 

Дмитровича. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: включити зазначене питання до порядку денного 7 сесії 

обласної ради як невідкладне. 
 

 

Голова комісії                                                                           Єва ЯКУШЕВА 

 

 

Секретар комісії                                                                       Юдіта ПЕТЕІ 


