
ПРОТОКОЛ №40 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 16.05.2022 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

     

      Відсутні: 

Присутні: 

Чубирко І. І. – голова комісії,  

Крулько В. І – заступник голови комісії 

Юрик В. В. - секретар комісії,  

Білецький М. З., Паульо В.Д., Рівіс М. М.,              

Гуледза Ю. Д., Матрунич І.І. – члени комісії 

Пийтер Ч.А., Токар Е. В., Ледида О.О. – члени 

комісії 

Чубірко В. В. – голова обласної ради 

Ливч М. М. – керуюча справами 

Керівники структурних підрозділів Закарпатської 

облдержадміністрації, депутати обласної ради 

Порядок денний 

1. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання сесії обласної ради (додається) 

Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної 

комісії  обласної ради з питань бюджету та вніс пропозицію розглянути по суті 

питання, які стосуються профілю даної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану Комунального 

підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 

2022 рік 

Інформує: Багрій Любомир – представник КП 

«Будкомплекторг» 

ВИРІШИЛИ: привести до президії у відповідність фінансовий план, 

підготувати проект рішення про збільшення статутного капіталу КП 

«Будкомплекторг» та включити зазначені питання до порядку денного 6-ї сесії 

обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради.  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



2. СЛУХАЛИ: Про звіт директора Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» 

Інформує: Представники КП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати провести Наглядову раду ЗОКП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» 

В ході розмови також обговорили фінансовий план ЗОКП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» на 2022 рік. 

Включити зазначені питання до порядку денного 6-ї сесії обласної ради та 

винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» 

Інформує: Представники КП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» 

ВИРІШИЛИ: подати проект рішення в новій редакції та включити зазначене 

питання до порядку денного 6-ї сесії обласної ради та винести на розгляд 

пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

Голова постійної комісії  з питань бюджету                            Іван ЧУБИРКО 

 

Секретар комісії                                                                              Василь ЮРИК 

 

 


