
ПРОТОКОЛ № 5 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій 

 Дата проведення: 15.09.2021 
Час проведення: 11.00 год. 
Місце проведення: депутатська зала 

Присутні:  

 

 

 

 

Відсутні: 

 

 

     Запрошені: 

 

Андріїв А. Є. – заступник голови комісії; 

Ман Д. М. – секретар комісії; 

Крулько В.І., Шекета А.А. – члени комісії 

 

 

Брензович В.І. – голова комісії, 

Білецький М. З., Матрунич І.І. – члени комісії 

 

Керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації  

 

Порядок денний 

 

1. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання другої сесії обласної ради (додається)  

 

Враховуючи, що на засіданні комісії був відсутні голова постійної комісії з 

питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та 

інвестицій було запропоновано головуючим на засіданні обрати Шекету А. А.  

Пролосували: «За» - одноголосно. Рішення прийнято 

 

В зв’язку з тим, що на сесії 29.07.21 було внесено зміни в склад постійних 

профільних комісій обласної ради, головуючий комісії вніс пропозицію обрати 

заступника голови комісії та секретаря постійної комісії з питань розвитку 

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.  

Шекета А.А. запропонував кандидатури на заступника голови комісії - 

Андріїва А. Є., а секретарем комісії – Мана Д.М. 

Проголосували: «За» - одноголосно. Рішення прийнято. 

 

Заступник голови комісії Андріїв А.Є. поінформував про план проведення 

засідання постійної комісії обласної ради та вніс пропозицію розглянути по 

суті питання, які стосуються профілю даної комісії, а також заслухати 

керівника департаменту фінансів. 

Проголосували: «За» - одноголосно. Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків в Закарпатській області, які 

беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд 

енергоефективності», на 2022 – 2023 роки  



Інформує: РОМАНЕЦЬ Василь Петрович – начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А.Є., Ман Д.М.  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про Програму поводження з твердими побутовими відходами 

у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки 

Інформує: РОМАНЕЦЬ Василь Петрович – начальник 

управління житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А.Є., Шекета А.А. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

пленарного засідання обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 

«Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 

29.07.2021 року) 07100000000 (код бюджету)  

Інформує: ОСТАФІЙЧУК Сергій Миколайович – 

заступник директора департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А.А. вніс пропозицію рекомендувати постійній комісії 

обласної ради з питань бюджету виділити кошти на: 

- капітальний ремонт руліжної доріжки аеродрому «Ужгород» по вул. 

Собранецька, 145  в сумі  9 244,5 тис. грн 

-  на капітальний ремонт покриття перону терміналу аеродрому «Ужгород» по вул. 

Собранецькій, 145 в м. Ужгород 1 960,1 тис. грн. 

 Ман Д.М. вніс пропозицію рекомендувати постійній комісії обласної ради з 

питань бюджету виділити кошти, а саме: 

-  на будівлю клубу в с. Мокра Перечинського району – реконструкція під 

соціально культурний центр (клуб, бібліотека, фельдшерсько акушерський 

пункт) – 715,0 тис. грн 

-  на амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Тур`я Пасіка 

Перечинського району – будівництво в сумі 500,0  тис. грн 

- Реконструкцію будівлі обласного центру нейрохірургії та неврології в м. 

Ужгород по вул. Перемоги, 24 (з розширення) – 7 750,0 тис. грн 

ВИРІШИЛИ: підтримати внесені депутатами пропозиції та рекомендувати 

винести зазначений проекти рішення на розгляд президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 



4. СЛУХАЛИ: Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної 

ради  

Інформує: Гнатківський Володимир Володомирович 

– заступник керуючого справами обласної 

ради 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А.Є., Ман Д.М., Крулько В.І., Шекета А.А. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати привести у відповідність до постанови КМУ від 

09.09.2006 № 268 назви посад виконавчого апарату обласної ради та винести 

відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

  Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

ІІ. РІЗНЕ 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди Установі «Агенція регіонального розвитку  

Закарпатської області» на здійснення функцій замовника 

Інформує: Ман Денис Миколайович – депутат 

обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М. 

ВИРІШИЛИ: включити в порядок денний 3-ї сесії обласної ради, як невідкладне 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови комісії                                                            Андрій АНДРІЇВ 

 

 

 

 

Секретар комісії                                                                            Денис МАН 

 


