
ПРОТОКОЛ № 6 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій 

 Дата проведення: 20.10.2021 
Час проведення: 11.00 год. 
Місце проведення: депутатська зала 

Присутні:  

 

 

 

 

Відсутні: 

 

 

     Запрошені: 

 

Андріїв А. Є. – заступник голови комісії; 

Ман Д. М. – секретар комісії;  

Матрунич І.І., Шекета А.А. – члени комісії 

 

 

Брензович В.І. – голова комісії, 

Білецький М. З., Крулько В.І.,– члени комісії 

 

Іванчо В.В.- заступник голови обласної ради, 

Сушко А.А. – начальник управління з питань 

організаційного забезпечення депутатської 

діяльності та роботи постійних комісій 

Гнатківський В.В. - заступник керуючого 

справами 

Керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації  

 

Порядок денний 

 

1. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

засідання сесії обласної ради (додається)   

2. Різне 

Заступник голови комісії озвучив та запропонував затвердити 

пропонований  порядок денний постійної комісії. 

 ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

1. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт «Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 

лютого 2021 року) 

Інформує:  КОЦЮБА Олег Анатолійович – директор 

ЗОКП «Міжнародний аеропорт «Ужгород» 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

2. Про утворення Обласного антикризового штабу  



Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

3. 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  

Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник    

Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

4. Про врегулювання питань щодо управління окремим 

об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області (вважати КУ «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради 

балансоутримувачем будівлі Палацу графа Шенборна, що розташована за 

адресою: Мукачівський район, с. Карпати, 1;  

Інформує: БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович – 

начальник управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішень на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

5. Про новий персональний склад Тимчасової контрольної 

комісії Закарпатської обласної ради з вивчення питань обґрунтованості 

тарифів на комунальні послуги для населення області  

6. Про обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед 

Закарпаттям»  

7. Про внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 

30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139  

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначені проекти рішеннь на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

8. Про перейменування Ужгородської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної 

ради   



Інформує: МАРУСИНЕЦЬ Марʼяна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

9. Про затвердження статутів окремих комунальних 

підприємств  у новій редакції (засновник ОР:2 аптеки №№60, 141)  

10. Про затвердження Статуту Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти в новій редакції  

11. Про Програму розвитку та функціонування української 

мови в усіх сферах суспільного життя Закарпатської області на 2021 – 2025 

роки.  

12. Про Програму розвитку та функціонування мов 

національних меншин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки   

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначені проекти рішень на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

13. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Закарпатської області на 2021 – 2023 роки  

Інформує:  ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

14.  Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.12.2020 

№40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 

20.05.2021, 29.07.2021, 23.09.2021).  

Інформує:  ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

15. Про вилучення та передачу майна (Вилучити від 

Головного управління ДСНС України у Закарпатській області майно, а 

саме: автомобіль «DENIS», з оперативного управління без права 

балансоутримувача аеропорту Ужгород» в оперативне управління).  

Інформує: БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович – 

начальник управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

президії обласної ради. 



Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

16. Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції  

17. Про скорочення окремих посад керівного складу 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради  

18. Про внесення змін до структури, чисельності та штатного 

розпису Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 2021 рік, 

затверджених рішенням обласної ради від 17.12.2020 №77  

19. Про надання згоди на списання транспортних засобів з 

балансу Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» (2 - УАЗи, ГАЗ 66, 3 – ЗІЛи -130, КраЗ)  

20. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий 

туберкульозний санаторій «Човен» Закарпатської обласної ради 

(відеокомплекс, котел)  

21. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна 

клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради (3 

стоматустановки, ливарна установка, муфельна піч)  

22. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з надання  

психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради (8 

одиниць:рентген апарати, компи, пр. машина)  

23. Про надання згоди на списання транспортних засобів з 

балансу Комунального некомерційного підприємства «Обласний заклад з 

надання психіатричної допомоги м. Берегова» Закарпатської обласної ради 

(ГАЗ-33073, УАЗ-452, 1994 р., КАВЗ-685, 1982 р.)  

24. Про надання згоди на списання транспортного засобу з 

балансу Комунального закладу «Закарпатський академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та 

Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради (ЗАЗ, модель 1102, 1993 р.)  

25. Про надання згоди на списання транспортного засобу з 

балансу Комунального закладу «Закарпатський академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та 

Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради (ВАЗ, модель 2107, 2004 р.)  

26. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна 

станція переливання крові» Закарпатської обласної ради (2 холодильники, 

камера, центрифуга, ваги, дозатори, ксерокс…)   

Інформує: МАЛИК Юлія Леонідівна – начальник    

Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 



ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначені проекти рішень на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

27. Про Комунальну установу «Агенція розвитку молоді та 

спорту» Закарпатської обласної ради   

28. Про оптимізацію закладів позашкільної освіти (припинити 

в порядку реорганізації шляхом злиття юридичні особи: КЗ «Закарпатський 

обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді», КЗ 

«Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді (Закарпатський центр туризму)» ЗОР, КЗ «Закарпатський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»)  

29. Про реорганізацію комунального закладу «Обласний 

організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради 

(шляхом перетворення в КУ «Агенція з управління закладами культури» 

ЗОР).   

30. Про реорганізацію Комунального закладу «Закарпатська 

обласна бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської обласної ради 

(шляхом приєднання до КЗ «Закарпатська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Федора Потушняка» ЗОР)  

31. Про реорганізацію комунальних некомерційних 

підприємств у сфері охорони здоров’я Закарпатської обласної ради – 15 

закладів  

Інформує: БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович – 

начальник управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначені проекти рішень на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

32. Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної 

Ради України з нагоди Дня місцевого самоврядування (1-Почесна, 1- 

Грамота ВРУ-предст. ОМС)  

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – заступник керуючого 

справами  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проект рішення на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

33. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

недопущення закриття КНП «Солотвинська обласна алергологічна 

лікарня» Закарпатської обласної ради  

Інформує: КРУЛЬКО Василь Іванович,  

ДУРАН Іван Петрович – ініціатори, 

представники фракції ВО «Батьківщина»  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



34. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я   

Інформує: ОЛЕКСИК Ольга Томівна – депутат 

обласної ради   

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

президії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

ІІ. РІЗНЕ 

Ман Д. М. вніс пропозицію звернутися в облдержадміністрацію з 

проханням надати інформацію, яка сума коштів необхідна для завершення 

будівництва амбулаторій на території Закарпатської області, що споруджувалися 

за державною програмою «Сільська медицина» в розрізі об’єктів, а також перелік 

та інформацію про фінансування і введення в експлуатацію вже завершених 

амбулаторій та скільки об’єктів, що реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку залишилося недофінансовано та не здано в 

експлуатацію за останні 3 роки в розрізі проектів та коштів, необхідних для 

завершення їх фінансування. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

 

 

Заступник голови комісії                                                            Андрій АНДРІЇВ 

 

 

 

 

Секретар комісії                                                                            Денис МАН 

 


