
ПРОТОКОЛ № 7 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій 

 Дата проведення: 17.12.2021 
Час проведення: 12.00 год. 
Місце проведення: депутатська зала 

Присутні:  

 

 

 

 

Відсутні: 

 

 

     Запрошені: 

 

Плавайко Є. В. – голова комісії 

Дуран І. П. - заступник голови комісії; 

Галамбіца І. І. – секретар комісії;  

Горват Г. А., Фізеші Й. Й. - члени комісії 

 

 

Брензович В.І., Іванчо О. І. – члени комісії 

 

Шекета А. А. - заступник голови обласної 

ради,  

Керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації  

 

Порядок денний 

 

І. Про обрання заступника і секретаря голови комісії 

ІІ. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд засідання 

сесії обласної ради (додається) 

ІІІ.   РІЗНЕ 

 

Голова комісії Плавайко Є. В. поінформував про план проведення 

засідання постійної комісії обласної ради та вніс пропозицію розглянути по суті 

питання, які стосуються профілю даної комісії. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

 Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

І. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника і секретаря голови комісії 

Інформує:  Плавайко Є. В. – голова постійної комісії  

СЛУХАЛИ: голова комісії вніс пропозицію обрати заступником голови     

Дурана І. П. та секретарем комісії Галамбіцу І. І. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію голови комісії 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

ІІ. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд 

засідання сесії обласної ради (додається)   

1. Про звіт директора Закарпатського  обласного комунального 

підприємства  «Міжнародний аеропорт Ужгород»   

 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. СЛУХАЛИ: 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) 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

3. СЛУХАЛИ: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

перегляду тарифів за енергоносії, зокрема на газ для підприємств.  

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 

4. СЛУХАЛИ: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

проєктування дорожніх   бар’єрних огороджень (ініціатива  - Шекета А. А. ).  

Інформує: ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший заступник 

голови ради 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати винести зазначений проекти рішення на розгляд 

сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

ІІІ.   РІЗНЕ 

З метою відновлення і розвитку автомобільних доріг загального 

користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

Закарпатської області  голова комісії вніс пропозицію доручити Шекеті А. А. 

провести відповідні обговорення з представниками депутатських фракцій та за 

їх пропозиціями сформувати перелік автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, які першочергово потребують ремонту у 2022 

році. 

ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 

 

Голова комісії                                                                      Євген ПЛАВАЙКО 

 

 

 

Секретар комісії                                                                  Іван ГАЛАМБІЦА 


