
ПРОТОКОЛ № 8 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій 

 Дата проведення: 11.05.2022 
Час проведення: 11.00 год. 
Місце проведення: депутатська зала 

Присутні:  

 

 

 

 

Відсутні: 

 

 

     Запрошені: 

 

Плавайко Є. В. – голова комісії 

Дуран І. П. - заступник голови комісії; 

Галамбіца І. І. – секретар комісії;  

Іванчо О. І. Горват Г. А., Фізеші Й. Й. - члени 

комісії 

 

Брензович В.І.,– члени комісії 

 

Чубірко В. В. – голова обласної ради 

Шекета А. А. – перший заступник голови 

обласної ради,  

Сушко А. А. – заступник голови ради 

Керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації  

 

Порядок денний 

 

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

сесії обласної ради (додається) 

 

Голова комісії 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  

СЛУХАЛИ: Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у 

Закарпатській області на 2022-2025 роки  

Інформує: РОМАНЕЦЬ Василь Петрович – начальник 

управління житлово-комунального господарства та 

енергозбереження облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного 6-ї сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків у 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  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного 6-ї сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» 

Інформує: Представники КП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного 6-ї сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про звіт директора Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» 

Інформує: Представники КП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» 

ВИРІШИЛИ: рекомедувати провести Наглядову раду ЗОКП «Міжнародний 

аеропорт Ужгород» 

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

винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми формування позитивного 

міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у 

Закарпатську область на 2021-2025 роки  

Інформує: ЗАВИДНЯК Іван Іванович – директор 

департаменту економічного та регіонального 

розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, 

забезпечення виконання державних програм та 

контролю за їх виконанням ОДА  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного 6-ї сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ:  Про хід виконання Програми розвитку прикордонної 

інфраструктури в Закарпатській області на 2018 – 2022 роки  

Інформує: Попович Сергій Миколайович – в. о. директора 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання 

мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати затвердити звіт без включення питання до 

порядку денного 6-ї сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ:  Про хід виконання Регіональної програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху у Закарпатській області на період до 2023 року  



Інформує: Попович Сергій Миколайович – в. о. директора 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання 

мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати затвердити звіт без включення питання до 

порядку денного 6-ї сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ:  Про хід виконання Регіональної програми розвитку 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019 – 

2022 роки  

Інформує: Попович Сергій Миколайович – в. о. директора 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання 

мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати затвердити звіт без включення питання до 

порядку денного 6-ї сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ:  Про хід виконання Програми розвитку Закарпатського 

обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Ужгород» 

на 2021 - 2025 роки   

Інформує: Попович Сергій Миколайович – в. о. директора 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання 

мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення облдержадміністрації  

ВИРІШИЛИ: рекомендувати затвердити звіт без включення питання до 

порядку денного 6-ї сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження фінансового плану Комунального 

підприємства Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» на 

2022 рік  
Інформує: Багрій Любомир – представник Комунального 

підприємства Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ»  

ВИРІШИЛИ: 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 комісії                                                                      Євген ПЛАВАЙКО 

 

 

 

Секретар комісії                                                                  Іван ГАЛАМБІЦА 

 


