
Протокол 

першого пленарного засідання восьмої сесії 

Закарпатської обласної ради 

VIIІ скликання 

 

 

03 листопада 2022 року 

 

м. Ужгород, площа Народна, 4,  

сесійна зала засідань Закарпатської 

обласної ради (2 поверх) 

 

 

Засідання розпочалося об 11:05, 

засідання завершилось о 13:11.  

Усього склад депутатів – 64. 

Відповідно до електронної системи голосування «Віче» упродовж пленарного 

засідання: 

присутні  – 54,  

відсутні – 10. 

Запрошені: народні депутати України від Закарпатської області, керівники 

правоохоронних та контролюючих органів, представники дипломатичних 

установ європейських країн-сусідів, з якими межує Закарпаття, начальники 

окремих департаментів і управлінь обласної військової адміністрації – 

доповідачі з питань порядку денного пленарного засідання сесії, а також 

представники засобів масової інформації.  

 

 

Головуючий  на засіданні: 

Чубірко Володимир – голова Закарпатської обласної ради.  

 

 

Президія: 

Чубірко Володимир  – голова Закарпатської обласної ради. 

Микита Віктор – голова обласної державної адміністрації – начальник 

обласної військової адміністрації.  

Шекета Андрій – перший заступник голови Закарпатської обласної ради.  

Дем’янчук Василь – заступник голови Закарпатської обласної ради.  

Сушко Андріана – заступник голови Закарпатської обласної ради. 

Сеедер Хелір-Вальдор – Перший віце-спікер Рійгікогу (парламенту) 

Естонської Республіки. 
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Чубірко Володимир – привітав присутніх депутатів та запрошених. Зазначив, 

що триває 253-я доба героїчного протистояння. Україна мужньо бореться за 

свободу і незалежність. Подякував воїнам, які звільняють українські землі від 

жорстокої російської окупації. На жаль, війна – це біль, втрати, велике горе. 

Рашисти нещадно знищують населені пункти, безжально катують та вбивають 

військових і мирних українців. Щирі співчуття закарпатським родинам, котрі 

втратили своїх рідних і близьких у цій жахливій війні. Попросив вшанувати 

пам’ять полеглих Героїв та цивільних українців у жорстокій російській війні. 

 

Хвилина мовчання 

 

Чубірко Володимир – наголосив, що наш обов’язок берегти пам’ять про тих, 

хто віддав своє життя у цій неоголошеній війні. Адже вони є гідним прикладом 

для майбутніх поколінь. Ми повинні зробити все, щоб їхня жертва не була 

даремною. 

Зазначив, що, враховуючи ситуацію в країні та вимоги воєнного стану, 

кількість запрошених на пленарне засідання сесії обмежена. Продовжується 

трансляція пленарних засідань в онлайн-режимі. 

Привітав почесних гостей із Естонської Республіки на чолі із Першим віце-

спікером Рійгікогу Хелір-Валдор Сеедером. У рамках візиту: ознайомлення із 

промисловими і туристичними об’єктами області, обговорення естонського 

досвіду із впровадження електронної системи перетину кордону, 

налагодження міжнародної співпраці.  

Наголосив на важливості обмеження використання електроенергії у зв’язку з 

терористичними актами на об’єкти енергетичної інфраструктури. З цього 

приводу, враховуючи рішення ради оборони області від 20.10.2022 № 48 «Про 

невідкладні заходи для забезпечення оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави», звернувся і до керівників обласних 

комунальних закладів, і до голів територіальних громад забезпечити, у разі 

необхідності, використання альтернативних джерел живлення у комунальних 

закладах; створити резерв пального; ухвалювати необхідні управлінські 

рішення і вчиняти дії для забезпечення безперебійного функціонування 

закладів та установ. 

Загалом питання життєзабезпечення та спокою в області перебувають на 

особливому контролі усіх органів державної влади та місцевого 

самоврядування – відповідальні структури області працюють відповідно до 

вимог воєнного часу.  

Висловлюємо вдячність військовим, правоохоронним органам, рятувальникам 

краю та медичним установам – за нелегку службу із порятунку людських 

життів. 

У надзвичайно складний час першочерговим є підтримка української армії, 

рятувальників та постраждалих цивільних осіб. Особливо на усіх рівнях маємо 

бути толерантними, відкритими на щирість сердець, згуртованими  для добрих 
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справ, і якомога більше сприяти вимушеним переселенцям, які знайшли 

тимчасовий притулок у Закарпатті. 

Подякував кожному за активну участь у благородних справах. Наша сила – у 

єдності та спільній позиції. 

Висловив безмежну вдячність захисникам України, які відважно виборюють  

Велику Перемогу. 

Зазначив, що депутатам надіслано інформацію щодо результатів розгляду 

депутатських запитів та звернень Закарпатської обласної ради до вищих 

органів державної влади.  

Поінформував присутніх про основні події, які відбулися у міжсесійний 

період. Тривала інтенсивна робота у напрямі розвитку міжнародного та 

транскордонного співробітництва, зміцнення дружніх партнерських зв’язків, 

розширення торговельно-економічної співпраці. Проведено низку важливих 

зустрічей та перемовин щодо розв’язання важливих питань життєдіяльності 

області – гуманітарної допомоги, транспортування та відвантаження речей 

різного характеру і призначення на потреби військових, цивільного населення, 

яке постраждало від війни, а також для переселенців, які тимчасово розміщені 

у закарпатських громадах і комунальних закладах обласної ради. 

У міжсесійний період відбулися візити: 

- делегації краю Височина на чолі із гетьманом Вітєзславом Шреком – 

відвідано ряд об’єктів області, які фінансуються за підтримки чеської сторони;  

- до Підкарпатського воєводства з метою обговорення відновлення КПП 

«Лубня-Волосате», підписання угоди між Закарпатською обласною радою і 

Підкарпатським воєводством і передачі партії гуманітарної допомоги для 

Закарпаття;  

- до краю Височина Чеської Республіки з метою налагодження зв’язків між 

лісовими господарствами регіонів;  

- до Пряшівського самоврядного краю Словаччини – досягнуто домовленостей 

про укладення партнерської угоди і розвиток співпраці в рамках 

транскордонних проєктів. 

Проведено зустрічі з: 

- заступником Державного секретаря Міністерства зовнішньої політики і 

закордонних справ Угорщини Кішем Порціу Пийтером та обговорено спільні 

проєкти з розвитку Закарпаття; 

- Єврокомісаром з питань розширення і політики сусідства Олівером Варгеї, 

на якій йшлося про великий потенціал Закарпаття і можливості євроінтеграції 

нашої держави; 

- Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Александру-

Віктором Мікулою, на якій обговорено логістику, реабілітацію військових та 

євроінтеграцію України, а також відновлення КПП «Хижа-Тарна Маре»; 

- Надзвичайним і Повноважним Послом Ізраїлю в Україні Михайлом 

Бродським, на якій йшлося про сприяння спільним проєктам та українсько-

ізраїльським ініціативам. 
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Взято участь: у конференції «Карпатська мобільність» у рамках проєкту 

HUSKROUA в місті Сніна Словацької Республіки щодо можливості розбудови 

туристичної інфраструктури на українсько-словацькій транскордонній 

території; у конференції з кібербезпеки, яка організована у рамках 

головування Чехії в Раді ЄС; у заході «Дні України в Кошице» – міжнародному 

транскордонному проєкті, спрямованому на підтримку розвитку 

співробітництва між Україною та Словацькою Республікою; у п’ятій 

німецько-українській конференції партнерств з метою зміцнення німецько-

українських відносин. 

Також поінформував, що: 

- передано гуманітарну допомогу – систему для очищення води 

американського виробництва Aqua block – для потреб жителів міста Чоп; 

- представлено досвід співпраці Закарпатської обласної ради з чеськими 

краями на засіданні Комітету Регіонів ЄС у місті Пардубіце; 

- підписано Програму розвитку співробітництва між областю Боршод-Абауй-

Земплен і Закарпатською обласною радою; 

- підписано Меморандум між Закарпатською обласною радою, Благодійним 

фондом «Допомога Україні» та Оноківською територіальною громадою про 

будівництво у Закарпатті реабілітаційного центру вартістю кількасот 

мільйонів доларів, аналогів якому немає в Європі; 

- підписано договір між Благодійним фондом «Віза» та «Обласним госпіталем 

ветеранів війни» задля встановлення в Обласному госпіталі ліфта лікарняного 

ONAY 1600 кг на 4 зупинки; 

- підписано договір між комунальними закладами «Академія культури і 

мистецтв», Мукачівським професійним аграрним ліцеєм імені Михайла 

Данканича, Свалявським професійним будівельним ліцеєм і Благодійним 

Фондом «Карітас Чеської Республіки» про проведення ремонтів будівель для 

потреб внутрішньо переміщених осіб; зведення 10 модульних будиночків на 

території Свалявського будівельного ліцею і 11 таких же – на території 

Мукачівського аграрного ліцею (вартість допомоги – близько 1 мільйона 

євро). 

Завдяки тісній співпраці з благодійною міжнародною організацією «Червоний 

Хрест» здійснено ремонт комунальних будівель для потреб внутрішньо 

переміщених осіб – 8 споруд, куди можна буде заселити понад 100 наших 

внутрішньо переміщених осіб у Мукачівському, Тячівському та 

Ужгородському районах на загальну суму близько 14 мільйонів гривень. 

 

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 14 Регламенту роботи Закарпатської обласної 

ради VІIІ скликання перед пленарним засіданням проведено письмову 

реєстрацію. Загальний склад обласної ради – 64 депутати, згідно з даними 

письмової реєстрації зареєструвались 54 депутати. Відповідно до пункту 8 

статті 14 Регламенту роботи ради запропонував провести реєстрацію за 

допомогою електронної системи голосування. Результат: присутні 54 

депутати. Кворум є, сесія повноважна, можна розпочинати роботу. Відповідно 
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до пункту 5 статті 14 Регламенту роботи обласної ради VІІІ скликання 

попросив заблокувати карточки депутатів, які не зареєструвалися на 

сьогоднішньому засіданні. 

Оголосив восьму сесію обласної ради відкритою. 

 

 

У виконанні артистів  

Заслуженого академічного Закарпатського народного хору 

звучать почергово:  

Державний Гімн України,  

Гімн Європейського Союзу 

 

Чубірко Володимир – привітав колег-депутатів, які святкували дні 

народження у міжсесійний період. Побажав міцного здоров’я, успіхів у роботі, 

миру і Божої благодаті. 

За дорученням Апарату Верховної Ради України вручив Грамоту Верховної 

Ради України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти та 

науки, плідну навчально-педагогічну діяльність, сумлінну працю і високий 

професіоналізм Жулканичу Олександру Михайловичу – доценту кафедри 

фінансів Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету, кандидату 

економічних наук. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дем’янчук Василь – за дорученням окремих військових підрозділів вручив 

Подяки колегам, які є меценатами та займаються благодійною діяльністю, за 

вагомий внесок в укріплення обороноздатності України, безкорисливу працю 

на благо Збройних Сил України: Галамбіці Іванові Івановичу, Іванчу Василеві 

Васильовичу, Олексик Ользі Томівні, Синетарю Іванові Івановичу, Яриничу 

Федорові Михайловичу, Чубірку Володимирові Володимировичу, Микиті 

Вікторові Федоровичу, Ливч Мирославі Михайлівні.   

Чубірко Володимир – надав слово Першому віце-спікеру Рійгікогу 

Естонської Республіки Сеедеру Хелір-Вальдору. 

Сеедер Хелір-Вальдор – виступив з промовою (додається). 

Чубірко Володимир – подякував за виступ та тісну результативну співпрацю 

з естонськими партнерами. Також попросив переказати безмежну подяку усім 

державним посадовцям та жителям Естонії, хто опікується біженцями з 

України, які рятуючи свої життя, втікали від страшних жахіть війни. 

Перед розглядом питань порядку денного надав слово голові обласної 

державної адміністрації – начальникові обласної військової адміністрації 

Микиті Віктору. 

Микита Віктор – звернувся до присутніх. Подякував всім за співпрацю та 

підтримку в такий важкий для країни час. Наголосив, що сьогодні важливо 

створити економічне підґрунтя для того, щоб бути міцним тилом для допомоги 
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Збройним Силам України. Також необхідним є створення умов для українців, 

які переїхали в Закарпаття із окупованих територій. Надано можливість 

працювати близько 400 релокованим підприємствам на території області. За 

час воєнного стану військова адміністрація упровадила багато проєктів 

економічного розвитку, реалізувала два індустріальні парки, IT-кластер, СГ-

кластер, створено банк землі. Проводиться робота з виділення нових квартир 

для внутрішньо переміщених осіб. За рахунок бюджетних коштів 

відремонтовано велику кількість приміщень у територіальних громадах для 

поліпшення умов проживання переселенців. Отримуємо велику підтримку від 

міжнародної спільноти. Подякував Уряду Естонії, Парламенту Естонії, 

естонцям за допомогу в багатьох питаннях, зокрема, щодо електронної черги 

на кордоні. Всі працюємо на благо держави, спільно допомагаємо Збройним 

Силам України задля найскорішої Перемоги. Також додав, що прийняв 

рішення повернути в сесійну залу розгляд питання щодо обласного бюджету, 

тобто повернути повноваження обласної ради в довоєнний час. Навіть під час 

війни маємо бути об’єднані, працювати разом. 

Чубірко Володимир – подякував голові обласної державної адміністрації – 

начальнику військової адміністрації за тісну співпрацю задля збереження 

миру, спокою і безпеки громадян. Усі повинні працювати як одна команда для 

подальшого розвитку держави.  

За рекомендацією депутатів обласної ради запропонував заслухати 

інформацію щодо реорганізації підприємств управління лісової галузі на 

території Закарпатської області, забезпечення населення паливними дровами 

та звіт про фінансово-господарську діяльність підприємств. Запросив до 

виступу начальника Закарпатського обласного управління лісового та 

мисливського господарства Петренка Віталія Анатолійовича. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про інформацію щодо реорганізації підприємств управління лісової 

галузі на території Закарпатської області, забезпечення населення 

паливними дровами та звіт про фінансово-господарську діяльність 

підприємств 

ДОПОВІДАЧ: Петренко Віталій – начальник Закарпатського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. 

Петренко Віталій – виступив з інформацією (додається). 

Мацепура Ірина – поцікавилася, чим зумовлена реформа, якщо, судячи з 

доповіді, всі лісові господарства – прибуткові. 

Петренко Віталій – відповів, що реформа зумовлена тим, що треба відійти від 

старої радянської системи та перейти на європейську. Оскільки є відповідна 

постанова Кабінету Міністрів України, відбувається реформування лісової 

галузі. 

Мацепура Ірина – додала, що реформування йде з порушенням норм Лісового 

та Земельного кодексів, Державної стратегії управління лісами України до 

2035 року. Треба було спочатку привести у відповідність законодавство, а 
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потім вже починати реформування. Зазначила, що в Європі є різні моделі 

лісового господарювання. 

Петренко Віталій – повідомив, що були з візитом у Чеській Республіці. Там 

реформування вже давно пройшло. У Чехії є муніципальні, приватні, державні 

та церковні ліси.  

Микита Віктор – поінформував, що станом на цей час дешевше купувати 

деревину в Івано-Франківську, ніж у Закарпатті. Тому необхідно провести 

зміни саме в держлісгоспах, Державному агентстві лісових ресурсів України. 

Будемо сподіватися, що реформування відповідатиме вимогам ринку, і 

деревообробні підприємства Закарпаття не будуть закуповувати деревину в 

інших регіонах. 

Іванчо Василь – зауважив, що керівник, перебуваючи на посаді, не може 

давати оцінку реформування галузі. 

Щербей Мирослав – зазначив, що на Воловеччині, після укрупнення 

держлісгоспів залишаються пусті приміщення. Можливо, їх треба передати на 

баланс органам місцевого самоврядування. Попросив це питання взяти на 

контроль, щоб будівлі не були зруйнованими.  

Петренко Віталій – наголосив, що порушене питання буде взято до уваги. 

Микита Віктор – попросив довести до відома депутатів, чи є запаси дров для 

населення. 

Петренко Віталій – відповів, що вже спрямовано 245 тис. куб. метрів для 

опалення населенню та закладам соціальної сфери. Сформований також запас 

по 200 куб. метрів дров у кожному лісництві. Це питання завжди на контролі. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про секретаріат пленарного засідання восьмої сесії обласної ради  

Чубірко Володимир – наголосив, що відповідно до статті 25 Регламенту 

роботи обласної ради VІIІ скликання на кожне окреме пленарне засідання 

утворюється секретаріат у складі трьох депутатів, серед яких обирається 

голова та заступник. Запропонував обрати секретаріат у складі:  

Сличко Микола – голова секретаріату,  

Юрик Василь – заступник голови секретаріату,  

Савко Іван – член секретаріату. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За секретаріат (за основу і в цілому):  

«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 54. 

Прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: 

Чубірко Володимир – нагадав про дію Закону України «Про запобігання 

корупції», норми статті 28 якого зобов’язують депутатів вживати заходів із 

недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

Тобто, якщо проєкти рішень, за які голосують депутати, стосуватимуться їх 

персонально чи близьких або пов’язаних з ними осіб, вони зобов’язані 
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повідомити робочі органи ради про це заздалегідь або безпосередньо перед 

голосуванням. 

Повідомив, що депутати працюють у режимі відкритого поіменного 

голосування із зазначенням позиції кожного депутата з кожного питання 

порядку денного. Відповідно до вимог статті 66 Регламенту обласної ради усі 

рішення ради приймаються більшістю голосів, що становить 33 депутати. 
Наголосив, що відповідно до пункту 3 статті 39 Регламенту роботи обласної 

ради відводиться до 30 хвилин для стислих виступів депутатів (до 2 хв.), 

оголошення заяв, повідомлень. При цьому дебати чи будь-які обговорення не 

проводяться. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний восьмої сесії обласної ради 

Чубірко Володимир – запропонував перейти до затвердження порядку 

денного восьмої сесії обласної ради. Поінформував присутніх, що відповідно 

до вимог чинного Регламенту роботи ради, президією обласної ради, засідання 

якої відбулося 31 жовтня, напрацьовано рекомендації щодо питань порядку 

денного восьмої сесії та її першого пленарного засідання. Депутатам роздано 

відповідні проєкти рішень, розроблені на підставі рекомендацій постійних 

комісій, президії обласної ради та пропозицій голови обласної державної 

адміністрації – начальника обласної військової адміністрації. Більшість питань 

було розглянуто та погоджено постійними комісіями обласної ради. Є 

відповідні висновки та рекомендації. Питання, які не пройшли процедуру 

обговорення під час роботи постійних комісій та президії, запропоновано 

розглянути на другому пленарному засіданні восьмої сесії. 

Отже, пропонується затвердити для розгляду на засіданні восьмої сесії 

обласної ради VІІІ скликання такий порядок денний: 

1. Про порядок денний першого пленарного засідання восьмої сесії 

обласної ради. 

2. Про депутатські запити (загальне питання). 

3. Про інформацію щодо спрямування коштів обласного бюджету та 

затвердження розпоряджень обласної державної адміністрації-обласної 

військової адміністрації щодо внесення змін до обласного бюджету за 

період з березня по 02 листопада 2022 року.  

4. Про обласний бюджет на 2023 рік. 

5. Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської області 

на 2023 рік. 

6. Про затвердження Програми спільних дій між Закарпатською областю 

(Україна) та федеральною землею Бургенланд (Республіка Австрія) на 

2022 – 2024 роки.  

7. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 
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25.02.2021, від 02.12.2021, від 23.12.2021, від 19.05.2022, від 

28.07.2022). 

8. Про перейменування Закарпатського обласного ліцею-інтернату з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного 

поля Закарпатської обласної ради.  

9. Про заклади професійної (професійно-технічної) освіти Закарпатської 

обласної ради.  

10. Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Закарпатської обласної ради. 

11. Про оптимізацію закладів позашкільної освіти. 

12. Про оптимізацію закладів охорони здоров’я із надання психіатричної 

допомоги. 

13. Про ліквідацію Комунального підприємства Закарпатської обласної 

ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ». 

14. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області. 

15.  Про план роботи обласної ради на 2023 рік. 

16. Про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської 

області на с. Брустури. 

17. Про клопотання щодо нагородження з нагоди Дня місцевого 

самоврядування Почесною грамотою Верховної Ради України та 

Грамотою Верховної Ради України. 

18. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради (загальне 

питання). 

19. Про затвердження Статуту Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» у новій редакції. 

20. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради у 

новій редакції. 

21. Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної 

ради в новій редакції. 

22. Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, у 

новій редакції. 

23. Про деякі питання підвищення ефективності використання майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області. 

24. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Закарпатської 

обласної ради від 26 травня 2011 року № 240. 

25. Про передачу транспортних засобів. 

26. Про передачу рухомого майна. 
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27. Про включення частини літ. Т, що складає собою будівлю гаражів (літ. 

Т), загальною площею 292,0 кв. м, що знаходиться за адресою:  

м. Ужгород, вул. Собранецька, 145, до Переліку об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, 

що підлягають приватизації. 

28. Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди на 

проведення будівельних робіт за адресою: Закарпатська область,  

м. Ужгород, вул. Собранецька, 145. 

29.  Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди на 

проведення робіт з капітального ремонту об’єкту нерухомого майна за 

адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 145. 

30. Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди на 

проведення будівельних робіт з реконструкції об’єкту нерухомого 

майна за адресою: Закарпатська область, Хустський район, вул. Без 

назви,1,  с. Березники. 

31. Про скасування рішення обласної ради від 19.05.2022 № 612 «Про 

надання згоди на списання транспортного засобу з балансу 

Закарпатського обласного центру соціальних служб шляхом 

відчуження (продажу) відповідно до вимог чинного законодавства 

України» та передачу рухомого майна. 

32. Про надання згоди на списання будівлі з балансу Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради.  

33. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального підприємства Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» шляхом ліквідації відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

34. Про закріплення на праві господарського відання, прийняття на баланс 

та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного майна. 

35. Про закріплення на праві оперативного управління, прийняття на 

баланс та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного 

майна. 

36. Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що можуть бути 

передані в оренду. 

37. Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області. 

38. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у 

державну власність. 

39. Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню. 

40. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння звання  

Героя України (посмертно) КУЦИНУ Олегу Івановичу – командиру 
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Окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї механізованої 

бригади Збройних сил України. 

41. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння статусу 

національного комунальному закладу культури «Заслужений 

академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної 

ради. 

42. Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради щодо 

вирішення проблем з експортом сільськогосподарської продукції через 

кордони України. 

43. Про Звернення Закарпатської обласної ради до Міністерства охорони 

здоров’я України та Державного підприємства «Медичні закупівлі 

України» щодо централізованого забезпечення закладів охорони 

здоров’я області лікарськими засобами. 

44. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо завершення 

декомунізації та деімперіалізації на території Закарпатської області. 

45. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо питань реформування 

управління лісової галузі та створення Закарпатського регіонального 

офісу ДП «Ліси України» в м. Ужгороді. 

46. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо захисту громадян від 

енергетичного колапсу. 

47.  Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо визначення 

пріоритетних напрямків бюджетного фінансування на 2023 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За основу порядок денний восьмої сесії обласної ради: 

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 54. 

Прийнято. 

 

Крулько Василь – запропонував включити в порядок денний восьмої сесії 

питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо збереження 

функціонування Державного закладу «Українська алергологічна лікарня 

Міністерства охорони здоров’я України». На цей час Міністерством 

охорони здоров’я розглядається питання про передачу закладу з державної у 

комунальну власність Солотвинської селищної ради. З таким навантаженням 

бюджет селищної ради не впорається, що може призвести до закриття цього 

закладу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Крулька Василя:  

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 54. 

Прийнято. 

Сличко Микола – запропонував включити в порядок денний восьмої сесії 

питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо комплексного 

вирішення проблеми «джипінгу» у Карпатських горах та на природно-

заповідних територіях Закарпатської області». 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Сличка Миколи:  

«за» – 46, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 8, «усього» – 54. 

Прийнято. 

Мешко Євген – запропонував включити в порядок денний восьмої сесії 

питання «Про призупинення на період дії воєнного стану повноважень 

депутатів, обраних за виборчими списками Закарпатської обласної 

організації політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Мешка Євгена:  

«за» – 10, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 43, «усього» – 53. 

Не прийнято. 

Мацепура Ірина – запропонувала включити в порядок денний восьмої сесії 

питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо віднесення 

Рахівської районної лікарні до переліку кластерних лікарень та 

утворення Рахівського госпітального кластеру». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Мацепури Ірини:  

«за» – 40, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 14, «усього» – 54. 

Прийнято. 

Ливч Мирослава – запропонувала включити в порядок денний восьмої сесії 

питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо врегулювання 

питання черг на державному кордоні для вантажного транспорту 

товаровиробників». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Ливч Мирослави:  

«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 15, «усього» – 54. 

Прийнято. 

Сарай Роман – запропонував не включати до порядку денного восьмої сесії 

питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо захисту 

громадян від енергетичного колапсу», «Про Звернення Закарпатської 

обласної ради щодо визначення пріоритетних напрямків бюджетного 

фінансування на 2023 рік». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Сарая Романа:  

«за» – 43, «проти» – 5, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 54. 

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

В цілому за рішення «Про порядок денний восьмої сесії обласної ради» 

(враховуючи пропозиції депутатів, що були підтримані):  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54. 

Прийнято (рішення № 670). 
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СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний першого пленарного засідання восьмої сесії обласної 

ради 

Чубірко Володимир – запропонував визначити порядок денний першого 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради, враховуючи узгоджений 

проєкт рішення восьмої сесії: 

1. Про порядок денний восьмої сесії обласної ради. 

2. Про депутатські запити (загальне питання). 

3. Про інформацію щодо спрямування коштів обласного бюджету та 

затвердження розпоряджень обласної державної адміністрації-обласної 

військової адміністрації щодо внесення змін до обласного бюджету за період 

з березня по 02 листопада 2022 року.  

4. Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 

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

25.02.2021, від 02.12.2021, від 23.12.2021, від 19.05.2022, від 28.07.2022). 

5. Про перейменування Закарпатського обласного ліцею-інтернату з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля 

Закарпатської обласної ради. 

6. Про заклади професійної (професійно-технічної) освіти Закарпатської 

обласної ради.  

7. Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Закарпатської обласної ради. 

8. Про ліквідацію Комунального підприємства Закарпатської обласної 

ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ». 

9. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. 

10. Про клопотання щодо нагородження з нагоди Дня місцевого 

самоврядування Почесною грамотою Верховної Ради України та Грамотою 

Верховної Ради України. 

11. Про затвердження Статуту Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» у новій редакції. 

12. Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради у новій 

редакції. 

13. Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області у новій 

редакції. 

14. Про деякі питання підвищення ефективності використання майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області. 

15. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Закарпатської 

обласної ради від 26 травня 2011 року № 240. 
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16. Про включення частини літ. Т, що складає собою будівлю гаражів (літ. 

Т), загальною площею 292,0 кв. м, що знаходиться за адресою:  

м. Ужгород, вул. Собранецька, 145, до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають 

приватизації. 

17. Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області. 

18. Про передачу транспортних засобів. 

19. Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди 

на проведення будівельних робіт за адресою: Закарпатська область,   

м. Ужгород, вул. Собранецька, 145. 

20. Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди 

на проведення робіт з капітального ремонту об’єкту нерухомого майна за 

адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 145. 

21. Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди 

на проведення будівельних робіт з реконструкції об’єкту нерухомого майна за 

адресою: Закарпатська область, Хустський район, вул. Без назви,1,  

с. Березники. 

22. Про скасування рішення обласної ради від 19.05.2022 № 612 «Про 

надання згоди на списання транспортного засобу з балансу Закарпатського 

обласного центру соціальних служб шляхом відчуження (продажу) відповідно 

до вимог чинного законодавства України» та передачу рухомого майна. 

23. Про надання згоди на списання будівлі з балансу Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради. 

24. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального підприємства Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» шляхом ліквідації.  

25. Про закріплення на праві господарського відання, прийняття на баланс 

та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного майна. 

26. Про закріплення на праві оперативного управління, прийняття на 

баланс та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного майна. 

27. Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що можуть бути передані в 

оренду. 

28. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області  у державну 

власність. 

29. Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають  соціально важливі послуги  населенню. 

30. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння  звання  

Героя України (посмертно) КУЦИНУ Олегу Івановичу – командиру Окремої 

зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї механізованої бригади 

Збройних сил України. 
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31. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння статусу 

національного комунальному закладу культури «Заслужений академічний 

Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради. 

32. Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради щодо 

вирішення проблем із експортом сільськогосподарської продукції через 

кордони України. 

33. Про Звернення Закарпатської обласної ради до Міністерства охорони 

здоров’я України та Державного підприємства «Медичні закупівлі України» 

щодо централізованого забезпечення закладів охорони здоров’я області 

лікарськими засобами. 

34. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо завершення 

декомунізації та деімперіалізації на території Закарпатської області. 

35. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо питань 

реформування управління лісової галузі та створення Закарпатського 

регіонального офісу ДП «Ліси України» в м. Ужгороді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За основу порядок денний першого пленарного засідання восьмої сесії 

обласної ради: 

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54. 

Прийнято. 

Чубірко Володимир – запропонував розглянути на першому пленарному 

засіданні восьмої сесії питання, які озвучили колеги-депутати при формуванні 

загалом порядку денного восьмої сесії: «Про Звернення Закарпатської 

обласної ради щодо збереження функціонування Державного закладу 

«Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я 

України», «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

комплексного вирішення проблеми «джипінгу» у Карпатських горах та на 

природно-заповідних територіях Закарпатської області», «Про Звернення 

Закарпатської обласної ради щодо віднесення Рахівської районної лікарні 

до переліку кластерних лікарень та утворення Рахівського госпітального 

кластеру», «Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

врегулювання питання черг на державному кордоні для вантажного 

транспорту товаровиробників». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Чубірка Володимира:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54. 

Прийнято. 

Шекета Андрій – запропонував не розглядати на першому пленарному 

засіданні восьмої сесії питання: «Про включення частини літ. Т, що складає 

собою будівлю гаражів (літ. Т), загальною площею 292,0 кв. м, що 

знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 145, до Переліку 

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

Закарпатської області, що підлягають приватизації» та «Про деякі питання 
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оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Шекети Андрія:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 54. 

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

В цілому за рішення «Про порядок денний першого пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради» (враховуючи пропозиції депутатів, що були 

підтримані):  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 54. 

Прийнято (рішення № 671). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про депутатські запити 

 

1. Про депутатський запит Антала О. П., Юрика В. В., Шекети А. А. – 

адресований Закарпатській обласній державній адміністрації – обласній 

військовій адміністрації, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у 

Закарпатській області» – щодо виділення коштів з обласного бюджету на 

ремонт аварійної дороги С-070609 до с. Річка, с. Потік і с. Тюшка Пилипецької 

територіальної громади Хустського району. 

2. Про депутатський запит Пауля В. Д. – адресований Закарпатській 

обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації, ДП 

«Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» – щодо 

виділення коштів для ремонту аварійних ділянок автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення: О 070704 Червеньово – Великі 

Лучки – Гать (на відрізку Великі Лучки – Страбичово); О 071201 Середнє – 

Лінці – Шкуратівці – Ракошино (в межах сіл Кальник і Бенедиківці). 

3. Про депутатський запит Синетаря І. І. – адресований Закарпатській 

обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації, ДП 

«Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» – щодо  

ремонту небезпечної ділянки автодороги загального користування місцевого 

значення О 070602 Колочава – Усть Чорна – Калини – Бедевля між селами 

Ганичі та Нересниця Тячівського району. 

4. Про депутатський запит Синетаря І. І. – адресований Закарпатській 

обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації – щодо 

створення мережі геріатричних центрів для людей похилого віку різних 

категорій у Закарпатській області 

5. Про депутатський запит Щербея М. В. – адресований Закарпатській 

обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації – щодо 
недопущення монополізації управління лісами у процесі реформування 

вітчизняного лісового господарства. 
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6. Про усний депутатський запит Дем’янчука В. Ю. – адресований ДП 

«Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» – щодо 

облаштування смітників та вбиралень обабіч доріг біля пунктів перетину 

кордонів для перевізників вантажних автомобілів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 43, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 11, «усього» – 54. 

Прийнято. 

 

Рішення про депутатські запити, прийняті об’єднаним голосуванням: 

1. Про депутатський запит Антала О. П., Юрика В. В., Шекети А. А. (рішення 

№ 672). 

2. Про депутатський запит Пауля В. Д. (рішення № 673). 

3. Про депутатський запит Синетаря І. І. (рішення № 674). 

4. Про депутатський запит Синетаря І. І. (рішення № 675).  

5. Про депутатський запит Щербея М. В. (рішення № 676). 

6. Про усний депутатський запит Дем’янчука В. Ю. (рішення № 677).  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Петеї Юдіта – поцікавилася, хто контролює питання щодо ремонту мосту в  

смт Вилок, оскільки ситуація досить складна. Наразі йдуть ремонтні роботи, 

але дуже повільними темпами, фактично виконання робіт із ремонту не видно. 

Вже три тижні гальмується рух транспорту. 

Чубірко Володимир – відповів, що знає про ремонт цього мосту. Звичайно, 

що питання контролюється профільним заступником ЗОВА та департаментом 

інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення облдержадміністрації. Запевнив, що буде 

зроблено все для того, щоб якнайшвидше був відремонтований цей міст.  

 

СЛУХАЛИ: 

Про інформацію щодо спрямування коштів обласного бюджету та 

затвердження розпоряджень обласної державної адміністрації – обласної 

військової адміністрації щодо внесення змін до обласного бюджету за 

період з березня по 2 листопада 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації – обласної військової адміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 40, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 14, «усього» – 54.  

Прийнято. 

Лазар Петро – зазначив, що в умовах воєнного стану бюджетний процес 

здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу, є постанова Кабінету 

Міністрів України № 252. Фінансування через органи казначейства регулює 
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постанова Кабінету Міністрів України № 590. Озвучив коротку інформацію 

про виконання бюджету. За 10 місяців поступило в дохід 1 мільярд 106 

мільйонів гривень. З них 339 мільйонів гривень – це податок з доходів 

фізичних осіб від військових. До місцевих бюджетів області такого податку з 

військових надійшло – 1 мільярд 778 мільйонів гривень. Виконання по 

обласному бюджету склало 110 %, понад план маємо на 1 листопада 2022 року 

109 мільйонів гривень. Протягом 10 місяців і двох днів листопада обласна 

військова адміністрація прийняла 27 розпоряджень щодо розподілу та 

перерозподілу бюджетних коштів, з яких розподілено на видатки додатково 

458 мільйонів гривень. У цій сумі є залишки субвенції з минулого року, вільні 

залишки коштів обласного бюджету по загальному фонду з минулого року, а 

також перевиконання по обласному бюджету, яке досягалося протягом 

звітного періоду. 215 мільйонів гривень було розподілено від перевиконання 

доходів у поточному році. Таких розпоряджень приймалося 5. Крім того, 

приймалися 4 розпорядження щодо використання коштів резервного фонду. 

Також поінформував про витрачання бюджетних коштів. На Програму 

організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову 

військову службу та військово-патріотичне виховання населення на 2021 – 

2025 роки з обласного бюджету було виділено 82,3 мільйона гривень, на 

Комплексну програму розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 

2020 – 2024 роки (це в основному поповнення матеріальних резервів) – 30 

мільйонів гривень, на Регіональну програму «Турбота» щодо посилення 

соціального захисту громадян на 2022 – 2024 роки – для потреб внутрішньо 

переміщених осіб – 20 мільйонів гривень. Крім цього, для військових 

формувань, які розташовуються на території Закарпатської області, з 

обласного бюджету було виділено 21 мільйон гривень. Актуальним також є 

витрачання бюджетних коштів для підготовки приміщень комунальної 

власності області під розміщення внутрішньо переміщених осіб. На цей час з 

обласного бюджету залучені кошти в сумі 42 мільйони гривень на здійснення 

ремонтних робіт 23 об’єктів.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 47, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 6, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 678). 

 

ВИСТУПИВ: 

Шекета Андрій – додав, що цим рішенням затверджено всі розпорядження по 

розподілу бюджету, які були підписані головою обласної військової 

адміністрації за період з березня по 2 листопада 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 
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«Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021-2024 роки (зі змінами від 

25.02.2021, від 02.12.2021, від 23.12.2021, від 19.05.2022, від 28.07.2022) 

ДОПОВІДАЧ: Лііс Руслан – в. о. директора ЗОКП «Міжнародний аеропорт 

Ужгород». 

Чубірко Володимир – зазначив, що проєкт рішення подано у новій редакції – 

враховано пропозицію постійної комісії обласної ради з питань розвитку 

бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій: 

збільшити видатки в пункті 22 Програми – 700 000 грн на 2022 рік, 1 300 000 

грн – на 2023 рік.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 4, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 679). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про перейменування Закарпатського обласного ліцею-інтернату з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля 

Закарпатської обласної ради  

Про заклади професійної (професійно-технічної) освіти Закарпатської 

обласної ради  

Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Марусинець Мар’яна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому (пакетне голосування):  

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 53.  

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про перейменування Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою 

військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської 

обласної ради (рішення № 680). 

Про заклади професійної (професійно-технічної) освіти Закарпатської 

обласної ради (рішення № 681). 

Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Закарпатської обласної ради (рішення № 682). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про ліквідацію Комунального підприємства Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради.  
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ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 683). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради. 

Чубірко Володимир – наголосив, що пропонується до складу поліцейської 

комісії внести кандидатури Сличка Миколи Івановича, Штефуци Наталії 

Богданівни.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

За основу і в цілому:  

«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 5, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 684). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про клопотання щодо нагородження з нагоди Дня місцевого 

самоврядування Почесною грамотою Верховної Ради України та 

Грамотою Верховної Ради України 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава  – керуючий справами обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що подаються кандидатури Дем’янчука 

Василя Юрійовича, заступника голови обласної ради, та Погоріляка Івана 

Михайловича, Перечинського міського голови. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 53.  

Прийнято. 

Дем’янчук Василь – зробив заяву про конфлікт інтересів, тому не буде брати 

участі у голосуванні за цей проєкт рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 685). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Статуту Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 53.  
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Прийнято. 

Шекета Андрій – повідомив, що перед пленарним засіданням сесії відбулося 

засідання постійної комісії з питань розвитку бізнесу, виробничої 

інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій, на якому погоджено 

прийняти проєкт рішення у новій редакції. Пропозиція погоджена із 

постійною комісією обласної ради з питань регіонального розвитку, 

комунального майна та приватизації, тобто у пункті 6.6 у першому рядку 

четверте слово записати «рухоме майно».  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Шекети Андрія і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 686). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про зміни до Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради у новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 687). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області у 

новій редакції 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 688). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про деякі питання підвищення ефективності використання майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  
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«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 689). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Закарпатської 

обласної ради від 26 травня 2011 року № 240 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 690). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про передачу транспортних засобів 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що враховано пропозиції депутатів, проєкт 

рішення подається у новій редакції.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 691). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди на 

проведення будівельних робіт за адресою: Закарпатська область,                    

м. Ужгород, вул. Собранецька, 145  

Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди на 

проведення будівельних робіт з капітального ремонту об’єкту нерухомого 

майна за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 

145 

Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди на 

проведення будівельних робіт з реконструкції об’єкту нерухомого майна 

за адресою: Закарпатська область, Хустський район, вул. Без назви, 1,                   

с. Березники 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому (пакетне голосування):  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 53.  
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Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди на 

проведення будівельних робіт за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, 

вул. Собранецька, 145 (рішення № 692).  

Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди на 

проведення будівельних робіт з капітального ремонту об’єкту нерухомого 

майна за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 145 

(рішення № 693). 

Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання згоди на 

проведення будівельних робіт з реконструкції об’єкту нерухомого майна за 

адресою: Закарпатська область, Хустський район, вул. Без назви, 1,  

с. Березники (рішення № 694). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про скасування рішення обласної ради від 19.05.2022 № 612 «Про надання 

згоди на списання транспортного засобу з балансу Закарпатського 

обласного центру соціальних служб шляхом відчуження (продажу) 

відповідно до вимог чинного законодавства України» та передачу 

рухомого майна 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 695). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на списання будівлі з балансу Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що мова йде про будівлю у Мукачівському 

професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича, яка вже практично 

зруйнована. На її місці буде зведено будівлю для внутрішньо переміщених 

осіб.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 696). 
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СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального підприємства Закарпатської обласної ради 

«БУДКОМПЛЕКТТОРГ» шляхом ліквідації  

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 53.  

Прийнято (рішення № 697). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про закріплення на праві господарського відання, прийняття на баланс 

та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного майна 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що мова йде про закріплення за ЗОКП 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» спеціальної аеродромної техніки у 

кількості 31 одиниці.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 52.  

Прийнято (рішення № 698). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про закріплення на праві оперативного управління, прийняття на баланс 

та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного майна 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що мова йде про закріплення за КНП 

«Обласний госпіталь ветеранів війни» Закарпатської обласної ради автомобіля 

марки Mercedes-Benz, який потрібен для перевезення військових на 

реабілітацію.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 52.  

Прийнято (рішення № 699). 

 

СЛУХАЛИ: 
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Про внесення змін до Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, що можуть бути передані 

в оренду 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 48, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 51.  

Прийнято (рішення № 700). 

 

СЛУХАЛИ:  

Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну 

власність 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що мова йде про передачу комплексу 

будівель та споруд за адресою: смт Великий Березний, вул. Короленка, 10, до 

сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку України. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 52.  

Прийнято (рішення № 701). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню     

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

Чубірко Володимир – зачитав перелік підприємств, що надають соціально 

важливі послуги населенню: Комунальне некомерційне підприємство 

«Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги» 

Закарпатської обласної ради; Комунальне некомерційне підприємство 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака» Закарпатської обласної 

ради; Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний 

центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради; Комунальне 

некомерційне підприємство «Обласний медичний клінічний шкірно-

венерологічний центр» Закарпатської обласної ради; Комунальне 

некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка» Закарпатської обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
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За основу:  

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 52.  

Прийнято. 

Шекета Андрій – зауважив, що у переліку зазначено комунальні некомерційні 

підприємства (заклади охорони здоров’я) та запропонував прибрати слова, які 

обмежують перелік закладами охорони здоров’я, оскільки цей список може 

доповнюватися. 

Чубірко Володимир – є пропозиція виключити з додатку до рішення 

(переліку) відповідні слова про заклади охорони здоров’я. Додав, що йдеться 

про орендну плату для закладів будь-якої форми власності, які належать 

Закарпатській обласній раді. Поставив на голосування пропозицію Шекети 

Андрія. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Шекети Андрія і в цілому:  

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 52.  

Прийнято (рішення № 702). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо збереження 

функціонування Державного закладу «Українська алергологічна лікарня 

Міністерства охорони здоров’я України» 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо віднесення Рахівської 

районної лікарні до переліку кластерних лікарень та утворення 

Рахівського госпітального кластеру  

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо комплексного 

вирішення проблеми «джипінгу» у Карпатських горах та на природно-

заповідних територіях Закарпатської області  

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо врегулювання питання 

черг на державному кордоні для вантажного транспорту 

товаровиробників  

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння звання  

Героя України (посмертно) КУЦИНУ Олегу Івановичу – командиру 

Окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї механізованої 

бригади Збройних сил України 

Про Звернення щодо питань реформування управління лісової галузі та 

створення Закарпатського регіонального офісу ДП «Ліси України» в  

м. Ужгороді 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння статусу 

національного комунальному закладу культури «Заслужений 

академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради 

Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради. 

Про Звернення Закарпатської обласної ради до Міністерства охорони 

здоров’я України та Державного підприємства «Медичні закупівлі 
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України» щодо централізованого забезпечення закладів охорони здоров’я 

області лікарськими засобами. 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо завершення 

декомунізації та деімперіалізації на території Закарпатської області 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава – керуючий справами обласної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу (пакетне голосування): 

«за» – 52, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 52.  

Прийнято. 

Чубірко Володимир – попросив вилучити з пакету питання «Про Звернення 

щодо питань реформування управління лісової галузі та створення  

Закарпатського регіонального офісу ДП «Ліси України» в м. Ужгороді» 

за пропозицією Синетаря Івана.  

Шекета Андрій – запропонував проголосувати «в цілому» за всі звернення, 

крім питання «Про Звернення щодо питань реформування управління 

лісової галузі та створення Закарпатського регіонального офісу ДП «Ліси  

України» в м. Ужгороді» та розглянути його окремо.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому (пакетне голосування): 

«за» – 50, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 51.  

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо збереження функціонування 

Державного закладу «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони 

здоров’я України» (рішення № 703). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо віднесення Рахівської 

районної лікарні до переліку кластерних лікарень та утворення Рахівського 

госпітального кластеру (рішення № 704). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо комплексного вирішення 

проблеми «джипінгу» у Карпатських горах та на природно-заповідних 

територіях Закарпатської області (рішення № 705). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо врегулювання питання черг 

на державному кордоні для вантажного транспорту товаровиробників 

(рішення № 706). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння звання Героя 

України (посмертно) КУЦИНУ Олегу Івановичу – командиру Окремої 

зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї механізованої бригади 

Збройних сил України (рішення № 707). 
Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння статусу 

національного комунальному закладу культури «Заслужений академічний 

Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради (рішення № 708). 

Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради (рішення № 709). 
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Про Звернення Закарпатської обласної ради до Міністерства охорони здоров’я 

України та Державного підприємства «Медичні закупівлі України» щодо 

централізованого забезпечення закладів охорони здоров’я області лікарськими 

засобами (рішення № 710). 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо завершення декомунізації та 

деімперіалізації на території Закарпатської області (рішення № 711). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Звернення щодо питань реформування управління лісової галузі та 

створення Закарпатського регіонального офісу ДП «Ліси України» в  

м. Ужгороді 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу: 

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 52.  

Прийнято. 

Синетар Іван – зазначив, що лісова галузь в Закарпатті є основною. 

Враховуючи той момент, що 52 % території області займають ліси, то ця галузь 

є основою стратегії економічного розвитку області. Адже вона найбільш 

потенційно має приносити надходження в бюджет місцевих територіальних 

громад і в обласний бюджет. Допустивши зміщення центру впливу та 

організації цієї галузі в Івано-Франківську область, ми можемо втратити 

можливість стрімкого економічного зростання. Запропонував доповнити текст 

Звернення такими реченнями: «вважаємо за доцільне центром Карпатського 

регіонального офісу ДП «Ліси України» визначити м. Ужгород, а у випадку, 

якщо це буде неможливо, додатково створити Закарпатське регіональне 

представництво…». Попросив підтримати цю ініціативу, якою звертаємо 

увагу керівництва держави на те, що центр Карпатського регіонального офісу 

повинен бути в Закарпатті.  

Мацепура Ірина – проблема не в регіональному офісі, проблема в тому, що 

всі підприємства будуть позбавлені права юридичної особи, юридична особа 

буде одна. І створення офісу нічого не вирішить на цьому фоні. Він не має 

такого структурного значення, як мало колись Державне агентство лісових 

ресурсів. Закликала пам’ятати, що за Конституцією України ми, Український 

народ, є розпорядниками лісів. Існує висока імовірність того, що через 

декілька років наші ліси стануть власністю ДП «Ліси України», яке може 

згодом корпоризуватися, а ще через 3 роки будемо жалкувати, що не надали 

цьому питанню належної оцінки. Суть у тому, що всі підприємства стануть 

філіями.  

Чубірко Володимир – зазначив, що основою було звернення, яке 

запропонувала Ірина Мацепура. Триває адміністративна реформа лісової 

галузі, маємо спільну позицію про те, що закарпатці повинні керувати своїми 

лісами. Це ми й викладаємо у зверненні.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Синетаря Івана: 
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«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51.  

Прийнято.  

Мацепура Ірина – проблема в тому, що зараз змістили всю правову базу і 

створили Державне підприємство «Ліси України», єдину юридичну особу на 

всю державу. Ми стоїмо перед проблемою втрати EFC (European Foundation 

Centre), зупинки великої меблевої галузі. Ми порушуємо Лісовий кодекс, у 

якому написано, що постійний лісокористувач – це державні підприємства на 

місцях і обласна адміністрація наділяє їх правами. Обласна адміністрація є 

власником та розпорядником лісового ресурсу. 

Микита Віктор – додав, що для того, щоб щось передати, воно має бути чітко 

пораховано, межі земель повинні бути встановлені, мають бути відповідні 

паспорти. На сьогодні ця процедура триває. І на сьогодні немає розуміння, як 

буде відбуватися передача того, що не сформоване.  

Русин Віктор – додав, що Звернення треба відправити кожному народному 

депутату України від Закарпаття. 

Чубірко Володимир – додав, що це вже передбачено.  

Ледида Олександр – наголосив, що цим рішенням даємо інструмент голові 

військової адміністрації для того, щоб захистив Закарпатську область. Додав, 

що законопроєкт про реформування лісів у першому читанні Верховна Рада 

України прийняла, а друге читання він не пройшов. Тому необхідно 

продовжувати роботу. Якщо вдасться повернути законопроєкт у Верховну 

Раду, то є шанс, що щось може відбутися. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому: 

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 51.  

Прийнято (рішення № 712). 

 

ВИСТУПИВ:  

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати за протокольне рішення: 

доручити виконавчому апарату обласної ради внести усі необхідні редакційні 

та технічні правки у прийняті рішення.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Чубірка Володимира (протокольне рішення):  

«за» – 51, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 51.  

Прийнято. 

 

Головуючий – підсумував, що порядок денний першого пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради VIII скликання вичерпано. Подякував депутатам за 

підтримку та активну роботу.  

 

 

Голова ради              Володимир ЧУБІРКО 

 

Голова секретаріату                      Микола СЛИЧКО  


