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ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської 

діяльності, етики, нагороджень,  

правових питань та антикорупційної діяльності 

 

Дата проведення: 

 

16.12.2021 року 

Час проведення: 11.00 год 

Місце проведення:  кабінет заступника голови обласної ради     

Присутні: Якушева Єва Михайлівна – голова комісії 

Петеі Юдіта Оттовна, Сарай Роман 

Дмитрович, Сличко Микола Іванович, 

Щербей Мирослав Васильович 

  

 Сушко Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради,  

працівники виконавчого апарату обласної 

ради 

  

Порядок денний: 

1. Обрання заступника голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності. 

ІІ. Обрання секретаря постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності. 

ІІІ. Попередній розгляд профільних проєктів рішень, які виносяться на 

розгляд 5 сесії обласної ради:  

–  Про обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед Закарпаттям»; 

– Про внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 30.12.2014 № 

1147 та від 25.02.2021 № 139 (відзнаки); 

– Про затвердження   антикорупційної програми   Закарпатської  обласної 

ради  на 2022 – 2023 роки; 

– Про внесення змін до рішення  обласної ради від 25 лютого 2021 року № 172 

«Про наглядові ради»; 

– Про внесення змін до рішення  обласної ради від 25.11.2021 № 440 «Про 

постійні комісії Закарпатської  обласної ради VІІІ скликання». 

ІV . Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання  5 сесії обласної ради. 

V. Розгляд листів, які надійшли на розгляд ПК: 

Звернення УЖГОРОДСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

ІНСТИТУТУ щодо відзначення Почесною грамотою ВРУ Жулканича 

Олександра Михайловича. 
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Якушева Єва Михайлівна привітала присутніх членів постійної комісії та 

ознайомила із порядком денним та поставила на голосування питання «Про 

погодження порядку денного засідання постійної комісії». 

Виступили: Щербей М. В., Сарай Р.Д., Сличко М. І., Петеі Ю.О. 

запропонували погодили порядок денний засідання постійної комісії. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили:  Погодити зазначений порядок денний засідання комісії. 

 

1. Обрання заступника голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності. 

Слухали: Якушеву Є.М., яка запропонувала обрати заступником голови 

постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 

етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності Щербея 

Мирослава Васильовича. 

Виступили: Петеі Ю.О., Сличко М.І., Сарай Р.Д. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 1. 

Рішення прийнято. 

 Вирішили: Обрати заступником голови постійної комісії з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності Щербея Мирослава Васильовича. 

 

ІІ. Обрання секретаря постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності. 

Слухали: Якушеву Є.М., яка запропонувала обрати секретарем постійної 

комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, 

нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності Петеі Юдіту 

Оттовну. 

Виступили: Щербей М.В., Сличко М.І., Сарай Р.Д. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 1. 

Рішення прийнято. 

 Вирішили: Обрати секретарем постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності Петеі Юдіту Оттовну. 

 

ІІІ. Попередній розгляд профільних проєктів рішень, які виносяться на 

розгляд 5 сесії обласної ради:  

 

Слухали: Про обласну відзнаку – «За видатні заслуги перед Закарпаттям». 

Виступили: Якушева Є.М. повідомила, що питання вже розглядалося на 

засіданні постійної комісії 25.10.2021, потребує зміни назви комісії на  

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 
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антикорупційної діяльності, а також запропонувала розглянути питання на 

пленарному засіданні  5 сесії облради. 

Щербей М.В.,Петеі Ю.О., Сличко М.І., Сарай Р.Д. підтримали пропозицію. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання  5 

сесії обласної ради. Змінити назву комісії. 

Слухали: Про внесення змін і доповнень до рішень обласної ради від 

30.12.2014 № 1147 та від 25.02.2021 № 139 (відзнаки). 

Виступили: Якушева Є.М. повідомила, що питання вже розглядалося на 

засіданні постійної комісії 25.10.2021, потребує зміни назви комісії на  

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності, а також запропонувала розглянути питання на 

пленарному засіданні  5 сесії облради. 

Щербей М.В.,Петеі Ю.О., Сличко М.І., Сарай Р.Д. підтримали пропозицію. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання  5 

сесії обласної ради. Змінити назву комісії. 

Слухали: Про затвердження   антикорупційної програми   Закарпатської  

обласної ради  на 2022 – 2023 роки. 

Інформували: БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович, СИГИДІН Олег 

Ігорович – управління правового забезпечення 

діяльності обласної ради 

Виступили: Якушева Є.М., Щербей М.В., Петеі Ю.О., Сличко М.І.,    

Сарай Р.Д. запропонували розглянути питання на пленарному засіданні  5 сесії 

облради. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання  5 

сесії обласної ради. 

Слухали: Про внесення змін до рішення  обласної ради від 25 лютого 2021 

року № 172 «Про наглядові ради». 

Інформував: СИГИДІН Олег Ігорович – управління правового 

забезпечення діяльності обласної ради 

Виступили: Якушева Є.М., Щербей М.В., Петеі Ю.О., Сличко М.І.,    

Сарай Р.Д. запропонували розглянути питання на пленарному засіданні  5 сесії 

облради. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 Вирішили: Включити питання  в порядок денний пленарного засідання  5 

сесії обласної ради. 

Слухали: Про внесення змін до рішення  обласної ради від 25.11.2021 № 

440 «Про постійні комісії Закарпатської  обласної ради VІІІ скликання». 
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Виступили: Якушева Є.М., Щербей М.В., Петеі Ю.О., Сличко М.І.,    

Сарай Р.Д. запропонували винести питання на розгляд президії та пленарного 

засідання 5 сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

Вирішили: винести питання на розгляд президії та пленарного засідання 5 

сесії обласної ради. 

ІV . Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання  5 сесії обласної ради. 

 

Якушева Єва Михайлівна внесла пропозицію щодо інших питань порядку 

денного - погодитись із висновками профільних постійних комісій. 

Виступили: Щербей М.В., Петеі Ю.О., Сличко М.І., Сарай Р.Д. 

підтримали пропозицію. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 Вирішили: погодитись із висновками профільних постійних комісій. 

 

V. Розгляд листів, які надійшли на розгляд постійної комісії. 

 

Слухали: Про Звернення УЖГОРОДСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ щодо відзначення Почесною грамотою ВРУ 

Жулканича Олександра Михайловича (проєкт рішення обласної ради 

підготовлений виконавчим апаратом). 

Виступили: Якушева Є.М., Щербей М.В., Петеі Ю.О., Сличко М.І.,     

Сарай Р.Д. запропонували підтримати включення питання  в порядок денний 5 

сесії. 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 Вирішили: Включити питання «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України»  в порядок денний пленарного 

засідання  5 сесії обласної ради, як нагальне. 

 

Також члени постійної комісії рекомендували: доручити управлінню 

правового забезпечення діяльності обласної ради підготувати відповідні  зміни та 

доповнення до Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VIII  скликання 

(щодо форс мажорних ситуацій). 

Голосували: «ЗА» - 5, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

 

Голова комісії                                                                           Єва ЯКУШЕВА 

 

 

Секретар комісії                                                                       Юдіта ПЕТЕІ 


