
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

засідання постійної комісії обласної ради з питань транскордонного 

співробітництва, розвитку туризму та рекреації 

 

від 28 жовтня 2022 року, 

12.00, депутатська зала 

засідань (V поверх), 

м. Ужгород 

 

Склад комісії:  

КІШ  Михайло Михайлович – голова 

комісії 

МАН Денис Миколайович – заступник 

голови комісії (онлайн, перебуває у зоні 

ведення бойових дій) 

БАЛОГ Лівія Іванівна – секретар комісії 

(онлайн,  службова необхідність) 

Члени комісії: 

ГАЛАЙ Ірина Олександрівна  

ШУКАЛЬ Ярослав Юрійович  

 Відсутній: 

КАСЬКІВ Владислав Володимирович –

службова необхідність 

 

Запрошені: 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради 

СУШКО Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради  

ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради 

МАКОВСЬКИЙ Василь Іванович – 

начальник управління міжнародних та 

регіональних зв’язків виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Порядок денний: 

Попередній розгляд матеріалів пленарного засідання восьмої сесії 

обласної ради VІІІ скликання 

 

І. Інформації, що заслуховуються перед розглядом питань порядку 

денного сесії: 
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1.1. Інформація щодо реорганізації підприємств на території 

Закарпатської області, забезпечення населення паливними дровами та звіт про 

фінансово-господарську діяльність підприємств. 

ІІ. Питання, які виносяться на розгляд І пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради та потребують узгодження постійними 

комісіями ради: 

 

1. 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).  
2. Про затвердження статуту Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» у новій 

редакції. 
3. Про ліквідацію Комунального підприємства Закарпатської 

обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ». 

4. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської 

комісії Головного управління Національної поліції в Закарпатській області 

(Сличко М. І., Штефуца Н. Б.). 

5. Про клопотання щодо нагородження з нагоди Дня місцевого 

самоврядування Почесною грамотою Верховної Ради України (Дем’янчук 

В.Ю.) та Грамотою Верховної ради України (Погоріляк І. М.).  

6. Про перейменування Закарпатського обласного ліцею-інтернату з 

посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля 

Закарпатської обласної ради. 

7.  Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Закарпатської обласної ради. 

8.  Про заклади професійної  (професійно-технічної) освіти 

Закарпатської обласної ради. 

9.  Про затвердження статуту Закарпатського обласного 

комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» у новій 

редакції. 

10.   Про перейменування села Лопухів Тячівського району 

Закарпатської області на с. Брустури. 

11. Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції. 

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

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

13. Про деякі питання підвищення ефективності використання майна, 

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області. 

14. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Закарпатської 

обласної ради від 26 травня 2011 року №240. 
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15. Про передачу транспортних засобів. 

16. Про передачу рухомого майна. 

17. 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. 

18. Про надання функцій замовника будівельних робіт (з розробкою 

проектно-кошторисної документації) за адресою Закарпатська область, м. 

Ужгород,  вул. Собранецька, 145. 

19. Про надання функцій замовника будівельних робіт (з розробкою 

проектно-кошторисної документації) з капітального ремонту об’єкту 

нерухомого майна за адресою Закарпатська область, м. Ужгород, вул. 

Собранецька, 145. 

20. 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, с. Березники, 1. 

21. 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. 

22. Про надання згоди на списання будівлі з балансу Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради. 

23. Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» 

шляхом ліквідації. 

24. Про закріплення на праві господарського відання, прийняття на 

баланс та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного майна. 

25. Про закріплення на праві оперативного управління, прийняття на 

баланс та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного майна. 

26. Про деякі питання оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

27. Про передачу нерухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

28. Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають  соціально важливі  послуги  населенню області. 

29. Про Звернення щодо  питань реформування управління  лісової 

галузі та створення Закарпатського  регіонального офісу ДП «Ліси України»  в  

м. Ужгороді. 

30.   Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння 

статусу національний комунальному закладу культури «Заслужений 

академічний Закарпатський  народний хор» Закарпатської обласної ради. 

31. Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради. 
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32. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо завершення 

декомунізації та деімперіалізації на території Закарпатської області.  

33. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо захисту 

громадян від енергетичного колапсу. 

34. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо визначення 

пріоритетних напрямків бюджетного фінансування на 2023 рік. 

35. 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. 

36.  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. 

 

ІІІ. Питання, пропоновані на ІІ пленарне засідання 8-ї сесії 

3.1 Про обласний бюджет на 2023 рік. 

3.2  Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської 

області на 2023 рік.   

3.3  Про затвердження Програми спільних дій між Закарпатською 

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

2022 – 2024 роки.   

3.4  Про план роботи обласної ради на 2023 рік.  

3.5  Про затвердження розпоряджень голови обласної ради (загальне 

питання). 

3.6   Про оптимізацію закладів позашкільної освіти.  

 

ІV. Про розгляд звернень та листів, скерованих у постійну комісію. 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович поінформував 

присутніх депутатів про порядок денний засідання,  наголосив, що у засіданні 

комісії дистанційно через інтернет-звʼязок беруть участь: заступник голови 

комісії Ман Денис Миколайович (перебуває на фронті війни росії з Україною) 

та представники комісії Балог Лівія Іванівна і Галай Ірина Олександрівна 

(службова необхідність), а також зазначив про наявність кворуму для ухвалення 

рішень. 

Члени комісії погодили зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити пропонований порядок денний 

засідання комісії. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович зазначив, що на 

розгляд депутатів пропонується інформація щодо реорганізації підприємств на 

території Закарпатської області, забезпечення населення паливними дровами та 
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звіт про фінансово-господарську діяльність підприємств, яку має  представити 

ПЕТРЕНКО Віталій Анатолійович – начальник Закарпатського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії підтримали зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Заслухати зазначену інформацію перед розглядом питань 

порядку денного восьмої сесії обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питань: «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)», 

«Про затвердження статуту Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» у новій редакції» інформував 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату  обласної ради та зазначив, що такі рішення 

зумовлені необхідністю забезпечити  розвиток авіаційного транспорту в регіоні 

з урахуванням попиту на авіаційні перевезення та задля успішної діяльності 

аеропорту відповідно до положень Статуту підприємства, підтримання у 

належному стані його матеріально-технічної бази, як об’єкта, який має 

стратегічне значення для економіки і безпеки регіону.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначені питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначені питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків та рекомендацій профільних комісій  ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про ліквідацію Комунального підприємства 

Закарпатської обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» інформував 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату  обласної ради та зазначив, що таке рішення 

припиняє КП «БУДКОМПЛЕКТТОРГ» та уповноважує голову обласної ради 

створити відповідну комісію, а також  здійснити державну реєстрацію рішення 

про припинення юридичної особи та провести усі організаційно-правові заходи, 

пов’язані з ліквідацією юридичної особи. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  
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Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні із 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про обрання представників громадськості до 

складу поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в 

Закарпатській області» (Сличко М. І., Штефуца Н. Б.) інформував 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату  обласної ради та зазначив, що таке рішення 

пропонується відповідно до листа  Головного управління Національної поліції в 

Закарпатській області. 

  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про  клопотання щодо нагородження з нагоди 

Дня місцевого самоврядування Почесною грамотою Верховної Ради України 

(Дем’янчука В. Ю.) та Грамотою Верховної ради України (Погоріляка І. М.)» 

інформував Гнатківський Володимир Володимирович – начальник 

управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради та 

зазначив, що таке рішення зумовлене відповідним зверненням Апарату 

Верховної Ради України. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про перейменування Закарпатського обласного 

ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв 

Красного поля Закарпатської обласної ради» інформувала Марусинець 

Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації та зазначила, що метою прийняття рішення є 
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приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог 

чинного законодавства та забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки 

військового спрямування юнаків, необхідної для подальшого їх вступу і 

навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних 

підрозділах закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової 

освіти, з урахуванням сучасних умов. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків та рекомендацій профільної комісії ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про реорганізацію закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Закарпатської обласної ради» інформувала 

Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації та зазначила, що метою прийняття 

рішення є приведення установчих документів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області у відповідність до вимог чинного 

законодавства, здійснення організаційно-правових заходів, пов’язаних з 

реорганізацією юридичних осіб шляхом перетворення, відповідно до вимог 

законодавства України. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому пленарному засіданні обласної 

ради з урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про заклади професійної  (професійно-

технічної) освіти Закарпатської обласної ради» інформувала Марусинець 

Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації та зазначила, що таке рішення спрямоване на 

забезпечення впорядкування діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області, приведення установчих документів закладів 

професійної (професійно- технічної) освіти у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 
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ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про перейменування села Лопухів Тячівського 

району Закарпатської області на с. Брустури» інформував Гнатківський 

Володимир Володимирович – начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради та зазначив, що таке рішення зумовлене 

необхідністю впорядкувати історичну назву на вимогу представників місцевої 

громади. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження Положення про Комунальну 

установу «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради в новій редакції» інформував Громовий Антон 

Олександрович – начальник  Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та зазначив, що 

метою рішення є підвищення ефективності управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, 

шляхом збільшення ступеня гнучкості прийняття управлінсько-господарських 

рішень в межах дискреційних повноважень Закарпатської обласної ради щодо 

здійснення контролю за основними засобами, які передані на підставі окремих 

речових прав суб’єктам державної та комунальної форми власності або з 

часткою такої.  

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М. акцентував на тому, що у складний для 

України період, необхідно ефективно і раціонально використовувати 

комунальне майно, як складову наповнення бюджетів усіх рівнів. 
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Кіш М. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю. підтримали 

зазначену пропозицію; 

 запропонували винести це питання на розгляд пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження Положення про порядок 

списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 

міст області» інформував Громовий Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради та зазначив, що таке рішення з юридичної 

точки зору – є актом організаційно-розпорядчого характеру обласної ради, як 

власника майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області, яке спрямовано на ефективне використання майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про деякі питання підвищення ефективності 

використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Закарпатської області» інформував Громовий Антон 

Олександрович – начальник  Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та зазначив, що 

метою такого рішення є встановлення можливості збільшення обсягу 

оборотних активів серед об’єктів комунальної власності Закарпатської області, 

щодо яких існує доцільність прийняття більш ефективних господарсько-

управлінських рішень, наслідком яких є потенційне отримання економічних 

вигод в спільних інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  
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Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про визнання таким, що втратило чинність 

рішення Закарпатської обласної ради від 26 травня 2011 року №240  » 

інформував Громовий Антон Олександрович – начальник  Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради та зазначив, що прийняття цього рішення 

дозволить у подальшому реалізувати наступні етапи приватизації, визначених 

обласною радою об’єктів малої приватизації, шляхом викупу, а саме: прийняття 

рішення про затвердження умов продажу, опублікування інформації про 

об’єкти, що підлягають приватизації, проведення оцінки таких об’єктів 

відповідно до законодавства, укладення договору купівлі-продажу, та 

прийняття рішення про завершення приватизації.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про передачу транспортних засобів» 

інформував Громовий Антон Олександрович – начальник Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради та зазначив, що завдання прийняття рішення – 

передача транспортних засобів та комплектуючі до них, які належать до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з  балансу 

Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг», 

на баланс Автотранспортному господарству Закарпатської обласної державної 

адміністрації.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 
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СЛУХАЛИ: Із питання «Про передачу рухомого майна» інформував 

Громовий Антон Олександрович – начальник  Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради та зазначив, що ініціатором є депутати обласної ради – члени 

Наглядової ради КУ «Управління спільною власністю територіальних громад». 

Проєкт рішення має на меті передачу рухомого майна, яке придатне до 

використання та перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області, з балансу КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії 

та неврології» Закарпатської обласної ради на баланс Комунальної установи 

«Соціальний абілітаційно-реабілітаційний центр «Парасолька» обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 
 

СЛУХАЛИ: Із 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» інформував Громовий Антон Олександрович – 

начальник  Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради та зазначив, що мета 

проєкту – включення  обласною радою об’єкта до переліку об’єктів, спільної 

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

приватизації відповідно до порядку приватизації, визначеного Законом України 

«Про приватизацію державного і  комунального майна», із врахуванням того, 

що об’єкти, які необхідно визначити як такі, що підлягають приватизації, 

безпосередньо не забезпечують виконання Закарпатською обласною радою 

встановлених законодавством завдань, а їх відчуження відповідатиме основній 

меті приватизації майна територіальних громад в Україні, а саме – 

прискоренню економічного зростання, залученню іноземних і внутрішніх 

інвестицій, зменшенню частки комунальної власності у структурі економіки 

України.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання функцій замовника будівельних 

робіт (з розробкою проектно-кошторисної документації) за адресою 

Закарпатська область, м. Ужгород,  вул. Собранецька, 145» інформував 

Громовий Антон Олександрович – начальник  Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради та зазначив, що з юридичної точки зору – це рішення є актом 

організаційно-розпорядчого характеру обласної ради, як власника майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 

яке спрямовано на ефективне використання майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

 ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання функцій замовника будівельних 

робіт (з розробкою проектно-кошторисної документації) з капітального 

ремонту об’єкту нерухомого майна за адресою Закарпатська область, м. 

Ужгород, вул. Собранецька, 145» інформував Громовий Антон 

Олександрович – начальник  Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» обласної ради та зазначив, що метою 

проєкту рішення є забезпечення ефективного використання майна, що належить 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, шляхом 

капітального ремонту.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонував винести зазначене питання на розгляд пленарного 

засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 
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СЛУХАЛИ: Із питання «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, с. 

Березники, 1» інформував Громовий Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради та зазначив, що з юридичної точки зору – 

це рішення є актом організаційно-розпорядчого характеру обласної ради, як 

власника майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області, яке спрямовано на ефективне використання майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 
 

СЛУХАЛИ: Із питання «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» інформував Громовий Антон Олександрович – 

начальник  Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради та зазначив, що мета 

проєкту – надання дозволу на передачу індивідуально визначеного рухомого 

майна з балансу Закарпатського обласного центру соціальних служб актом 

приймання-передачі Перехрестівській спеціальній загальноосвітній школі-

інтернату І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 
 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання будівлі з 

балансу Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради» інформував Громовий 

Антон Олександрович – начальник  Комунальної установи «Управління 
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спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та 

зазначив, що підстава розроблення проєкту – лист-клопотання директора 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Мукачівський 

професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича» щодо демонтажу 

будівлі, відповідно до вимог чинного законодавства, що перебуває у спільній 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.  

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про надання згоди на списання транспортних 

засобів з балансу Комунального підприємства Закарпатської обласної ради 

«Будкомплектторг» інформував Громовий Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради та зазначив, що мета проєкту – надання 

дозволу на списання рухомого індивідуально визначеного майна, а саме 

транспортних засобів та комплектуючі до них, які належать до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, з балансу 

Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг», 

шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про закріплення на праві господарського 

відання, прийняття на баланс та вжиття подальших заходів щодо індивідуально 

визначеного майна» інформував Громовий Антон Олександрович – 

начальник  Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради та зазначив, що прийняття 

рішення сприятиме підвищенню рівня ефективності використання майна та 

ефективності ведення господарської діяльності Закарпатським обласним 

Комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт «Ужгород». 
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ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про закріплення на праві оперативного 

управління, прийняття на баланс та вжиття подальших заходів щодо 

індивідуально визначеного майна» інформував Громовий Антон 

Олександрович – начальник  Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та зазначив, що 

проект сприятиме підвищенню рівня ефективності використання майна та 

ефективності ведення господарської діяльності КНП «Обласний госпіталь 

ветеранів війни» Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про деякі питання оренди майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області інформував 

Громовий Антон Олександрович – начальник  Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради та зазначив, що пропонується встановити: нежитлове 

приміщення літ. П, вбудоване в І поверх адмінбудівлі-столової площею 495,5 

кв. м, розташоване за адресою:  м. Ужгород, вул. Собранецька, 145, може 

використовуватись виключно за конкретним цільовим призначенням – з метою 

розміщення закладу харчування, кафе, бару, ресторану; а також пропонується 

визначити додатковою умовою оренди строк оренди – 49 років.   

ВИСТУПИЛИ:  

Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю. 

запропонували винести зазначене питання на розгляд пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  
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Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про передачу нерухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» інформувала  

Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації та зауважила про передачу комплексу  

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

державну власність  до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку 

України. 

ВИСТУПИЛИ: Кіш М. М., Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., 

Шукаль Я. Ю. запропонували винести зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради 

зазначене питання та розглянути на першому її пленарному засіданні з 

урахуванням висновків і рекомендацій профільної комісії ради. 

СЛУХАЛИ: З питань: 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 національний комунальному закладу культури  

«Заслужений академічний Закарпатський  народний хор» Закарпатської 

обласної ради, Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради, Про 

Звернення Закарпатської обласної ради щодо завершення декомунізації та 

деімперіалізації на території Закарпатської області, 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, 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 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, – голова комісії Кіш Михайло Михайлович зазначив, що ці питання 

пропонуються до розгляду обласною радою і потребують узгодження 

профільними комісіями ради. 

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю. 

внесли пропозицію зазначені питання пропонувати на розгляд у сесійну залу із 

врахуванням рекомендацій профільних комісій. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати обласній раді пропоновані питання включити до порядку 

денного восьмої сесії обласної ради та прийняти відповідні проєкти рішень 

обласної ради на першому її пленарному засіданні, враховуючи пропозиції 

профільних комісій обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питань: Про обласний бюджет на 2023 рік, Про Програму 

соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2023 рік, Про 

затвердження Програми спільних дій між Закарпатською областю (Україна) та 

федеральною землею Бургенланд (Республіка Австрія) на 2022 – 2024 роки, 

Про затвердження розпоряджень голови обласної ради (загальне питання), Про 

план роботи обласної ради на 2023 рік, Про оптимізацію закладів позашкільної 

освіти інформував Гнатківський Володимир Володимирович – начальник 

управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради та 

зазначив, що ці питання пропоновані на друге пленарне засідання восьмої сесії. 

ВИСТУПИЛИ: Ман Д. М., Балог Л. І., Галай І. О., Шукаль Я. Ю. 

підтримали зазначені пропозиції та рекомендували пропонувати ці питання на 

розгляд другого пленарного засідання у сесійну залу із врахуванням 

рекомендацій профільних комісій. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати обласній раді пропоновані питання включити до порядку 

денного восьмої сесії обласної ради та прийняти відповідні проєкти рішень 

обласної ради на другому її пленарному засіданні, враховуючи рекомендації 

профільних комісій ради. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш Михайло Михайлович 

поінформував, що на розгляд профільних комісій винесено інформацію 

Комунального закладу «Закарпатський центр туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді» Закарпатської обласної ради з 

окремих питань освітньої діяльності, яку попередньо надіслано депутатам для 

ознайомлення.  

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії пропонували взяти до відома  зазначену 

інформацію. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  Взяти до відома та ознайомити усіх депутатів обласної 

ради з поданою інформацією Комунального закладу «Закарпатський центр 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді» Закарпатської 

обласної ради.  

 

Голова комісії                 Михайло  КІШ 

 

Секретар  комісії                                          Лівія  БАЛОГ 


