
 

Протокол 

другого пленарного засідання восьмої сесії 

Закарпатської обласної ради 

VIIІ скликання 

 

 

15 грудня 2022 року 

 

м. Ужгород, площа Народна, 4,  

сесійна зала засідань Закарпатської 

обласної ради (2 поверх) 

 

 

Засідання розпочалося об 11:10, 

засідання завершилось о 13:19.  

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. 

 

Чубірко Володимир – привітав присутніх депутатів та запрошених. Зазначив, 

що триває 295-та доба героїчного протистояння. Україна мужньо відстоює 

право вільно жити на своїй землі. Сьогодні маємо складні часи. Ще багато 

випробувань доведеться пройти і багато викликів подолати. Завдяки 
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згуртованості і нескореності наших Збройних Сил разом обов’язково вистоїмо 

і переможемо. Попросив вшанувати пам’ять полеглих Героїв та цивільних 

українців у жорстокій російській війні. 

 

Хвилина мовчання 

 

Чубірко Володимир – наголосив, що Закарпаття і надалі залишається 

надійним тилом для усієї країни. Завдяки тісній взаємодії органів державної 

влади, місцевого самоврядування, військових та правоохоронців важливі 

критичні системи життєзабезпечення області перебувають під особливим 

контролем відповідальних служб. Особливо це стосується енергетичної 

безпеки, інфраструктуру та об’єкти якої останнім часом суттєво пошкодили 

російські загарбники. Вчергове закликав усіх керівників громад та 

комунальних закладів на місцях забезпечити безперебійне функціонування 

бюджетних (медичних, соціальних та освітніх) установ шляхом використання 

альтернативних джерел живлення.  

Серед першочергових завдань закарпатської громади – забезпечення 

економічної складової нашої великої Перемоги. Адже ці ключові чинники є 

надважливими для підтримки нашого війська та для проживання в області 

внутрішньо переміщених осіб. 

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

кількість запрошених на пленарне засідання сесії обмежена. Продовжується 

трансляція пленарних засідань в онлайн-режимі. 

Працюємо у межах повноважень, згідно із чинним законодавством, для 

розбудови Закарпаття і в інтересах жителів кожної громади. 

Наголосив, що наразі одним із найбільш важливих питань є бюджетний 

процес. Упродовж останнього часу спільно з фахівцями обласної військової 

адміністрації визначали пріоритети та напрямки фінансування заходів 

обласних програм на наступний рік з тим, щоб узгодити  проєкт основного 

фінансового документу  і винести у сесійну залу консолідовані позиції.  

Висловив подяку керівникам обласної військової адміністрації, її профільним 

підрозділам, своїм заступникам, постійній  комісії обласної ради з питань 

бюджету, усім депутатам, хто активно долучився до напрацювань проєкту 

обласного бюджету. Адже цього потребують, насамперед, наші військові, 

освітяни, медики, внутрішньо переміщені особи, працівники cоціального 

захисту і культури, вся громада Закарпаття. 

Закликав кожного долучатися до волонтерської діяльності та різних 

благодійних акцій, приєднатися до підтримки наших захисників і захисниць, 

які перебувають у бойових точках країни. Також вкрай необхідно підтримати 

сім’ї воїнів-закарпатців, які загинули за Україну. 

Символічно, що у переддень Нового року та Різдва Христового до нас завітали 

представники скаутської організації «ПЛАСТ», щоб передати Вифлеємський 

вогонь миру, запалений на місці народження Ісуса Христа.  
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Церемонія передачі Вифлеємського вогню миру 

У виконанні артистів  

Заслуженого академічного Закарпатського народного хору 

                                              звучать різдвяні колядки 

 

Чубірко Володимир – наголосив, що символічним є отримання знаку 

єднання, злагоди і любові усіх християн. Хай Вифлеємський  вогонь миру 

запалає у кожній домівці, наповнить теплом наші серця, дарує усім радість, 

Різдвяну благодать і принесе Україні довгоочікувану Перемогу, а сесійну залу 

надихає на ефективні управлінські рішення. 

Привітав із призначенням на посаду директора «Карпатського лісового офісу» 

Бедзяна Володимира Володимировича, начальника Закарпатської митниці 

Семиргу Олександра Ігоровича. 

Зазначив, що депутатам надіслано інформацію щодо результатів розгляду 

депутатських запитів, звернень Закарпатської обласної ради до вищих органів 

державної влади та протокольних рішень президії обласної ради.  

Упродовж міжпленарного періоду тривала інтенсивна робота у напрямі 

розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва, зміцнення 

дружніх партнерських зв’язків, розширення торговельно-економічної 

співпраці. Задля цього проведено низку важливих зустрічей та перемовин 

щодо розв’язання важливих насущних 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. 

Завдяки тісній взаємодії з колегами з облдержадміністрації та територіальних 

громад маємо конструктивно налагоджену логістику з міжнародними 

партнерами, що дозволяє нам отримувати необхідну гуманітарну допомогу. 

Привітав колег-депутатів, які святкували дні народження у міжпленарний 

період. Побажав міцного здоров’я, успіхів у роботі, миру і Божої благодаті. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шекета Андрій – поінформував, що за дорученням Апарату Верховної Ради 

України маємо приємну місію: вручити Подяку Голови Верховної Ради 

України Руслана Стефанчука та цінний подарунок Закарпатської обласної 

ради Перечинському міському голові Погоріляку Івану Михайловичу – за 

значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток регіону, 

розбудову місцевого самоврядування, активну громадську діяльність та з 

нагоди Дня місцевого самоврядування. Також за відданість українській 

державності, високий професіоналізм та з нагоди Дня місцевого 

самоврядування вручити Почесну грамоту Всеукраїнської асоціації органів 

місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» 
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та цінний подарунок обласної ради – Кіш Михайлові Михайловичу – депутату 

Закарпатської обласної ради VII і VIII скликань. 

Надав слово голові Організації ветеранів України в Закарпатській області 

Гуляничу Іллі Михайловичу. 

Гулянич Ілля – за дорученням президії Організації ветеранів України вручив 

відзнаку «35 років Організації ветеранів України» депутатам обласної ради – 

Горвату Георгію Андрійовичу, Суботовському Володимиру Віталійовичу; 

директору департаменту соціального захисту населення обласної військової 

адміністрації – Мацолі Вікторові Васильовичу; голові обласної ради – Чубірку 

Володимиру Володимировичу; голові обласної державної адміністрації – 

обласної військової адміністрації – Микиті Вікторові Федоровичу. 

Чубірко Володимир – запропонував за рекомендацією депутатів обласної 

ради заслухати інформацію щодо ситуації, яка склалася в області із 

забезпеченням енергопостачання, у тому числі населенню, об’єктам критичної 

інфраструктури та закладам соціальної сфери. Запросив до виступу 

генерального директора Приватного акціонерного товариства 

«Закарпаттяобленерго» Білака Олександра Олександровича. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про інформацію щодо ситуації, яка склалася в області із забезпеченням 

енергопостачання, у тому числі населенню, об’єктам критичної 

інфраструктури та закладам соціальної сфери 

ДОПОВІДАЧ: Білак Олександр – генеральний директор Приватного 

акціонерного товариства «Закарпаттяобленерго». 

Білак Олександр – привітав присутніх. Зазначив, що ракетними ударами 

росія завдала значної шкоди інфраструктурі енергетики України, через що у 

державі зберігається дефіцит електроенергії. Доводиться в режимі реального 

часу балансувати, займатися стабілізаційними відключеннями, регулюючи 

споживання електроенергії на території області. Держава разом з НЕК 

«Укренерго» докладає максимальних зусиль для відновлення генеруючих 

потужностей. При цьому працюємо в умовах, які спричиняють незручності у 

життєдіяльності громадян. Ліміти споживання електроенергії для областей 

щодобово розраховуються НЕК «Укренерго». Після 24 лютого 2022 року 

Україна була відокремлена від системи росії, Білорусії та на сьогодні п 

рацює в єдиній системі з континентальною Європою. Електроенергія 

балансується щодобово за нульовими перетоками. Експорт електроенергії з 

України на території інших держав відсутній, є тільки короткочасні перетоки 

електричного струму. Після отримання лімітів споживання від НЕК 

«Укренерго», опрацьовуються графіки стабілізаційних відключень. 

Відключення споживачів від електроенергії призводить до зростання 

соціальної напруги. Подякував всім, хто допомагає роз’яснювати громадам, як 

поводитися в скрутний час. Менше страждають ті споживачі, які підключені 

до критичної інфраструктури, де не проводяться відключення. Зазначив, що 

фахівці намагаються відділяти споживачів, змінювати схеми мережі 
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електроенергії для забезпечення нормального функціонування критичної 

інфраструктури. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» докладає зусилля задля 

забезпечення сталого функціонування краю. 

Рівіс Михайло – поцікавився, за яким принципом обираються об’єкти 

критичної інфраструктури. Повідомив, що у місті Хусті є відділення 

Закарпатського обласного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, яке працює на генераторі по півдня, у той час, коли біля 

нього розташований об’єкт, який ще жодного разу не відключали. Чи можна 

технічно таку військову установу забезпечити постійною електроенергією? 

Чубірко Володимир – зауважив, що ніхто не був готовий до такої ситуації. 

Дуже важлива активна громадянська позиція кожного з нас. Необхідно 

повідомляти ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для вжиття необхідних заходів. 

Білак Олександр – відповів, що схема передачі електроенергії не є 

підготовленою для проблем сьогодення. Є створена група про включення 

об’єктів до списку критичної інфраструктури. Можливі різні шляхи вирішення 

питання – генератори, перепідключення схеми, тощо. Кожен об’єкт необхідно 

обстежувати для прийняття рішення спільно з військовою адміністрацією. 

Наголосив, що треба повідомляти про проблеми задля їх вирішення. 

Петеі Юдіта – повідомила щодо проблеми в Пийтерфолвівській 

територіальній громаді, в якій с. Велика Паладь знаходиться віддалено від 

інших населених пунктів. Трансформатори в жахливому стані, що в свою 

чергу не дає змогу вмикати світло за графіком. Попросила знайти можливість 

для вирішення цього питання. 

Білак Олександр – відповів, що ресурси наявні, тому питання буде вирішено. 

Галамбіца Іван – поцікавився, чи можна у Закарпатті зробити виробничу 

нічну зміну для підприємств, які працюють вночі. 

Білак Олександр – поінформував, що на цей час ситуація досить мінлива, 

протягом останнього тижня ліміти змінюються щодобово. Готові розглядати 

пропозиції щодо врегулювання роботи підприємств. 

Микита Віктор – додав, що доводяться ліміти споживання електроенергії 

щоранку та щовечора. Окрім цього ще є графіки аварійних відключень. Для 

підприємств не можна дати гарантію, що електроенергію не відключать. Тому 

зробити виробничу нічну зміну для підприємств неможливо. Для того, щоб 

бізнес міг планувати роботу на добу, мають працювати графіки відключень. З 

цього приводу в обласній військовій адміністрації створена робоча група, яка 

співпрацює з ПрАТ «Закарпаттяобленерго», військовими установами. Ворог 

знищує інфраструктуру країни, може настати момент, коли взагалі не буде 

електроенергії. Тому завдання кожного підготуватися до цього. На сьогодні 

першочергове завдання, щоб працювали графіки відключень. Закликав 

громадян економити електроенергію. Також подякував правоохоронцям за 

роботу. Завдяки їм в області немає комендантської години, що дозволяє 

бізнесу повноцінно працювати, тим самим поповнюючи місцеві бюджети. 
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Лаба Михайло – висловив пропозицію, щоб в кожному районі призначити 

відповідальну особу від структури Закарпаттяобленерго про інформування 

населення щодо лімітів споживання електроенергії. 

Білак Олександр – відповів, що це питання на контролі. Додав, що згідно 

чинного законодавства не всю інформацію можна оприлюднювати.  

Микита Віктор – додав, що адміністрація змусила Закарпаттяобленерго 

включити на сайті коментарі. Має запрацювати чат-бот, у якому кожна людина 

може отримати відповідь на свої питання. 

Станко Петро – запитав, чому з березня місяця немає актів звірок для 

фізичних осіб-підприємців, які мають сонячні панелі, і не платяться кошти за 

вироблену енергію. 

Білак Олександр – відповів, що всі звірки є, оскільки відпущена 

електроенергія наступної доби передається по всім платформам. Якщо є 

звернення, то акт звірки нададуть. Державою прийнята певна процедура 

повернення коштів, наразі не всі механізми працюють. Дефіцит оборотних 

коштів накладається і на ці питання. За можливості ці форми оплати 

закриватимуться. 

Орос Ільдіко – попросила звернути увагу на відсутність світла по 12 годин та 

відповідно опалення в освітянських  гуртожитках. 

Білак Олександр – зазначив, що питання розглядається, результат згодом має 

бути позитивний. 

Ман Денис – зазначив, що питання електроенергії турбує всіх жителів області. 

Військові роблять все від них залежне, щоб не страждала енергетична 

інфраструктура. Обласна військова адміністрація разом з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» мають працювати над збільшенням лімітів 

споживання електроенергії. Неодноразово упродовж  останніх років на 

засіданнях сесій обласної ради піднімалося питання, що система цивільного 

захисту не працює належним чином. Є багато питань, які можна вирішити, 

якщо виділяти кошти на відповідні програми із цивільного захисту. Питання 

критичної інфраструктури – не тільки питання монополістів, а й обласної ради, 

територіальних громад як власників об’єктів, які працюють на їх територіях. 

Вони повинні мати матеріальний резерв. Такі резерви не були сформовані. 

Вважає, що як депутат двох скликань так само несе відповідальність за це. 

Коли почалася повномасштабна війна, ми не були готові і не розуміли 

пріоритетність завдань. Тому треба разом виходити з ситуації, яка склалася на 

сьогодні. Подякував всім, хто підтримує та допомагає військовим на фронті. 

Микита Віктор – подякував депутатам всіх рівнів, які в лавах Збройних сил 

України захищають нашу державу. Підсумував, що головне завдання – 

підтримати населення в цій складній ситуації, також малий та середній бізнес, 

завдячуючи яким йдуть надходження до місцевих бюджетів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чубірко Володимир – зазначив, що відповідно до пунктів 3, 4 статті 14 

Регламенту роботи Закарпатської обласної ради VІIІ скликання перед 
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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 до пункту 5 статті 14 

Регламенту роботи обласної ради VІІІ скликання попросив заблокувати 

карточки депутатів, які не зареєструвалися на сьогоднішньому засіданні. 

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. 

Мацепура Ірина – зазначила, що на засіданні шостої сесії обласної ради 

звучало політичне звернення стосовно негайної заборони в Україні 

української православної церкви московського патріархату, її структурних 

підрозділів і залежних від неї організацій. У тексті звернення йшлося про те, 

щоб Закарпатська обласна рада підтримала термінове прийняття 

законопроєкту про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері 

свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Але вплив «п’ятої 

колони» досить значний, тоді не вистачило голосів для внесення звернення в 

порядок денний сесії. Тому озвучила політичну заяву, закликала депутатів 

більше спілкуватися з виборцями та представниками церков, щоб вони 

визначалися у своїй приналежності в державі та ліквідували «п’яту колону». 

Юрик Василь – озвучив пропозицію створити робочу групу щодо 

комплексного вивчення проблемних питань КНП «Обласна дитяча лікарня» 

Закарпатської обласної ради, можливості здійснення реконструкції будівель та 

споруд. 

Добромільський Петро – додав, що є постійна комісія обласної ради з питань 

охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, 

учасників АТО/ООС, яку можна залучити для цього. 

Чубірко Володимир – зазначив, що необхідно залучити фахівців з обласної 

військової адміністрації. 

Шекета Андрій – повідомив, що правильніше  було б створити робочу групу 

в обласній військовій адміністрації, оскільки необхідно залучати фахівців з 

різних напрямків (медиків, будівельників, енергетиків і т. д.). Можна в цю 

групу включити і представників профільних постійних комісій обласної ради, 

які хочуть займатися цим питанням. 

Біров Єлизавета – підтримала ідею створення такої робочої групи, особливо, 

якщо вона буде сприяти кращому розвитку лікарні.  

Чубірко Володимир – запропонував проголосувати за протокольне доручення 

сесії рекомендувати Закарпатській обласній державній адміністрації – 

обласній військовій адміністрації створити робочу групу щодо комплексного 

вивчення проблемних питань КНП «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської 

обласної ради, можливості здійснення реконструкції будівель та споруд, 
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залучивши до її складу представників профільних постійних комісій обласної 

ради, фахівців охорони здоров’я, будівельників, енергетиків. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За протокольне доручення:  

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

Прийнято. 

 

Чубірко Володимир – попросив ініціаторів подати кандидатури до складу 

робочої групи. 

 

СЛУХАЛИ:  

Про секретаріат другого 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:  

Іванчо Василь – голова секретаріату,  

Ман Денис – заступник голови секретаріату,  

Балог Лівія – член секретаріату. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За секретаріат (за основу і в цілому):  

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

Прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.11.2022  № 670 «Про 

порядок денний восьмої сесії обласної ради» 
Чубірко Володимир – зазначив, що на першому пленарному засіданні восьмої 

сесії обласної ради був сформований порядок денний восьмої сесії та 

розглянуті окремі невідкладні  питання. Упродовж міжпленарного періоду 

надійшло на розгляд ще низка питань. Тривала робота у постійних комісіях. 

Додатково узгоджувалися окремі питання. Поінформував, що у відповідності 

до вимог діючого Регламенту, президією обласної ради узгоджено додаткові 

рекомендації щодо питань порядку денного восьмої сесії та її другого 

пленарного засідання. Необхідно врахувати запропоновані зміни до порядку 

денного восьмої сесії обласної ради, які необхідно розглянути на 

сьогоднішньому пленарному засіданні, а також ті, які слід виключити, щоб 

завершити сесію, як передбачено Регламентом.  

Чубірко Володимир – звернув увагу на те, що проєкт рішення складається з 

кількох позицій: питання, які підлягають виключенню з порядку денного сесії, 

оскільки вони не були узгоджені або є неактуальними; редакційні правки – 

уточнені назви питань; додаткові питання, які за рекомендаціями профільних 
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постійних комісій обласної ради та президії підлягають включенню до 

порядку денного восьмої сесії обласної ради. 

Отже, пропонується: 

І. Внести такі зміни до рішення обласної ради від 03.11.2022 № 670 «Про 

порядок денний восьмої сесії обласної ради»: 

1. Виключити з порядку денного восьмої сесії обласної ради такі питання: 

№ 6. Про затвердження Програми спільних дій між Закарпатською 

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

на 2022 – 2024 роки. 

№ 12. Про оптимізацію закладів охорони здоров’я із надання 

психіатричної допомоги. 

№ 18. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради (загальне 

питання). 

№ 21. Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції. 

№ 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. 

№ 37. Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст області. 

ІI. Викласти назву питань у таких редакціях: 

№ 16. «Про перейменування села Лопухів Усть-Чорнянської селищної 

ради Тячівського району Закарпатської області». 

№ 11. «Про створення комунального закладу позашкільної освіти 

«Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» 

Закарпатської обласної ради». 

ІІІ. Доповнити порядок денний восьмої сесії обласної ради такими 

питаннями: 

3.1. Про порядок денний другого пленарного засідання восьмої сесії 

обласної ради. 

3.2.  Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу 

лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок.   

3.3. Про внесення змін до Програми проведення заходів із ліквідації 

комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки. 

3.4. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів 

міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки. 

3.5. Про укладення контракту. 

3.6. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Закарпатської 

обласної ради VІІІ скликання (зі змінами від 19.05.2022). 
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3.7. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 596 

«Про тимчасові заходи управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області» (зі змінами від 28.07.2022). 

3.8. Про структуру і штатну чисельність, штатний розпис Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради на 2023 рік.  

3.9. Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 

утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2023 рік. 

3.10. Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень 

судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки (зі змінами від 

28.02.2022). 

3.11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019  

№ 1559 «Про окремі питання щодо забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна». 

3.12. Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого 

за адресою: м. Хуст, вул. Пушкіна, 11а. 

3.13. Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого 

за адресою: м. Берегове, вул. Лева, 11. 

3.14. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного  підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3.15. Про передачу транспортного засобу. 

3.16. Про затвердження обласних програм та змін до них, затверджених  

розпорядженнями обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації за період із березня по 15 грудня 2022 року. 

3.17. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого 

значення. 

3.18. Про включення вбудованого нежитлового приміщення будівлі літ. 

А, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Іршава, вул. Гагаріна, 

42, до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області, що підлягають приватизації. 

3.19. Про Положення про умови та порядок надання платних соціальних 

послуг комунальною установою «Соціальний абілітаційно-реабілітаційний 

центр «Парасолька» Закарпатської обласної ради. 

3.20. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пунктів 

пропуску через Державний кордон України з Румунією. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За основу: 

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

 

Шекета Андрій – запропонував включити в порядок денний восьмої сесії 

питання «Про зміну назви Комунального підприємства «Туристично-

оздоровчий комплекс «Світанок» Закарпатської обласної ради». Йдеться 

про зміну назви на Комунальне підприємство «Закарпатський інформаційно-

аналітичний центр» Закарпатської обласної ради. Постійна комісія обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 

правових питань та антикорупційної діяльності розглянула це питання та 

надала позитивний висновок. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію Шекети Андрія:  

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

Прийнято. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

В цілому за рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

03.11.2022 № 670 «Про порядок денний восьмої сесії обласної ради» 

(враховуючи пропозиції депутатів, що були підтримані):  
«за» – 53, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0, «усього» – 53. 

Прийнято (рішення № 713). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний другого пленарного засідання восьмої сесії обласної 

ради 

Чубірко Володимир – зазначив, що порядок денний восьмої сесії остаточно 

затверджено та необхідно проголосувати за проєкт рішення «Про порядок 

денний другого пленарного засідання восьмої сесії обласної ради», до якого 

включити всі нерозглянуті питання порядку денного сесії, у тому числі, ті, за 

включення яких тільки що проголосовано. 

Запропонував визначити такий порядок денний другого пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради, враховуючи узгоджений проєкт рішення восьмої 

сесії: 

1. Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.11.2022 № 670 

«Про порядок денний восьмої сесії обласної ради». 

2. Про депутатські запити (загальне питання). 

3. Про обласний бюджет на 2023 рік. 

4. Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської 

області на 2023 рік.  

5. Про затвердження обласних програм та змін до них, затверджених  

розпорядженнями обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації за період із березня по 15 грудня 2022 року. 

6. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого 

значення. 
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7. Про створення комунального закладу позашкільної освіти 

«Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» 

Закарпатської обласної ради. 

8. Про перейменування села Лопухів Усть-Чорнянської селищної ради 

Тячівського району Закарпатської області. 

  9. Про план роботи обласної ради на 2023 рік. 

10. Про погодження  клопотання щодо приведення  існуючого поділу 

лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок.   

11. Про внесення змін до Програми проведення заходів із ліквідації 

комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки. 

12. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів 

міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 роки. 

13. Про укладення контракту. 

14. Про Положення про умови та порядок надання платних соціальних 

послуг комунальною установою «Соціальний абілітаційно-реабілітаційний 

центр «Парасолька» Закарпатської обласної ради. 

15. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Закарпатської 

обласної ради VІІІ скликання (зі змінами від 19.05.2022). 

16. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 596 

«Про тимчасові заходи управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області» (зі змінами від 28.07.2022). 

17. Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень 

судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки (зі змінами від 

28.02.2022). 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019 № 1559 

«Про окремі питання щодо забезпечення виконання вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

19. Про структуру і штатну чисельність, штатний розпис Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради на 2023 рік. 

20. Про склад і розмір витрат Комунальної установи  «Управління 

спільною власністю територіальних громад»  Закарпатської обласної ради на 

утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2023 рік. 

21. Про включення вбудованого нежитлового приміщення будівлі літ. А, 

розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Іршава, вул. Гагаріна, 42, 

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

Закарпатської області, що підлягають приватизації. 

22. Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого 

за адресою: м. Хуст, вул. Пушкіна, 11а. 

23. Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого 

за адресою: м. Берегове, вул. Лева, 11. 
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24. Про передачу рухомого майна. 

25. Про передачу транспортного засобу. 

26. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного  підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

27. Про зміну назви Комунального підприємства «Туристично-

оздоровчий комплекс «Світанок» Закарпатської обласної ради. 

28. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пунктів 

пропуску через Державний кордон України з Румунією. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За основу порядок денний другого пленарного засідання восьмої сесії обласної 

ради: 

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

Прийнято. 

Орос Ільдіко – виступила щодо питання про створення комунального закладу 

позашкільної освіти. Створили комісію, яка працювала півроку. До неї 

входили представники всіх політичних партій та фракцій обласної ради. 

Питання розглянули на засіданнях постійних комісій обласної ради, на 

засіданні президії обласної ради. Вчора надійшли звернення із майже 130 

підписами від громадян, які стурбовані подальшою долею ПАДІЮНу.  

Чубірко Володимир – пояснив, що всі гуртки залишаються, працівники 

залишаються на робочих місцях. Це лише адміністративна реформа, створення 

однієї юридичної особи. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

В цілому за рішення «Про порядок денний другого пленарного засідання 

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

підтримані):  

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

Прийнято (рішення № 714). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про депутатські запити 

 

1. Про депутатський запит Ливч М. М. – адресований Закарпатській 

обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації – щодо 

необхідності передбачити виділення коштів з обласного бюджету у 2023 році 

для проведення робіт із реконструкції приміщень лікувального корпусу 

Свалявської районної лікарні (м. Свалява, вул. Визволення, 23) для базування 

бригад Свалявської станції екстреної медичної допомоги і забезпечення 

належних умов їх функціонування. 
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2. Про депутатський запит Ледиди О. О. – адресований обласній державній 

адміністрації – обласній військовій адміністрації – стосовно надання детальної  

інформації щодо проведення щорічного рейтингового оцінювання за видами 

спорту в області за останні 5 років, а також аналізу відповідності фактичної 

вартості харчування спортсменів до затверджених норм таких витрат. 

3. Про депутатський запит Паульо В. Д. – адресований 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).  

4. Про депутатський запит Олексик О. Т.,  Біров Є. І., Яринича Ф. М., 

Мешка Є. В., Добромільського П. П. – адресований обласній державній 

адміністрації – обласній військовій адміністрації – щодо передбачення 

необхідних коштів при  розподілі вільних залишків обласного бюджету, які 

утворяться на 1 січня 2023 ріку, для підтримки матеріально-технічної 

спроможності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я. 

5. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. – адресований 

Управлінню Укртрансбезпеки у Закарпатській області – щодо необхідності 

посилення державного контролю за дотриманням безпеки руху на 

автомобільних шляхах області, здійснення позапланових та рейдових 

перевірок технічного стану транспортних засобів, на яких виконуються 

пасажирські перевезення, при цьому особливу увагу надаючи обстеженню 

елементів механізмів відкриття (відчинення) аварійних дверей, люків з метою 

попередження нещасних випадків при аварійних ситуаціях. 

6. Про депутатський запит Станка П. І. – адресований обласній державній 

адміністрації – обласній військовій адміністрації, Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Закарпаттяенергозбут» – щодо  надання інформації про 

причини невиконання відповідних зобов’язань перед власниками сонячних 

електростанцій потужністю 30 кВт. 

7. Про усний депутатський запит Мешка Є. В. – адресований ДП «Служба 

місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» – щодо  необхідності 

вжиття заходів із розчищення автомобільних доріг від снігових заметів на 

території Чинадіївської територіальної громади Мукачівського району, а 

також посилення контролю за виконанням умов договору з обслуговування 

доріг у зимовий період із організацією, яка виграла тендер. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 44, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 9, «усього» – 53. 

Прийнято. 
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Рішення про депутатські запити, прийняті об’єднаним голосуванням: 

1. Про депутатський запит Ливч М. М.  (рішення № 715). 

2. Про депутатський запит Ледиди О. О. (рішення № 716). 

3. Про депутатський запит Паульо В. Д. (рішення № 717). 

4. Про депутатський запит Олексик О. Т.,  Біров Є. І., Яринича Ф. М.,  

Мешка Є. В., Добромільського П. П. (рішення № 718).  

5. Про усний депутатський запит Добромільського П. П. (рішення № 719). 

6. Про депутатський запит Станка П. І. (рішення № 720).  

7. Про усний депутатський запит Мешка Є. В. (рішення № 721).  

 

СЛУХАЛИ: 

Про обласний бюджет на 2023 рік 07100000000 (код бюджету) 

ДОПОВІДАЧ: Лазар Петро – директор департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації – обласної військової адміністрації. 

Чубірко Володимир – наголосив на тому, що проєкт рішення подається в 

новій редакції, в якій враховано освітню субвенцію.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 46, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 7, «усього» – 53. 

Прийнято. 

Лазар Петро – зазначив, що вчора було засідання Громадської ради при 

ЗОВА, на якій преса могла ознайомитися з презентацією обласного бюджету 

на 2023 рік. Загальний ресурс обласного бюджету на наступний рік складає 2 

млрд 325 млн грн. З цієї суми обсяг доходів, які надходять до обласного 

бюджету, складає  1 млрд 397 млн грн. Відмітив, що основним доходом до 

обласного бюджету, як і раніше, є ПДФО. Ріст цього податку складає близько 

37 % порівняно із минулим роком. Резервний фонд майже у сім разів більший, 

ніж у 2022 році. Також обсяг капітальних видатків збільшується майже в три 

рази, обсяг на фінансування програм збільшуються в 2,5 рази. Серед цих 

програм є дійсно розвиткові програми, які, можливо, будуть давати доходи до 

обласного бюджету.   

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

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

Прийнято (рішення № 722). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської області 

на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Завидняк Іван – директор департаменту економічного та 

регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення 

виконання державних програм та контролю за їх виконанням обласної 

військової адміністрації – обласної державної адміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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За основу:  

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

Прийнято. 

Ливч Мирослава – попросила доповнити додаток 3 пропозицій до переліку 

найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми 

соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2023 рік за рахунок 

бюджетів усіх рівнів у розділі «Об’єкти охорони здоров’я»: 

- реконструкція та ремонт будівлі Міжгірської станції екстреної медичної 

допомоги; 

- реконструкція та ремонт будівлі Свалявської екстреної медичної допомоги. 

Доповнити цей же додаток 3 такою позицією: «встановлення ліфта в будівлі 

КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» 

Закарпатської обласної ради».  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Ливч Мирослави:  

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

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

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

Прийнято (рішення № 723). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про затвердження обласних програм та змін до них, затверджених  

розпорядженнями обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації за період із березня по 15 грудня 2022 року 

ДОПОВІДАЧ: Завидняк Іван – директор департаменту економічного та 

регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення 

виконання державних програм та контролю за їх виконанням обласної 

військової адміністрації – обласної державної адміністрації. 

Чубірко Володимир – зазначив, що проєкт рішення погоджено постійними 

комісіями обласної ради, подано в новій редакції, внесено правки стосовно 

доповнень: 

- Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх 

сферах суспільного життя у Закарпатській області на 2023 – 2027 роки;  

- Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2023 – 2025 роки. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

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

Прийнято (рішення № 724). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення 
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ДОПОВІДАЧ: Шпонтак Юрій – директор департаменту екології та 

природних ресурсів обласної військової адміністрації – обласної державної 

адміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

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

Прийнято. 

Микита Віктор – зазначив, що у проєкті розпорядження було питання 

виділення землі, відповідно активна частина людей відреагувала негативно. 

Переглянули  це рішення, там є судові позови, відповідно буде скасовуватись 

це розпорядження. Для того, щоб були певні гарантії в майбутньому і таких 

помилок не було, вийшли з пропозицією зробити там парк. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

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

Прийнято (рішення № 725). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про створення Комунального закладу позашкільної освіти 

«Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості 

«ПАДІЮН» Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

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

Прийнято. 

Ливч Мирослава – внесла пропозиції: у пункті 3 проєкту рішення «Про 

створення Комунального закладу позашкільної освіти «Закарпатський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» Закарпатської 

обласної ради» – призначити Ганущину Світлану Іванівну виконувачем 

обов’язків директора Комунального закладу позашкільної освіти 

«Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» 

Закарпатської обласної ради до призначення директора цього закладу у 

визначеному законодавством порядку; в пункті 5 доручити голові обласної 

ради укласти з  виконувачем обов’язків директора Комунального закладу 

позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості «ПАДІЮН» Закарпатської обласної ради контракт з терміном дії до 

30 червня 2023 року.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Ливч Мирослави:  

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

Прийнято. 
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Ливч Мирослава – внесла пропозицію у додатку 4 визначити головою комісії 

із реорганізації Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості «ПАДІЮН» іншу відповідальну особу замість Ганущиної Світлани 

Іванівни.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Ливч Мирослави:  

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

Прийнято. 

Русин Віктор – наголосив на необхідності висвітлення усієї інформації про 

діяльність обласної ради з питань проведення оптимізаційних процесів 

закладів обласної ради. Зокрема, проведено відповідний  аудит та вивчено 

проблемні питання у діяльності окремих закладів. Тому треба доводити до 

громадськості об’єктивну інформацію про те, що Закарпатська обласна рада, 

облдержадміністрація не закриває ПАДІЮН. Натомість і надалі будуть  

виділятися кошти з обласного бюджету на позашкільну освіту в Закарпатській 

області. Також у ПАДІЮНі будуть створені два нові напрямки – це ІТ-

технології та патріотичне виховання молоді. Висловив побажання обласній 

раді: прес-служба має висвітлювати роботу обласної ради для того, щоб не 

виникало ніяких зайвих питань.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 49, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 1, «усього» – 51. 

Прийнято (рішення № 726). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про перейменування села Лопухів Усть-Чорнянської селищної ради 

Тячівського району Закарпатської області 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що проєкт рішення погоджено, є висновок 

профільної постійної комісії обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51. 

Прийнято (рішення № 727). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про план роботи обласної ради на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава  – керуючий справами обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що питання стосується діяльності обласної 

ради, планування роботи. Враховано пропозиції обласної військової 

адміністрації. Проєкт рішення погоджено постійними комісіями обласної 

ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  
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За основу і в цілому:  

«за» – 47, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 51. 

Прийнято (рішення № 728). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у 

відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

Чубірко Володимир – наголосив, що проєкт рішення погоджено постійними 

комісіями обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51. 

Прийнято (рішення № 729). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми проведення заходів із ліквідації 

комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 

роки 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

Чубірко Володимир – наголосив, що проєкт рішення погоджено постійними 

комісіями обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

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

Прийнято (рішення № 730). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів 

міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021 – 2023 

роки 

ДОПОВІДАЧ: Феськов Володимир – в. о. директора Комунального 

підприємства «Агентство регіонального розвитку та транскордонного 

співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради.  

Чубірко Володимир – зазначив, що проєкт рішення погоджено профільними 

постійними комісіями обласної ради.   

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51. 

Прийнято (рішення № 731). 
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СЛУХАЛИ: 

Про укладення контракту 

ДОПОВІДАЧ: Гнатківський Володимир – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

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

Прийнято. 

Ливч Мирослава – запропонувала укласти з директором КНП 

«Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради Русином 

Андрієм Васильовичем контракт строком на 5 років.  

Дем’янчук Василь – додав, що на засіданнях профільної постійної комісії 

обласної ради та президії звучала пропозиція – контракт терміном на 3 роки.  

Ледида Олександр – запропонував укласти контракт терміном на 5 років.  

Чубірко Володимир – зазначив, що профільна постійна комісія обласної ради 

запропонувала винести це питання на розгляд у сесійну залу.  

Шекета Андрій – звернувся до колег з проханням дотримуватися 

домовленостей, які було досягнуто на президії ради з тим,  щоб виносити у 

сесійну залу консолідовану позицію з будь-яких питань.   

Чубірко Володимир – зазначив, що є пропозиція Ливч Мирослави та Ледиди 

Олександра щодо контракту з директором  КНП «Закарпатський 

протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради строком на 5 років. Є 

рішення суду, яке зобов’язує голову обласної ради підписати контракт. Тому 

працюємо у правовому полі. Запропонував підтримати пропозицію Ливч 

Мирослави, яку також озвучив і депутат Ледида Олександр. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Ливч Мирослави:  

«за» – 34, «проти» – 0, «утрималось» – 3, «не голосували» – 14, «усього» – 51. 

Прийнято. 

Ман Денис – зазначив, що незважаючи на те, що профільна постійна комісія 

обласної ради рекомендувала підписати контракт на 3 роки, – кожен депутат 

має право в залі внести свою пропозицію. Тому не треба допускати, щоб ми в 

принципі мали судові позови з тими людьми, які є по суті менеджерами у 

закладах обласної ради. Це критично важливо для  довіри по відношенню до 

нас, як до влади. Попросив керівництво обласної ради і обласної адміністрації 

більш відповідально адмініструвати такі «кадрові» питання. Зауважив, що так 

само приймає критику до себе, бо теж був депутатом попереднього скликання, 

коли було допущено багато помилок у такому плані. 

Чубірко Володимир – додав, що рішенням суду було ухвалено негайно 

укласти відповідний контракт і він, як голова обласної ради, враховуючи 

повноваження, міг це зробити без рішення депутатської зали. Але вважає за 

необхідне винести це питання на розгляд депутатів обласної ради. Та загалом 

із питань реформування медичної галузі треба фахово і колегіально 

узгоджувати всі необхідні рішення.  



21 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

«за» – 39, «проти» – 0, «утрималось» – 4, «не голосували» – 8, «усього» – 51. 

Прийнято (рішення № 732). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Положення про умови та порядок надання платних соціальних 

послуг комунальною установою «Соціальний абілітаційно-

реабілітаційний центр «Парасолька» Закарпатської обласної ради 

ДОПОВІДАЧ: Мацола Віктор – директор департаменту соціального захисту 

населення обласної військової адміністрації – обласної державної 

адміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу:  

«за» – 44, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 7, «усього» – 51. 

Прийнято. 

Біров Єлизавета – наголосила, що це комунальна установа обласної ради, 

хочемо надати їй можливість заробляти додаткові кошти. Підтримує таке 

рішення, оскільки заклад має розвиватися. Та поцікавилася щодо наявності  

платних послуг.  

Мацола Віктор – відповів, що Закон України «Про соціальні послуги»  та 

відповідні постанови Кабінету Міністрів України регулюють це питання. Є 

методика розрахунку, яка затверджена постановою КМУ. 

Біров Єлизавета – поцікавилася, до якого віку надаються безкоштовні  

послуги дітям-інвалідам.  

Мацола Віктора – відповів, що до 18 років послуги безоплатні.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

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

Прийнято (рішення № 733). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Закарпатської 

обласної ради VІІІ скликання (зі змінами від 19.05.2022) 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 596 «Про 

тимчасові заходи управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області» (зі змінами від 28.07.2022)  

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон  – начальник  Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому (пакетне голосування):  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51. 

Прийнято. 
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Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про внесення змін до Положення про постійні комісії Закарпатської обласної 

ради VІІІ скликання (зі змінами від 19.05.2022) (рішення № 734). 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 596 «Про 

тимчасові заходи управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області» (зі змінами від 28.07.2022) 

(рішення № 735). 

 

СЛУХАЛИ:  

Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень судів та 

інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки (зі змінами від 

28.02.2022) 

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 № 736). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019 № 1559 «Про 

окремі питання щодо забезпечення виконання вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна» 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон  – начальник  Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51. 

Прийнято (рішення № 737). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про структуру і штатну чисельність, штатний розпис Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради на 2023 рік 

Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 

утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2023 рік 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  



23 
 

За основу і в цілому (пакетне голосування):  

«за» – 47, «проти» – 1, «утрималось» – 0, «не голосували» – 3, «усього» – 51. 

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про структуру і штатну чисельність, штатний розпис Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради на 2023 рік (рішення № 738). 

Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на утримання 

нерухомого майна і прибудинкової території на 2023 рік (рішення № 739). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про включення вбудованого нежитлового приміщення будівлі літ. А, 

розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Іршава, вул. 

Гагаріна, 42, до Переліку об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають 

приватизації 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон  – начальник  Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

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

Прийнято (рішення № 740). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, 

розташованого за адресою: м. Хуст, вул. Пушкіна, 11а 

Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, 

розташованого за адресою:  м. Берегове, вул. Лева, 11 

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон  – начальник  Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому (пакетне голосування):  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51. 

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 
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Про використання майна, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого за адресою:                     

м. Хуст, вул. Пушкіна, 11а (рішення № 741). 

Про використання майна, що належить до спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого за адресою: 

м. Берегове, вул. Лева, 11 (рішення № 742). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про передачу рухомого майна  

Про передачу транспортного засобу   

ДОПОВІДАЧ: Громовий Антон – начальник  Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради.  

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому (пакетне голосування):  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51. 

Прийнято. 

 

Рішення, прийняті об’єднаним голосуванням: 

Про передачу рухомого майна (рішення № 743). 

Про передачу транспортного засобу (рішення № 744). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна лікарня 

імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства України   

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 № 745). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про зміну назви Комунального підприємства «Туристично-оздоровчий 

комплекс «Світанок» Закарпатської обласної ради 

Чубірко Володимир – повідомив, що перед початком другого пленарного 

засідання восьмої сесії обласної ради відбулося засідання постійної комісії 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, 

нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності, яка погодила 

зазначене  питання. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
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За основу:  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51. 

Прийнято. 

Шекета Андрій – наголосив, що у проєкті рішення контроль поставлено на 

постійну комісію обласної ради з питань розвитку бізнесу, виробничої 

інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій. Але це питання також 

відноситься до інформаційної політики, оскільки це комунальне підприємство 

буде працювати з інформацією як із продуктом. Запропонував покласти 

контроль за виконанням цього рішення також і на постійну комісію обласної 

ради з питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної 

культури і спорту. Керівником комунального підприємства у проєкті рішення 

вказаний Пацкан Валентин Васильович. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За пропозицію Шекети Андрія:  

«за» – 49, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 2, «усього» – 51. 

Прийнято. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

В цілому:  

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

Прийнято (рішення № 746). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пунктів 

пропуску через Державний кордон України з Румунією 

ДОПОВІДАЧ: Ливч Мирослава  – керуючий справами обласної ради. 

Чубірко Володимир – зазначив, що це звернення ініційоване депутатами 

обласної ради,  підтримане постійними комісіями обласної ради та президією 

обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За основу і в цілому:  

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

Прийнято (рішення № 747). 

 

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

Прийнято.  

 

 

https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-rozvytku-biznesu/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-rozvytku-biznesu/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-kultury-molodizhnoi-ta-informatsiynoi-polityky-fizychnoi-kultury-i-sportu/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-kultury-molodizhnoi-ta-informatsiynoi-polityky-fizychnoi-kultury-i-sportu/
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Головуючий – підсумував, що порядок денний другого пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради VIII скликання вичерпано. Подякував депутатам за 

підтримку та активну роботу. Побажав усім  щасливого Нового року та 

благословенного Різдва Христового. Оголосив восьму сесію обласної ради 

VIII скликання закритою. 

 

У виконанні артистів Заслуженого академічного  

Закарпатського народного хору звучить  

Державний Гімн України  

 

 

 

Голова ради        Володимир ЧУБІРКО  

 

 

Голова секретаріату       Василь ІВАНЧО 

 

 

 

 

 

 

 

  


