
Протокол  

 засідання постійної комісії обласної ради з питань адміністративно-

територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу та 

розвитку села  

 

 м. Ужгород 

13 грудня  2022 року   

Час проведення: 14.00 

Місце проведення: V поверх, 

депутатський зал       

  

 Склад комісії: 4 деп. 

Присутні: 

Шандор Федір Федорович – голова комісії 

Синетар Іван Іванович – заступник голови комісії  

Антал Олександр Петрович – член комісії 

Відсутні: 

Лаба Михайло Михайлович – секретар ради 

 

Присутні депутати обласної ради: 

Біров Єлизавета Іванівна  

Борто Йосип Йосипович 

Добромільський Петро Петрович   

Ливч Мирослава Михайлівна 

Мацепура Ірина Олександрівна 

Мешко Євген Васильович 

Олексик Ольга Томівна  

Русин Віктор Павлович  

Станко Петро Іванович  

Темнохудова Зоя Володимирівна   

Яринич Федір Михайлович 

 

Запрошені: 

Чубірко Володимир Володимирович – голова 

обласної ради 

Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови 

обласної ради 

 

Керівники відповідних структурних підрозділів 

облдержадміністрації та виконавчого апарату 

обласної ради 
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Порядок денний: 

І. Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд другого 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради: 

- Про перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської 

області на с. Брустури. 

ІІ. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд другого пленарного 

засідання восьмої сесії обласної ради (загальне питання). 

ІІІ. Про розгляд матеріалів, що надійшли до постійної комісії з питань 

адміністративно-територіального та земельного устрою, агропромислового 

комплексу та розвитку села.  

ІV. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

адміністративно-територіального та земельного устрою, агропромислового 

комплексу та розвитку села на 2023 рік. 

 

 

Голова комісії Шандор Федір Федорович насамперед привітав присутніх 

на засіданні депутатів ради та ознайомив із порядком денним засідання комісії. 

Зауважив, що на засіданні відсутній секретар постійної комісії з питань 

адміністративно-територіального та земельного устрою, агропромислового 

комплексу та розвитку села – Лаба Михайло Михайлович.  Вніс пропозицію 

обрати секретарем засідання – Синетаря Івана Івановича. Та надав слово голові 

обласної ради. 

 Чубірко Володимир Володимирович привітавши всіх присутніх на 

засіданні, пояснив про необхідність узгодження  радою проєкту обласного 

бюджету на 2023 рік та проведення у зв’язку з цим спільних засідань постійних 

комісій.  

Присутні члени комісії підтримали зазначені пропозиції. 

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– погодити пропонований порядок денний засідання комісії; 

– обрати секретарем засідання – Синетаря Івана Івановича. 

 

СЛУХАЛИ: З 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 проєкт рішення обласної ради 

підготовлено на підставі  звернень Тячівської районної ради і Усть-Чорнянської 

селищної ради, враховуючи відповідні протоколи громадських слухань Усть-

Чорнянської селищної ради щодо перейменування с. Лопухів на с. Брустури від 21 
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серпня 2022 року. Та звернувся із проханням до профільної комісії змінити назву 

питання, відповідно до вимог, виклавши у такій редакції: «Про перейменування 

села Лопухів Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області». 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Синетар І. І., Антал О. П. – підтримали 

зазначену пропозицію та, враховуючи профільність питання, запропонували 

викласти проєкт рішення під такою назвою: «Про перейменування села Лопухів 

Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області». 

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– викласти назву питання у такій редакції: «Про перейменування села 

Лопухів Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської 

області», внісши відповідні зміни до порядку денного восьмої сесії; 

–  рекомендувати розглянути проєкт рішення із зазначеного питання на 

другому пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про обласний бюджет на 2023 рік» інформував 

Лазар Петро  Данилович – директор департаменту фінансів обласної військової 

адміністрації – облдержадміністрації та насамперед зазначив, що загальний 

бюджет зросте на 30 відсотків та назвав інші пропоновані у проєкті фінансові 

показники обласного бюджету на наступний рік.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Синетар І. І., Антал О. П. – 

запропонували винести зазначене питання на розгляд у сесійну залу за 

результатами розгляду профільної комісії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати розглянути поданий обласною військовою 

адміністрацією – облдержадміністрацією проєкт рішення «Про обласний бюджет 

на 2023 рік» на другому пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради із 

урахуванням рекомендацій профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму соціально-економічного 

розвитку Закарпатської області на 2023 рік» інформував Завидняк Іван 

Іванович – директор департаменту економічного та регіонального розвитку, 

торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та 

контролю за їх виконанням обласної військової адміністрації – 

облдержадміністрації та зазначив, що напрямки Програми спрямовані на заходи 

щодо перспектив економічного і соціального розвитку області із врахуванням  

реальних загроз кризових явищ на економіку області.  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Синетар І. І., Антал О. П. –  підкреслили 

важливість передбачених  у проєкті Програми заходів із підтримки внутрішньо 
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переміщених осіб на період дії воєнного стану та наголосили на необхідності 

здійснювати тісну координацію дій усіх органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування. 

Добромільський П. П. – звернувся до представників комісії підтримати 

доповнення у додатку 3 проєкту рішення: «ПРОПОЗИЦІЇ до переліку 

найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми соціально-

економічного розвитку на 2023 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів» у розділі 

«Об’єкти охорони здоров’я» – щодо «встановлення ліфта в будівлі КНП 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської 

обласної ради». 

Члени комісії підтримали зазначену пропозицію. 

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати розглянути питання «Про Програму 

соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2023 рік» на другому 

пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради із урахуванням внесеної 

пропозиції щодо встановлення ліфта в будівлі КНП «Закарпатська обласна клінічна 

лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради. 

  

СЛУХАЛИ: З питання «Про створення комунального закладу 

позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» Закарпатської обласної ради»   Гнатківський Володимир 

Володимирович – начальник управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради інформував, що було утворено обласну комісію з 

комплексного вивчення питань вдосконалення мережі закладів позашкільної освіти 

обласного підпорядкування, до складу якої ввійшли   фахівці облдержадміністрації, 

представники обласної ради, Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та Управління 

Західного офісу Держаудитслужби в області.  Та  підкреслив, що за результатами 

вивчення питання удосконалення мережі позашкільної освіти – було напрацьовано 

проєкт рішення про створення на базі «ПАДІЮНУ» нового Комунального закладу 

позашкільної освіти – «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» Закарпатської обласної ради,  куди мають ввійти чотири установи: 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 

комунальний заклад «Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і 

спорту учнівської молоді» Закарпатської обласної ради, Закарпатський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Закарпатський обласний 

палац дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН». 

 

 ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Синетар І. І., Антал О. П. – підкреслили 

про необхідність раціонального використання коштів обласного бюджету в умовах 

воєнного стану та проведення  ефективних оптимізаційних процесів у системі 
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позашкілля. Та наголосили на важливості дотримання у діяльності новоствореного 

закладу новітніх запитів, що стосуються  розвитку талановитої молоді Закарпаття у 

напрямках військово-патріотичного, соціально-реабілітаційного та оздоровчого 

спрямування. 

Члени комісії підтримали зазначені пропозиції та запропонували винести 

це питання на розгляд у сесійну залу із урахуванням розгляду профільної комісії. 

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про створення 

комунального закладу позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої 

та юнацької творчості» Закарпатської обласної ради»   на розгляд другого 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради з урахуванням  рекомендацій 

депутатів та профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про план роботи обласної ради на 2023 рік» 

інформувала Ливч Мирослава Михайлівна – керуюча справами обласної ради  та 

зазначила,  що у проєкті рішення обласної ради враховано пропозиції обласної 

військової адміністрації – обласної державної адміністрації та обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Синетар І. І., Антал О. П. – погодили  та 

запропонували винести питання на розгляд у сесійну залу. 

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про план роботи обласної 

ради на 2023 рік» на розгляд другого пленарного засідання восьмої сесії обласної 

ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про погодження  клопотання щодо приведення  

існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та  

виділення особливо захисних лісових ділянок»  Гнатківський Володимир 

Володимирович – начальник управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради зазначив, що проєкт рішення підготовлено згідно з поданою 

проєктною документацією державного підприємства «Ясінянське лісомисливське 

господарство» Закарпатського обласного управління лісового та мисливського 

господарства. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф.  – зауважив, що загалом питання поділу 

лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок потребують 

більш детального вивчення.  

Члени комісії  погодили  та запропонували винести питання на розгляд 

президії обласної ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 
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– підтримати  поданий проєкт рішення «Про погодження  клопотання 

щодо приведення  існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів 

на категорії та  виділення особливо захисних лісових ділянок»  для розгляду 

президією, 

– у разі позитивного висновку та рекомендації профільної комісії 

обласної  ради – винести питання на подальше узгодження на другому  пленарному 

засіданні восьмої сесії ради.   

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про звернення Закарпатської обласної ради 

щодо відкриття пунктів пропуску через державний кордон України з 

Румунією» голова комісії  Шандор Ф. Ф. зазначив, що проєкт рішення є 

актуальним у зв’язку із необхідністю розбудови прикордонної та дорожньої 

інфраструктури та гострою потребою  транзиту продукції до Євросоюзу через 

війну і блокування морських шляхів в Україні.   

ВИСТУПИЛИ:  Члени комісії  доповнили, що відкриття пункту пропуску 

на українсько-румунському кордоні «Яблунівка (Україна) – Ремети (Румунія)»  

сприятиме поглибленню міжнародної співпраці та соціально-економічному 

розвитку прикордонних регіонів. 

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про звернення 

Закарпатської обласної ради щодо відкриття пунктів пропуску через державний 

кордон України з Румунією» на розгляд другого пленарного засідання восьмої сесії 

обласної ради, враховуючи рекомендації депутатів та профільної комісії ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до Програми фінансового  

забезпечення проєктів міжнародної технічної  допомоги  Закарпатської області 

на 2021-2023 роки» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради 

та підкреслив, що проєкт рішення підготовлено з метою оптимізації фінансової 

діяльності Комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради та у 

зв’язку з фінансовими зобов’язаннями обласної ради, як сторони учасника проєктів 

міжнародної технічної допомоги. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Синетар І. І., Антал О. П. підтримали 

зазначені пропозиції та запропонували винести це питання на розгляд у сесійну 

залу. 

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання «Про внесення змін до 

Програми фінансового  забезпечення проєктів міжнародної технічної  допомоги  

Закарпатської області на 2021-2023 роки» до порядку денного восьмої сесії 

обласної ради та розглянути на другому пленарному засіданні із урахуванням 

рекомендацій профільної комісії. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про затвердження обласних програм та змін до 

них, затверджених розпорядженнями обласної державної адміністрації – 

обласної військової адміністрації за період з березня по 15 грудня 2022 року» 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату  обласної ради інформував, що 

облдержадміністрацією підготовлено проєкт рішення, відповідно до вимог 

воєнного стану в Україні стосовно окремих питань формування і виконання 

місцевих бюджетів. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф. зауважив, що актуальним і необхідним  у 

поданому Переліку є фінансування заходів, спрямованих на підтримку 

військовослужбовців: Програма надання шефської допомоги військовим частинам, 

які розташовані на території області на 2021  – 2025 роки; Програма підтримки 

військових частин Закарпатської області  на 2022 рік;  Програма організації та 

забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та 

військово-патріотичного виховання населення в Закарпатській області на 2021 – 

2025 роки; Програма мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2023 рік. 

Та додав, що важливими у сьогоденні, в умовах російської війни проти 

українського народу є ухвалення і затвердження відповідними розпорядженнями 

обласної державної адміністрації – Програми розвитку та функціонування 

української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Закарпатській 

області на 2023 – 2027 роки, а також Обласної цільової програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки, заходи якої 

сприятимуть оволодінню військовими знаннями, підвищенню престижу військової 

служби, формуванню і розвитку мотивації до захисту Української держави і 

служби у Збройних силах України тощо.  

Члени комісії погодили зазначені пропозиції. 

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити питання «Про затвердження обласних програм та 

змін до них, затверджених розпорядженнями обласної державної адміністрації – 

обласної військової адміністрації за період з березня по 15 грудня 2022 року» до 

порядку денного восьмої сесії обласної ради та розглянути на другому її 

пленарному засіданні. 

СЛУХАЛИ: Із додаткових питань, ініціаторами яких є обласна рада, 

депутати обласної ради – члени Наглядової ради Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» обласної ради: «Про 
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передачу рухомого майна»,  «Про деякі питання оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області», «Про внесення змін до Програми 

проведення заходів  із ліквідації комунальних підприємств  Закарпатської обласної 

ради  на 2020 – 2025 роки», «Про укладення контракту (із директором КНП 

«Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради Русином А. 

В.)», «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», 

«Про структуру і 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», «Про внесення змін до 

Програми забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів 

на 2022 – 2024 роки», «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», «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», «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», «Про передачу 

транспортного засобу»,  «Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду 

місцевого значення  (ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря»)» 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної ради інформував про проєкти рішень 

із зазначених питань, що виносяться на розгляд ради. 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф., Синетар І. І., Антал О. П.  – 

запропонували підтримати відповідні проєкти рішень, враховуючи рекомендації 

профільних комісій з цих питань, та винести на розгляд президії для подальшого 

узгодження у сесійній залі.  

Голосували: «ЗА» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити зазначені питання до порядку 

денного восьмої сесії, розглянути на президії ради та другому пленарному засіданні 

восьмої сесії, враховуючи рекомендації профільних комісій обласної ради з 

відповідних проєктів рішень. 
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СЛУХАЛИ: Голова комісії Шандор Ф. Ф.  поінформував, що на розгляд 

профільної комісії надійшли такі інформації: «Про відповідь обласної військової 

адміністрації на лист Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру про використання коштів, що надійшли у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва»; «Про звернення 

обласної ради щодо внесення змін до постанови Правління Національного банку 

України від 24 лютого 2022 року №18 (зі змінами)».  

Та запропонував взяти до відома зазначені інформації. 

 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії підтримали таку пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома зазначені питання, що надійшли  на розгляд 

профільної комісії ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про план роботи постійної комісії обласної ради 

з питань адміністративно-територіального та земельного устрою, 

агропромислового комплексу та розвитку села на 2023 рік» інформував голова 

комісії Шандор Федір Федорович. Зауважив, що план роботи комісії на наступний 

рік складено відповідно до проєкту Плану роботи обласної ради на 2023 рік. 

Протягом року, за необхідності, його можна доповнювати і вносити зміни. 

Запропонував погодити перелік заходів, передбачених планом роботи комісії. 

Голосували:  

«За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити «План роботи постійної комісії з питань 

адміністративно-територіального та земельного устрою, агропромислового 

комплексу та розвитку села на 2023 рік». 

 

 

Голова комісії                                                                   Федір ШАНДОР 

 

 

Секретар засідання                                                          Іван СИНЕТАР       


