
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень,  

правових питань та антикорупційної діяльності 

 

Дата проведення: 

 

13.12.2022  

Час проведення: 10.00 год 

Місце проведення:  (5 поверх)  депутатський зал 

Присутні: Щербей Мирослав Васильович – заступник 

голови комісії; 

Петеї Юдіта Оттовна – секретар комісії; 

Сарай Роман Дмитрович, Сличко Микола 

Іванович – члени комісії  

Відсутні: Якушева Єва Михайлівна – голова комісії. 

 

Також присутні: 

 

Чубірко Володимир Володимирович – 

голова обласної ради, Шекета Андрій 

Андрійович – перший заступник голови 

обласної ради; Сушко Андріана Антонівна – 

заступник голови обласної ради, Ливч 

Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради,  

Гнатківський Володимир Володимирович – 

начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради, 

 Орос Ільдіко Імріївна, Іванчо Василь 

Васильович, Шетеля Наталія Ігорівна, 

Покорба Юрій Васильович, Федурцьо 

Василь Васильович, Токар Едгар 

Володимирович – депутати обласної ради; 

Марусинець Мар’яна Михайлівна – директор 

департаменту освіти, науки, молоді та 

спорту обласної військової адміністрації  

 

Порядок денний: 

Про розгляд питань, які виносяться на розгляд ІІ пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради. 

 

Головував на засіданні Шекета Андрій Андрійович – перший заступник 

голови обласної ради. 

Перед початком засідання було зазначено, що кворум є (присутні 4 із 5) 

членів постійної комісії, отже засідання є правомочним. 

Члени постійної комісії одноголосно затвердити порядок денний 

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



 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

Слухали:  Про обласний бюджет на 2023 рік. 

Виступили: Шекета А.А., Щербей М.В. запропонували розглянути 

відповідний проєкт рішення  на ІІ пленарному засіданні 8 сесії та поставив це 

питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про Програму соціально-економічного розвитку 

Закарпатської області на 2023 рік. 

Виступили: Шекета А.А. запропонував розглянути відповідний проєкт 

рішення  на ІІ пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на 

голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про створення комунального закладу позашкільної освіти 

«Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Закарпатської обласної ради. 

Виступили: Шекета А. А. інформував, що відповідно до розпорядження 

ЗОВА працювала обласна комісія з комплексного вивчення питань 

вдосконалення мережі закладів позашкільної освіти обласного 

підпорядкування, за результатами роботи якої був підготовлений відповідний   

проєкт рішення. В ньому передбачається створення нової структури (на базі 

«Падіюну») із приєднанням до неї 4 закладів позашкільної освіти: 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Падіюн», 

Закарпатського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді, Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. В проєкті рішення поки не має прізвища майбутнього керівника. 

Гнатківський В. В. доповнив,  що всі гуртки цих закладів зразу будуть 

переведені в нову структуру. 

Також виступили Чубірко В. В., Марусинець М. М., Ливч М. М., Сарай 

Р.Д., Сличко М. І., Орос І. І., Іванчо В. В. 

Щербей М. В. підкреслив, що спочатку треба визначитися із 

кандидатурою виконувача обов’язків комунального закладу для того щоб мати 

змогу державної реєстрації установи, а далі дуже серйозно віднестися до 

кандидатури керівника. 

Шекета А. А. запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на 

ІІ пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 



 

 

Слухали:  Про план роботи обласної ради на 2023 рік  (профільне питання). 

Виступили: Шекета А.А. запропонував розглянути відповідний проєкт 

рішення  на ІІ пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на 

голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку 

денного ІІ пленарного засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про перейменування села Лопухів Усть-Чорнянської селищної 

ради Тячівського району Закарпатської області. 

Виступили:  Шекета А.А. коротко ознайомив із питанням і запропонував 

розглянути відповідний проєкт рішення  на ІІ пленарному засіданні 8 сесії та 

поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про передачу рухомого майна.  
Виступили: Шекета А. А. інформував,  що проєкт рішення передбачає 

передачу рухомого майна від КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та 

неврології» ЗОР Комунальній установі «Соціальний абілітаційно-

реабілітаційний центр «Парасолька» ЗОР та запропонував розглянути 

відповідний проєкт рішення  на ІІ пленарному засіданні 8 сесії та поставив це 

питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про деякі питання оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

Виступили: Шекета А. А. зауважив, що це питання вже включене до  

порядку денного 8 сесії, його розгляд було перекладено  на друге пленарне 

засідання і воно буде розглянуто на президії і пленарному засіданні сесії. 

Слухали:  Про погодження  клопотання щодо приведення  існуючого 

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

особливо захисних лісових ділянок.   

Виступили: Гнатківський В. В. зазначив, що є всі відповідні погодження 

до проєкту рішення. 

Шекета А. А. пояснив, що це технічне питання і запропонував розглянути 

відповідний проєкт рішення  на ІІ пленарному засіданні 8 сесії та поставив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про внесення змін до Програми проведення заходів  із 

ліквідації комунальних підприємств  Закарпатської обласної ради  на 2020 – 

2025 роки. 



 

 

Виступили: Шекета А.А. коротко інформував щодо питання і 

запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на ІІ пленарному 

засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали: 

  – Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку 

транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого 

самоврядування Закарпатської області  на 2022 – 2024 роки (зі змінами від 

19.05.2022); 

– Про внесення змін до Програми фінансового  забезпечення проєктів 

міжнародної технічної  допомоги  Закарпатської області на 2021-2023 роки. 

Виступили: Шекета А.А. зазначив що вносяться технічні зміни до 

програм і запропонував розглянути відповідні проєкти рішень  на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначені питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про укладення контракту (із директором КНП 

«Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради Русином 

А. В.). 

Виступили: Шекета А. А. акцентував увагу на визначенні терміну 

контракту від 3 до 5 років на пленарному засіданні. 

Гнатківський В. В. також надав пояснення щодо проєкту рішення. 

Шекета А.А. запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:   Про внесення змін до Положення про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання (зі змінами від 19.05.2022)  
профільне питання 

Виступили: Шекета А. А. інформував, що зміни стосуються розділу ІV 

«Функціональна спрямованість постійних комісій» -  з питань регіонального 

розвитку, комунального майна та приватизації в ньому доповнюється  пункт 

такого змісту - 41.25. Під час дії правового режиму воєнного стану розглядає 

питання щодо тимчасового розміщення органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної та 

державної форми власності, які задовольняють потреби Збройних Сил України, 

інших військових формувань у межах об’єктів нерухомого майна, що належать 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області, на період дії воєнного стану та на 90 календарних днів після його 

https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-rehionalnoho-rozvytku-administratyvno-terytorialnoho-ustroiu-komunalnoho-mayna-ta-pryvatyzatsii/
https://zakarpat-rada.gov.ua/oblasna-rada/postijni-komisiji/z-pytan-rehionalnoho-rozvytku-administratyvno-terytorialnoho-ustroiu-komunalnoho-mayna-ta-pryvatyzatsii/


 

 

припинення» та запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку 

денного ІІ пленарного засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  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).  

Виступили: Шекета А. А. інформував, що зміна стосується 

«забезпечення тимчасового розміщення органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної та 

державної форми власності, які задовольняють потреби Збройних сил України, 

інших військових формувань у межах об’єктів нерухомого майна, що належать 

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області, на період дії воєнного стану та на 90 календарних днів після його 

припинення» та. запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

 Слухали:  

–  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. 

Виступили: Шекета А. А., Сарай Р.Д., Гнатківський В.В. 

Шекета А.А. запропонував розглянути відповідні проєкти рішення  на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень 

судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки. 

Виступили: Шекета А.А. коротко інформував щодо питання і 

запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на ІІ пленарному 

засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 



 

 

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». 

Виступили: Шекета А.А. коротко інформував щодо питання і 

запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на ІІ пленарному 

засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування.  

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

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. 

Виступили: Шекета А.А. інформував, що мова іде про  надання згоди на 

виділення будівель гуртожитків для формування фондів житла, призначеного 

для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і запропонував 

розглянути відповідні проєкти рішень на ІІ пленарному засіданні 8 сесії та 

поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначені питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

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 (система ультразвукова 

діагностична HD 11 XE Standart,  УЗІ ALOKA 3500,   система ультразвукова УДС-6, 2  апарати ШВЛ 

Carina System,  комплекс рентгенівський діагностичний КРД-50, прилад ультразвуковий скануючий 

Ultima PA, система для гемодіалізу INNOVA, система для гемодіалізу INNOVA, система для 

гемодіалізу INNOVA, система для гемодіалізу INNOVA, система для гемодіалізу INNOVA, апарат для 

діалізу АК 95 S,  апарат для діалізу АК 95 S,  апарат для діалізу АК 200 Ultra, комплект обладнання 

для проведення імуноферментного аналізу,  дефібрилятор Hearst Start MRx) 

Виступили: Шекета А.А. коротко інформував щодо питання і 

запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на ІІ пленарному 

засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування.  

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про передачу транспортного засобу. 

Виступили: Шекета А. А. інформував, що мова іде про вилучення з 

балансу КЗ «Закарпатський обласний театр драми та комедії» ЗОР та передачу 

Автотранспортному господарству ЗОВА транспортного засібу марки 

NEOPLAN, 2011 року випуску і запропонував розглянути відповідний проєкт 



 

 

рішення  на ІІ пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на 

голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  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. 

Виступили: Марусинець М. М.– директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації – обласної військової адміністрації 

представила Програму розвитку та функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя у Закарпатській області на 2023-

2027 роки та Обласну цільову програму національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2023-2025 роки, які затверджені відповідними 

розпорядженнями обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації, враховуючи вимоги воєнного стану в Україні.  

Шекета А.А. запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

Слухали:  Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду 

місцевого значення.  

Виступили: Шекета А.А. інформував що мова іде про ландшафтний 

заказник «Берег Закарпатського моря» навколо Вільшанського водосховища в 

Хустському районі і запропонував розглянути відповідний проєкт рішення  на 

ІІ пленарному засіданні 8 сесії та поставив це питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, « ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Вирішили: Рекомендувати розглянути зазначене питання на ІІ 

пленарному засіданні 8 сесії обласної ради. 

 

ІНШЕ  

Слухали: Про звернення Мацепури Ірини Олександрівни щодо проєкту 

рішення «Про звернення Закарпатської обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, голів місцевих 

адміністрацій, Конституційного Суду України щодо негайної заборони в 

Україні російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних 

від неї організацій». 

Виступили: Лях Олександр Васильович – заступник директора 

департаменту – начальник  управління національностей та релігій департаменту 

культури національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової 

адміністрації,  

Також виступили Орос І.І., Сличко М.І. 



 

 

 Шекета А. А. запропонував винести це звернення на розгляд президії 

обласної ради та розглянути на погоджувальній раді фракцій. 

Вирішили: розглянути питання на президії обласної ради. 

 

 

 

Заступник голови комісії                                                  Мирослав ЩЕРБЕЙ 

 

 

Секретар комісії                                                                  Юдіта ПЕТЕІ 


