
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень,  

правових питань та антикорупційної діяльності 

 

Дата проведення: 

 

15.12.2022  

Час проведення: 10.00 год 

Місце проведення:  (5 поверх)  депутатський зал 

Присутні: ЯКУШЕВА Єва Михайлівна – голова 

комісії; ЩЕРБЕЙ Мирослав Васильович – 

заступник голови комісії; 

ПЕТЕІ Юдіта Оттовна – секретар комісії; 

САРАЙ Роман Дмитрович, СЛИЧКО 

Микола Іванович – члени комісії  

  

Також присутні: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про проєкт рішення «Про зміну назви та затвердження нової редакції 

Статуту комунального підприємства «Туристично-оздоровчий комплекс 

«Світанок» Закарпатської обласної ради» (лист Закарпатської обласної 

військової адміністрації від 14.12.2022 №06-9/3978). 

 

 ЯКУШЕВА Є.М.  привітала присутніх членів постійної комісії, зауважила, 

що кворум є і запропонувала обрати головуючим на засіданні ЩЕРБЕЯ М.В., 

депутати одноголосно підтримали пропозицію. 

 

ЩЕРБЕЙ М.В. вніс пропозицію затвердити порядок денний та поставив це 

питання на голосування. 

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

ВИРІШИЛИ:  Погодити запропонований порядок денний засідання 

комісії.  

 

Розгляд питань порядку денного: 

               

СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення «Про зміну назви та затвердження 

нової редакції Статуту комунального підприємства «Туристично-оздоровчий 

комплекс «Світанок» Закарпатської обласної ради» (лист Закарпатської 

обласної військової адміністрації від 14.12.2022 №06-9/3978). 



 

 

Інформував:  ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Володимирович інформував щодо внесеного 

обласною військовою адміністрацією відповідного проєкту рішення і 

запропонував: 

1. Внести зміну у назву рішення, виклавши його у такій редакції: «Про 

зміну назви Комунального підприємства «Туристично-оздоровчий комплекс 

«Світанок» Закарпатської обласної ради». 

2. Викласти п. 7 проєкту рішення у новій редакції: «Контроль за 

виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної 

ради та постійні комісії обласної ради з питань: розвитку бізнесу, виробничої 

інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій; культури, молодіжної та 

інформаційної політики, фізичної культури і спорту». 

3. Доручити апарату обласної ради внести зміни до Статуту 

Комунального підприємства з метою приведення його у відповідність до 

законодавства України.  

4. Включити зазначене питання до порядку денного ІІ пленарного 

засідання 8 сесії обласної ради. 

ЩЕРБЕЙ М.В. запропонував підтримати внесені пропозиції та  включити 

питання до порядку денного ІІ пленарного засідання 8 сесії  і поставив питання 

на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміну у назву рішення, виклавши його у такій редакції: «Про 

зміну назви Комунального підприємства «Туристично-оздоровчий комплекс 

«Світанок» Закарпатської обласної ради». 

2. Викласти п. 7 проєкту рішення у новій редакції: «Контроль за 

виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови обласної 

ради та постійні комісії обласної ради з питань: розвитку бізнесу, виробничої 

інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій; культури, молодіжної та 

інформаційної політики, фізичної культури і спорту». 

3. Доручити апарату обласної ради внести зміни до Статуту 

Комунального підприємства з метою приведення його у відповідність до 

законодавства України.  

4. Включити зазначене питання до порядку денного ІІ пленарного 

засідання 8 сесії обласної ради. 

 
 

 

Голова комісії                                                                    Єва ЯКУШЕВА 

 

 

Секретар комісії                                                                  Юдіта ПЕТЕІ 


