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ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень,  

правових питань та антикорупційної діяльності 

 

Дата проведення: 

 

22.12.2022  

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  

  

Запрошені: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про лист департаменту освіти науки, молоді та спорту Закарпатської 

обласної військової адміністрації – облдержадміністрації від 21 грудня 2022 року 

№01-14/1867 щодо директора Комунального закладу «Закарпатський центр 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді» Закарпатської 

обласної ради МОШАК М. І. 

 

 ЯКУШЕВА Є. М.  привітала присутніх членів постійної комісії, 

зауважила, що кворум є і запропонувала затвердити порядок денний та поставила 

це питання на голосування. 

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

ВИРІШИЛИ:  Погодити запропонований порядок денний засідання 

комісії.  

 

Розгляд питань порядку денного: 

               

СЛУХАЛИ: Про  лист департаменту освіти науки, молоді та спорту 

Закарпатської обласної військової адміністрації – облдержадміністрації від 21 

грудня 2022 року №01-14/1867 щодо директора Комунального закладу 

«Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді» Закарпатської обласної ради МОШАК М. І., яка звернулася до 

департаменту із заявою про те, що перебуває на лікарняному. 
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ВИСТУПИЛИ: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради інформував, що  враховуючи лист департаменту освіти науки, молоді та 

спорту Закарпатської обласної військової адміністрації – облдержадміністрації 

від 21 грудня 2022 року №01-14/1867,  з метою виконання рішення обласної ради 

від 15 грудня 2022 року № 726 «Про створення Комунального закладу 

позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості «ПАДІЮН» Закарпатської обласної ради» (додаток 2), та протокольне 

рішення ІІ пленарного засідання 8 сесії обласної ради щодо необхідних 

редакційних правок із доопрацювання та приведення усіх прийнятих рішень у 

відповідність до вимог чинного законодавства - необхідно узгодити порушене 

питання, оскільки  МОШАК М. М. не може бути головою комісії з реорганізації  

Комунального закладу «Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і 

спорту учнівської молоді» Закарпатської обласної ради. Та вніс пропозицію 

голові обласної ради видати відповідне розпорядження із затвердження нового 

складу комісії. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові обласної ради видати розпорядження 

щодо затвердження нового складу комісії з реорганізації Комунального закладу 

«Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді» Закарпатської обласної ради із подальшим прийняттям рішення обласної 

ради про затвердження такого розпорядження. 

 
 

 

Голова комісії                                                                    Єва ЯКУШЕВА 

 

 

Секретар комісії                                                                  Юдіта ПЕТЕІ 


