
 

 ПРОТОКОЛ 

 засідання постійної комісії обласної ради з питань  

екології та використання природних ресурсів  

 

Дата проведення: 25 жовтня 2022 року 

Час проведення: 14.00 год 

Місце проведення:  (5 поверх) депутатський  зал обласної ради 

 Склад комісії: 7 чоловік 

Присутні: АНДРІЇВ Андрій Євстахович – голова 

комісії; ДЕРКАЧ Степан Тіберійович – 

заступник голови комісії,   

ГУЛАЧІ Гейза Людвикович, САВКО Іван 

Іванович – члени комісії 

Відсутні: ДЕРБАК Микола Юрійович – секретар 

комісії, КЕМЕНЯШ Олександр 

Михайлович,  ЯКУБЕЦЬ Василь 

Юрійович  –  члени комісії  

Також присутні:  ШЕКЕТА Андрій Андрійович – І заступник 

голови обласної ради,  

БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович  – заступник 

керуючого справами обласної ради 

 

Порядок денний: 

І. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань екології та 

використання природних ресурсів. 

ІІ. Про обрання секретаря постійної комісії з питань екології та використання 

природних ресурсів.  

ІІІ. Розгляд питань (проєктів рішень) пропонований для розгляду на 

пленарному засіданні  8-ї сесії обласної ради VІІІ скликання: 

 

Головував на засіданні – АНДРІЇВ Андрій Євстахович голова постійної 

комісії з питань екології та використання природних ресурсів. 

Андрій Євстахович привітав присутніх членів постійної комісії та інших 

учасників засідання, зауважив, що кворум є. Також зазначив, що необхідно 

обрати секретаря засідання і запропонував кандидатуру ГУЛАЧІ Гейзи 

Людвиковича. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання ГУЛАЧІ Гейзу Людвиковича. 

 

Також Андрій Євстахович ознайомив присутніх із порядком денним та 

поставив на голосування питання «Про погодження порядку денного засідання 

постійної комісії». 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований порядок денний. 



 

І. ІІ. Про обрання заступника голови постійної комісії з питань екології 

та використання природних ресурсів. Про обрання секретаря постійної 

комісії з питань екології та використання природних ресурсів. 

 

СЛУХАЛИ: АНДРІЇВА А.Є.,  який наголосив, що відповідно до рішення 

обласної ради від 19.05.2022 №569 «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 25.11.2021 №440 «Про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII 

скликання» необхідно обрати заступника і секретаря постійної комісії та 

запропонував переобрати заступником голови постійної комісії Деркача С.Т., а 

секретарем Дербака М.Ю. 

 ВИСТУПИЛИ: ДЕРКАЧ С.Т. повідомив, що він зараз не може 

виконувати керівні функції у постійній комісії. 

ШЕКЕТА А.А. запропонував кандидатуру САВКА Івана Івановича, члени 

постійної комісії підтримали пропозицію. 

АНДРІЇВ А.Є. поставив пропозиції на голосування.   

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: 1. Обрати заступником голови постійної комісії з питань  

екології та використання природних ресурсів САВКА Івана Івановича. 

2. Обрати секретарем постійної комісії з питань екології та використання 

природних ресурсів ДЕРБАКА Миколу Юрійовича. 

 

ІІІ. Розгляд питань (проєктів рішень) пропонований для розгляду на 

пленарному засіданні  8-ї сесії обласної ради VІІІ скликання: 

 

СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо реорганізації підприємств на території 

Закарпатської області, забезпечення населення паливними дровами та звіт про 

фінансово-господарську діяльність підприємств.     

ВИСТУПИЛИ: ШЕКЕТА А.А. повідомив, що на пленарному засіданні 

планується заслухати ПЕТРЕНКО Віталія Анатолійовича – начальника 

Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства із 

вищезазначеною інформацією. 

Андріїв А.Є. поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати заслухати зазначену інформацію на 

пленарного засідання 8 сесії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до Програми підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021-2024 роки (зі змінами від 

25.02.2021, від 02.12.2021, від 23.12.2021, від 19.05.2022, від 28.07.2022). 

ВИСТУПИЛИ: ШЕКЕТА А.А. 

Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради і 

поставив питання на голосування. 

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



 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального підприємства Закарпатської 

обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ». 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії 

обласної ради і поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про визначення представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області. 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Андрійович повідомив депутатів, що  строк 

повноважень комісії закінчився і пропонуються кандидатури СЛИЧКА М. І. та 

ШТЕФУЦИ Н.Б. 

 Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради і 

поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про  клопотання щодо нагородження з нагоди Дня місцевого 

самоврядування Почесною грамотою Верховної Ради України та Грамотою 

Верховної ради України. 

ВИСТУПИЛИ: ШЕКЕТА А.А. поінформував, що до Дня місцевого 

самоврядування пропонується подати кандидатури ДЕМЯНЧУКА В.Ю та 

ПОГОРИЛЯКА І. І. 

 АНДРІЇВ А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради 

і поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про перейменування Закарпатського обласного ліцею-

інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного 

поля Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ:  

Андрій Андрійович зазначив, що це технічне питання. 

АНДРІЇВ А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради 

і поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 



 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ:  

– Про припинення (реорганізацію шляхом перетворення) закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Закарпатської обласної ради  (лист 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації   
– Про заклади професійної  (професійно-технічної) освіти Закарпатської 

обласної ради  

ВИСТУПИЛИ: ШЕКЕТА А.А. поінформував присутніх, що зазначені 

питання ще готуються департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації. 

Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради і 

поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про зміни до статутів комунальних підприємств. 

ВИСТУПИЛИ: ШЕКЕТА поінформував, що готується проєкт рішення про 

зміни до Статуту «Міжнародний аеропорт Ужгород». 

Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради і 

поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: ПРО МАЙНО  

Інформував ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради  

– Про затвердження Положення про Комунальну установу «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради в новій 

редакції; 

– Про затвердження Положення про порядок списання майна, що є спільною 

власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області у новій редакції; 

– Про деякі питання підвищення ефективності використання майна, що 

належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області; 

– 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 визнання таким, що втратило чинність рішення Закарпатської 

обласної ради від 26 травня 2011 року № 240; 

– Про передачу транспортних засобів; 

– Про передачу рухомого майна; 

– 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; 

– Про надання функцій замовника будівельних робіт (з розробкою проектно-

кошторисної документації) за адресою Закарпатська область, м. Ужгород,  вул. 

Собранецька, 145; 

– Про надання функцій замовника будівельних робіт (з розробкою проектно-

кошторисної документації) з капітального ремонту об’єкту нерухомого майна за 

адресою Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 145; 

– Про надання функцій замовника будівельних робіт (з розробкою проектно-

кошторисної документації) з реконструкції об’єкту нерухомого майна за 

адресою Закарпатська область, Хустський район, с. Березники, 1; 

– Про скасування рішення обласної ради від 19.05.2022 №612 «Про надання 

згоди на списання транспортного засобу з балансу Закарпатського обласного 

центру соціальних служб шляхом відчуження (продажу) відповідно до вимог 

чинного законодавства України» та передачу рухомого майна; 

– Про надання згоди на списання будівлі з балансу Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради; 

– Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального підприємства Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг» 

шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України; 

– Про закріплення на праві господарського відання, прийняття на баланс та 

вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного майна; 

– Про закріплення на праві оперативного управління, прийняття на баланс та 

вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного майна; 

– Про деякі питання оренди майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області. 

ВИСТУПИЛИ: Антон Олександрович коротко ознайомив членів постійної 

комісії із проєктами рішень. 

Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради і 

поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 



 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про передачу нерухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (комплекс  будівель та  споруд 

за адресою: смт  Великий Березний, вул. Короленка,10)  у державну власність  

до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку України. 

ВИСТУПИЛИ: ШЕКЕТА А.А. 

Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради і 

поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про внесення до переліку підприємств, установ, організацій, в 

тому числі  тих, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст області і надають  соціально значущі  послуги  для населення КНП  

«Закарпатський  територіальний центр  екстреної медичної  допомоги» 

Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: ШЕКЕТА А.А. 

Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради і 

поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про Звернення щодо  питань реформування управління  лісової 

галузі та створення Закарпатського  регіонального офісу ДП «Ліси України»  в  

м. Ужгороді. 

ВИСТУПИЛИ: Cавко І.І. 

Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії обласної ради і 

поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ:  

– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо   присвоєння статусу 

національний комунальному закладу культури  «Заслужений академічний 

Закарпатський  народний хор» Закарпатської обласної ради; 

–  Про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради (щодо 

вирішення проблем з експортом сільськогосподарської продукції через кордони 

України)   

– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо завершення 

декомунізації та деколонізації на території Закарпатської області  (Ініціатор: 

Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» в Закарпатській обласній раді) 



 

– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо захисту громадян від 

енергетичного колапсу Ініціатор: Фракція Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ” в Закарпатській обласній раді 

– Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо визначення 

пріоритетних напрямків бюджетного фінансування  на 2023 рік Ініціатор: 

Фракція Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” в Закарпатській обласній 

раді). 

ВИСТУПИЛИ: Андріїв А.Є. запропонував винести питання на розгляд сесії 

обласної ради і поставив питання на голосування. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: винести питання на розгляд пленарного засідання 8 сесії 

обласної ради. 

 

 

Голова комісії                                                                   Андрій АНДРІЇВ 

 

 

Секретар засідання                                                          Гейза ГУЛАЧІ 

 


