
Протокол   

 засідання постійної комісії обласної ради з питань адміністративно-

територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу та 

розвитку села  

 

 

Дата проведення: 28 жовтня 2022 року 

Час проведення: 11.00 год 

Місце проведення:  депутатський зал обласної ради, 5 поверх   

   

Присутні: 

Шандор Федір Федорович – голова комісії 

Синетар Іван Іванович – заступник голови комісії 

Лаба Михайло Михайлович – секретар комісії  

 Антал Олександр Петрович – член комісії 

 

Запрошені: 

  Дем’янчук Василь Юрійович – заступник голови 

обласної ради 

Гнатківський Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Завадяк Ліонела Михайлівна – начальник 

управління з контролю за використанням та 

охороною земель Головного управління 

Держгеокадастру у Закарпатській області   
 

 

Порядок денний: 

 

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

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

 

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

засідання восьмої сесії обласної ради та потребують узгодження постійними 

комісіями обласної ради. 

ІІІ. Про розгляд звернень та листів, скерованих у постійну комісію з питань 

адміністративно-територіального та земельного устрою, агропромислового 

комплексу та розвитку села: 

 

- Про лист Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 

 

 



Відкрив і вів засідання голова комісії Шандор Федір Федорович, який 

підключився до роботи онлайн. Привітав всіх запрошених та присутніх членів 

постійної комісії. Ознайомив з порядком денним засідання і вніс пропозицію 

перейти до розгляду питань.  

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд питань, які виносяться на розгляд першого 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради.  

 

СЛУХАЛИ: Про Звернення щодо  питань реформування управління  лісової 

галузі та створення Закарпатського  регіонального офісу ДП «Ліси України»  

в  м. Ужгороді. 

 

Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради  

 

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф. Ф. – наголосив на основних фактах, які є 

ключовими у поданому зверненні. Зокрема, загальна площа земель лісового 

фонду Закарпатської області складає 676 тис. га, із них  87%  надано в постійне 

користування підприємствам Закарпатського обласного управління лісового та 

мисливського господарства, що становить 588,8 тис. га,  і є більше понад 30% у 

порівнянні з Івано-Франківським та Львівським обласними управліннями.  

Голова постійної комісії доповнив, що лісистість однієї Закарпатської 

області  складає 52% та є найбільшою в Україні. Саме тут сконцентровані основні 

в Україні деревні запаси цінних хвойних і твердолистяних порід. Ліси Закарпаття 

– це «легені» не тільки України, а й Європи. Крім того, з-поміж усіх областей 

України лише Закарпаття є учасником трьох програм прикордонного і 

транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства: 

INTERREG NEXT 2021-2027 «Угорщина – Словаччина - Румунія – Україна»; 

INTERREG NEXT 2021-2027 «Румунія – Україна»; INTERREG NEXT 2021-2027 

«Польща – Україна».   

Найголовнішим є подальше збереження, примноження й організація 

раціонального, невиснажливого лісокористування та ефективного управління 

ним. В області накопичено величезний практичний досвід. Є багаторічні наукові 

дослідження щодо організації й управління лісовим господарством на 

найвищому рівні. Але усе це в результаті залежить від рівня підготовки та 

наявності практичного досвіду кадрів лісового господарства, їх професійної, 

фахової підготовки та навичок у роботі. Кваліфіковані спеціалісти-лісівники 

спроможні на цей час вирішувати найскладніші проблеми лісогосподарського 

виробництва, володіють комп’ютерними програмами, менеджментом, 

маркетингом, умінням працювати в нових умовах.  

Федір Федорович підкреслив, що сучасний рівень підготовки 

висококваліфікованих лісових фахівців здійснює не тільки відокремлений 

структурний підрозділ «Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж 

Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний 

університет України», а і Вищий державний навчальний заклад «Ужгородський 

державний університет». 



Відповідних спеціалістів готують на вузькоспеціалізованих кафедрах 

УжНУ, зокрема: фізичної географії та раціонального природокористування і 

кафедрі лісництва. 

Шандор Ф. Ф. – зауважив, що  лісова галузь в Закарпатті є 

бюджетоутворюючою.  У нас не має підприємств важкої промисловості.  Всі 

державні лісогосподарські підприємства обласного управління є найбільшими 

платниками податків галузі області загалом. Якщо забрати одне з основних 

джерел наповнення бюджету області – це може призвести до соціально-

економічної напруги. Враховуючи, що Закарпатська область – прикордонна 

область України, доведення до такої ситуації не бажане. 

Враховуючи наведене вище, Федір Федорович акцентував на необхідності  

додаткового створення Закарпатського регіонального офісу ДП «Ліси України» 

в     м. Ужгороді зі сферою координації 12-ти філій Закарпатської області. 

 

Синетар І. І. – підтримав голову комісії і вніс пропозицію як органу 

місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ, міст області, з метою забезпечення балансу розподілу між 

регіональними представництвами та ефективної діяльності філій, центром 

Карпатського регіонального офісу ДП «Ліси України» визначити місто Ужгород, 

а у випадку, якщо це буде не можливо – додатково створити  Закарпатське 

регіональний представництво в  м. Ужгороді у складі 12-ти філій Закарпатської 

області, площа лісового фонду яких становить 585 тис. га.  

 

Антал О. П., Лаба М. М. – підтримали внесені пропозиції. 
Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку денного 

8-ї сесії обласної ради та розглянути на І її пленарному засіданні з 

врахуванням висловлених зауважень. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо завершення 

декомунізації та деколонізації на території Закарпатської області. 

 

Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради  

 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії звернувся до  присутніх членів комісії з 

проханням слова «деколонізацію» у поданому Зверненні змінити на 

«деімпералізацію». 
 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

 



ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку денного 

8-ї сесії обласної ради та розглянути на І її пленарному засіданні з 

врахуванням висловлених зауважень. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про перейменування села Лопухів Тячівського району 

Закарпатської області на с. Брустури.   

 

Інформував: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради  

  

Гнатківський В. В. -  поінформував присутніх, що зазначене питання готується 

до розгляду на ІІ пленарне засіданні 8-ї сесії обласної ради. 

  

ВИСТУПИЛИ: Шандор Ф.Ф. – вніс пропозицію підтримати мешканцям                     

с. Лопухово і розглянути зазначене питання на І  пленарному засіданні 8 сесії 

обласної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання включити до порядку денного 

8-ї сесії обласної ради та розглянути на І її пленарному засіданні за наявності 

усіх поданих додаткових матеріалів. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд інших питань, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради та потребують узгодження 

постійними комісіями обласної ради. 

 

З усіх інших питань, які виносяться на розгляд І пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради голова комісії  Шандор Ф. Ф. запропонував погодили 

відповідні проєкти рішень та розглянути на президії обласної ради для 

подальшого узгодження на пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради та 

врахувати рекомендації й висновки профільних комісій ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Синетар І. І., Лаба М. М., Антал О. П. підтримали зазначену 

пропозицію голови комісії. 

 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді розглянути інші питання, що 

потребують ухвалення у цей період,  на президії обласної ради для подальшого 

узгодження на пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради з урахуванням 

рекомендацій профільних комісій обласної ради.  

 



 

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень та листів, скерованих у постійну комісію 

з питань адміністративно-територіального та земельного устрою, 

агропромислового комплексу та розвитку села: 

 

- Про лист Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 

 

Інформувала: ЗАВАДЯК Ліонела Михайлівна – начальник 

управління з контролю за використанням та 

охороною земель Головного управління 

Держгеокадастру у Закарпатській області  

 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати направити лист Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру до обласної державної адміністрації для 

розгляду та надання пропозицій. 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                    Федір ШАНДОР 

 

 

Секретар комісії                                                                 Михайло ЛАБА  

 

 


