
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

засідання постійної комісії обласної ради з питань транскордонного 

співробітництва, розвитку туризму та рекреації 

 

від 13 грудня 2022 року, 

11.30, 

депутатська зала засідань 

обласної ради 

(V поверх), м. Ужгород 

 

Склад комісії:  

КІШ  Михайло Михайлович – голова 

комісії онлайн (службова необхідність) 

МАН Денис Миколайович – заступник 

голови комісії   

БАЛОГ Лівія Іванівна – секретар комісії  

Члени комісії: 

ШУКАЛЬ Ярослав Юрійович 

ГАЛАЙ Ірина Олександрівна – онлайн 

(службова необхідність) 

 КАСЬКІВ Владислав Володимирович – 

онлайн (службова необхідність) 

 

Запрошені: 

ЧУБІРКО Володимир Володимирович –

голова обласної ради 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради 

СУШКО Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради  

МАКОВСЬКИЙ Василь Іванович – 

начальник управління міжнародних та 

регіональних зв’язків виконавчого апарату  

обласної ради  

 ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  

обласної ради 

 

Порядок денний: 

І. Попередній розгляд матеріалів другого пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради VІІІ скликання: 
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1.1. Про обласний бюджет на 2023 рік. 

1.2. Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської 

області на 2023 рік.  

1.3. Про створення комунального закладу позашкільної освіти 

«Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості» Закарпатської 

обласної ради. 

1.4. Про план роботи обласної ради на 2023 рік. 

1.5. Про перейменування села Лопухів Усть-Чорнянської селищної 

ради Тячівського району Закарпатської області. 

1.6. Про передачу рухомого майна. 

1.7. Про погодження  клопотання щодо приведення  існуючого поділу 

лісів у відповідність  до Порядку  поділу лісів на категорії та  виділення 

особливо захисних лісових ділянок. 

1.8. Про внесення змін до Програми проведення заходів  із ліквідації 

комунальних підприємств  Закарпатської обласної ради  на 2020 – 2025 роки. 

1.9. 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). 

1.10. Про внесення змін до Програми фінансового  забезпечення 

проєктів міжнародної технічної  допомоги  Закарпатської області на 2021 – 

2023 роки. 

1.11. 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. 

1.12. Про укладення контракту (із директором КНП «Закарпатський 

протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради Русином А. В.).  

1.13.  Про внесення змін до Положення про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання (зі змінами від 19.05.2022). 

1.14. 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). 

1.15. Про структуру і чисельність, штатний розпис Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради на 2023 рік. 

1.16. 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. 

1.17. Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень 

судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки (зі змінами від 

28.02.2022). 
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1.18. 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». 

1.19. Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого 

за адресою: м. Хуст, вул. Пушкіна, 11а.  

1.20. Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого 

за адресою: м. Берегове, вул. Лева, 11. 

1.21. 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. 

1.22. Про передачу транспортного засобу. 

1.23.  Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого 

значення  (ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря»). 

1.24. Про включення вбудованого нежитлового приміщення будівлі 

літ. А, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Іршава, вул. 

Гагаріна, 42, до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації. 

1.25. Про звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття 

пунктів пропуску через державний кордон України з Румунією. 

 

ІІ. РІЗНЕ.  

2.1. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань 

транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації на 2023 рік. 

 

СЛУХАЛИ: Відкрив і  вів засідання заступник голови комісії Ман 

Денис Миколайович, який, як військовослужбовець, перебував у ці дні у 

короткостроковій відпустці.  

Головуючий насамперед зазначив, що голова комісії Кіш Михайло 

Михайлович, з огляду  на службове відрядження (гуманітарна місія), бере 

участь у роботі комісії дистанційно; також до засідання комісії через інтернет-

звʼязок долучаються представники комісії Галай Ірина Олександрівна і 

Каськів Владислав Володимирович через службову необхідність. 

Головуючий поінформував присутніх депутатів про порядок денний 

засідання та зазначив про наявність кворуму для ухвалення рішень. 

Члени комісії погодили зазначені пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити пропонований порядок денний 

засідання комісії. 
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СЛУХАЛИ: З питання «Про обласний бюджет на 2023 рік», який 

прийнятий розпорядженням обласної державної адміністрації – обласної 

військової адміністрації від 15 грудня 2022 року № 909,  інформував перший 

заступник голови обласної ради Шекета Андрій  Андрійович та назвав 

пропоновані суми доходів, видатків, резервного фонду обласного бюджету та 

інші прогнозовані фінансові показники. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт 

рішення,  запропонували винести це питання на розгляд у сесійну залу та 

підтримати за результатами розгляду профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про обласний бюджет 

на 2023 рік» на розгляд другого пленарного засідання восьмої сесії обласної 

ради та погодити із урахуванням рекомендацій профільної комісії обласної 

ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму соціально-економічного 

розвитку Закарпатської області на 2023 рік», яку підготовлено 

департаментом економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення 

інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх 

виконанням обласної військової адміністрації – облдержадміністрації,  

інформував перший заступник голови обласної ради Шекета Андрій  

Андрійович та підкреслив, що Програма спрямована  на активізацію 

економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу області, 

збільшення їх інвестиційної та інноваційної складової, розвиток мережі 

індустріальних парків, нарощування обсягів промислового та 

сільськогосподарського виробництва, подальший розвиток малого і 

середнього бізнесу, забезпечення фінансового оздоровлення реального 

сектору. 

ВИСТУПИЛИ: Ман Денис Миколайович зауважив, що  важливим є 

те, що цього разу у документі, крім традиційних складових: аналіз 

економічного і соціального розвитку області у 2022 році; перспективи та 

основні завдання економічного і соціального розвитку області, у 2023 році – 

передбачено і такий розділ як: підтримка внутрішньо переміщених осіб на 

період дії воєнного стану.  

Тому у цей складний час вкрай необхідно враховувати реальні загрози 

кризових явищ на економіку області та здійснювати заходи з їх послаблення 

через тісну координацію дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування. 

Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт рішення, підтримали 

озвучені пропозиції та запропонували винести це питання  у сесійну залу за 

результатами розгляду постійних комісій. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6.  

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про Програму 

соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2023 рік» на 

розгляд другого пленарного засідання восьмої сесії обласної ради та погодити 

із урахуванням рекомендацій постійних комісій обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про створення комунального закладу 

позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» Закарпатської обласної ради», підготовленого департаментом 

освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації – 

облдержадміністрації, інформував Шекета Андрій  Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради, і на період роботи обласної комісії з 

комплексного вивчення питань вдосконалення мережі закладів позашкільної 

освіти обласного підпорядкування був  заступником її голови. Та  насамперед 

підкреслив, що комісійно фахівцями облдержадміністрації, обласної ради із 

залученням представників Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради та Управління 

Західного офісу Держаудитслужби в області було вивчено питання 

удосконалення мережі позашкільної освіти. За результатами – вироблено 

загальний висновок та напрацьовано проєкт рішення про потребу у створенні 

на базі «ПАДІЮНУ» нового комунального закладу позашкільної освіти – 

«Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості» Закарпатської 

обласної ради, приєднавши до нього чотири діючі позашкільні установи: 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 

комунальний заклад «Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і 

спорту учнівської молоді» Закарпатської обласної ради, Закарпатський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Закарпатський 

обласний палац дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН». 

ВИСТУПИЛИ: Гнатківський Володимир Володимирович, як член 

обласної комісії з комплексного вивчення питань вдосконалення мережі 

закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування, утвореної за 

рекомендацією профільних комісій обласної ради, доповнив, що  основним 

напрямом діяльності пропонованого  позашкільного закладу є: проведення 

навчально-виховної, інформаційно-методичної, навчально-тренувальної 

роботи з учнями, вихованцями, слухачами за художньо-естетичним, 

туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, 

дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, 

військово-патріотичним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та за потреби 

іншими напрямами, що відповідають запитам розвитку талановитої молоді 

Закарпаття. 

Ман Денис Миколайович акцентував на назрілій потребі ефективних 

оптимізаційних процесів у позашкіллі та необхідності в умовах воєнного 

стану економії і раціонального використання коштів обласного бюджету, 

спрямованих на позашкільну освіту. Запропонував  надати депутатам обласної 

ради до пленарного засідання ради довідку про результати роботи обласної 

комісії з комплексного вивчення питань вдосконалення мережі закладів 
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позашкільної освіти обласного підпорядкування та наголосив, що під час 

оптимізації, у першу чергу, треба врахувати інтереси наших школярів і 

провести цей процес таким чином, аби не зашкодити якості освіти.  Та загалом 

акцентував увагу посадовців на тому, що у період війни, коли навчання 

нестабільне, пріоритетом треба визначити дітей, тому позашкілля – це 

можливість задіяти їх до занять. 

Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт рішення, підтримали 

озвучені пропозиції та запропонували винести це питання на розгляд у сесійну 

залу із урахуванням розгляду профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, 2 – «не голосували»: Кіш М. М., Каськів В. 

В.  (на час голосування – відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

–  під час оптимізації позашкілля першочергово треба враховувати 

інтереси школярів і проводити ці реформи таким чином, аби не нанести шкоду 

якості освіти та загалом освітньому процесу; 

–  до пленарного засідання ради надати депутатам обласної ради 

довідку про результати роботи обласної комісії з комплексного вивчення 

питань вдосконалення мережі закладів позашкільної освіти обласного 

підпорядкування; 

–  винести питання «Про створення комунального закладу 

позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» Закарпатської обласної ради» на розгляд другого пленарного 

засідання восьмої сесії обласної ради та погодити з урахуванням рекомендацій 

депутатів і профільної комісії обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про план роботи обласної ради на 2023 рік» 

керуюча справами обласної ради  Ливч Мирослава Михайлівна інформувала 

про те, що  проєкт рішення обласної ради сформовано з врахуванням 

попередньо внесених пропозицій обласної державної адміністрації, питань 

майна обласної комунальної власності загального характеру та інших 

організаційних, документальних, інформаційних і методичних складових у 

діяльності  обласної ради упродовж наступного року. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт 

рішення, підтримали та запропонували винести це питання на розгляд у 

сесійну залу. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про план роботи 

обласної ради на 2023 рік» на розгляд другого пленарного засідання восьмої 

сесії обласної ради та погодити з урахуванням пропозицій депутатів. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про перейменування села Лопухів Усть-

Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області» 
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інформував Гнатківський Володимир Володимирович – начальник 

управління правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради та 

підкреслив, що проєкт рішення обласної ради підготовлено на підставі 

протоколу громадських слухань Усть-Чорнянської селищної ради щодо 

перейменування с. Лопухів на с. Брустури від 21 серпня 2022 року та 

відповідних звернень Тячівської районної ради  і Усть-Чорнянської селищної 

ради. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт 

рішення, підтримали та запропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу із урахуванням розгляду профільної комісії обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5, 1 – не голосував: Каськів В. В.  (на час 

голосування – відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про перейменування 

села Лопухів Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області» на розгляд другого пленарного засідання восьмої сесії 

обласної ради та погодити із урахуванням розгляду профільної комісії 

обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про передачу рухомого майна» інформував 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради та підкреслив, що 

проєкт рішення ініційований депутатами обласної ради – членами Наглядової 

ради КУ «Управління спільною власністю територіальних громад» обласної 

ради та потребують узгодження обласною радою. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт 

рішення, запропонували винести це питання на розгляд у сесійну залу із  

урахуванням розгляду профільної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про передачу 

рухомого майна» на розгляд другого пленарного засідання восьмої сесії 

обласної ради та погодити із урахуванням розгляду профільної комісії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питань «Про погодження  клопотання щодо 

приведення  існуючого поділу лісів у відповідність  до Порядку  поділу 

лісів на категорії та  виділення особливо захисних лісових ділянок»,  «Про 

внесення змін до Програми проведення заходів  із ліквідації комунальних 

підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки» 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради інформував про 

відповідні проєкти рішень, що виносяться на розгляд ради. 
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ВИСТУПИЛИ: Члени комісії, обговоривши зазначені проєкти 

рішень, запропонували винести ці питання на розгляд у сесійну залу із 

уврахуванням розгляду профільної комісії обласної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, 2 – не голосували: Кіш М. М., Каськів В. В.  

(на час голосування – відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про погодження  

клопотання щодо приведення  існуючого поділу лісів у відповідність  до 

Порядку  поділу лісів на категорії та  виділення особливо захисних лісових 

ділянок»,  «Про внесення змін до Програми проведення заходів  із ліквідації 

комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки»  

на розгляд другого пленарного засідання восьмої сесії обласної ради та 

погодити із урахуванням розгляду профільної комісії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питань «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)» Маковський Василь Іванович – 

начальник управління міжнародних і регіональних зв’язків виконавчого 

апарату обласної ради інформував про можливість внесення змін, що 

стосується здійснення комплексу організаційних і інформаційних заходів з 

розвитку транскордонної співпраці між територіальними громадами 

партнерських регіонів країн-членів Європейського Союзу в економічній, 

екологічній, соціальній та гуманітарній сферах, враховуючи вимоги воєнного 

стану, підготовкою проєктних заявок на конкурс програм із залученням 

міжнародної технічної допомоги. 

ВИСТУПИЛИ:  

Ман Денис Миколайович, з огляду на профільність цього питання у 

роботі комісії, запропонував розробнику проєкту рішення вивчити 

актуальність пропонованих змін з тим, щоб винести це питання на розгляд у 

сесійну залу. 

Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт рішення, підтримали 

пропозицію головуючого щодо подальшого розгляду цього питання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, 2 – не голосували: Кіш М. М., Каськів В. В.  

(на час голосування – відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати вивчити додатково доцільність розгляду 

питання «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)», та, за потреби, винести на розгляд другого пленарного засідання 

восьмої сесії обласної ради із урахуванням пропозицій депутатів обласної 

ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до Програми 

фінансового  забезпечення проєктів міжнародної технічної  допомоги  
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Закарпатської області на 2021-2023 роки» інформував Гнатківський 

Володимир Володимирович – начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату  обласної ради та підкреслив, що проєкт рішення 

підготовлено з метою оптимізації фінансової діяльності Комунального 

підприємства «Агентство регіонального розвитку та транскордонного 

співробітництва «Закарпаття» Закарпатської обласної ради; реалізація 

зазначеного акту потребує додаткового фінансування у зв’язку з фінансовими 

зобов’язаннями обласної ради, як сторони учасника проєктів міжнародної 

технічної допомоги. 

ВИСТУПИЛИ:  

Ман Денис Миколайович підкреслив, що це питання є профільним 

(належить до компетенції комісії і  потребує попереднього розгляду), – 

запропонував підтримати у сесійній залі. 

Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт рішення, підтримали 

озвучені пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання «Про внесення змін 

до Програми фінансового  забезпечення проєктів міжнародної технічної  

допомоги  Закарпатської області на 2021-2023 роки» до порядку денного 

восьмої сесії обласної ради та погодити  на другому її пленарному засіданні. 

СЛУХАЛИ: З питання «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» Гнатківський Володимир Володимирович – начальник 

управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради 

зазначив, що департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, 

залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та 

контролю за їх виконанням облдержадміністрації відповідно до вимог 

законодавства, що стосується  воєнного стану в Україні та окремих питань 

формування і виконання місцевих бюджетів у цей період, підготував проєкт 

рішення. У переліку зазначено 39 пунктів, що містять  дату, номер 

розпорядження обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації щодо затвердження та/або внесення змін до обласної програми. 

ВИСТУПИЛИ: Ман Денис Миколайович  підкреслив, що важливим 

у цьому Переліку є фінансова підтримка: Програми надання шефської 

допомоги військовим частинам, які розташовані на території області на 2021  – 

2025 роки; Програми підтримки військових частин Закарпатської області  на 

2022 рік;  Програми організації та забезпечення територіальної оборони, 

призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання 

населення в Закарпатській області на 2021 – 2025 роки; Програми 

мобілізаційної підготовки Закарпатської області на 2023 рік; Програми 
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розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах 

суспільного життя у Закарпатській області на 2023 – 2027 роки. 

Головуючий також додав, що надзвичайно актуальним у сьогоденні є 

Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2023 – 2025 роки, заходи якої спрямовані на формування прагнення 

до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки 

та витривалості; підвищення престижу військової служби, військова 

професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої 

на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах 

України та інших військових формуваннях; створення системи військово-

патріотичного виховання. 

Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт рішення, погодили 

озвучені пропозиції та наголосили, що  виконання заходів пропонованих 

Програм дасть можливість сформувати серед населення області сприйняття 

української мови як елемента національної безпеки, що надзвичайно важливо 

в умовах російської війни проти українського народу, та створить цілісну 

систему національно-патріотичного виховання в області.  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити питання «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» до порядку денного восьмої сесії обласної ради та погодити 

на другому її пленарному засіданні, враховуючи пропозиції депутатів обласної 

ради. 

 

СЛУХАЛИ: Із додаткових питань, ініціаторами яких є депутати 

обласної ради – члени Наглядової ради Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» обласної ради: «Про укладення 

контракту (із директором КНП «Закарпатський протипухлинний 

центр» Закарпатської обласної ради Русином А. В.)», «Про внесення змін до 

Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання (зі 

змінами від 19.05.2022)», «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)»,  «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», «Про внесення змін до Програми 

забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2022 

– 2024 роки (зі змінами від 28.02.2022)»,  «Про внесення змін до рішення 
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обласної ради від 26.09.2019  № 1559 «Про окремі питання щодо забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», «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», «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», «Про передачу транспортного 

засобу»,   «Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого 

значення  (ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря»)», «Про 

включення вбудованого нежитлового приміщення будівлі літ. А, 

розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Іршава, вул. Гагаріна, 42, 

до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області, що підлягають приватизації» – Гнатківський 

Володимир Володимирович – начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради інформував про проєкти рішень із 

зазначених питань, що виносяться на розгляд ради. 

ВИСТУПИЛИ:  

Ман Денис Миколайович запропонував підтримати відповідні 

проєкти рішень з цих питань та винести на розгляд президії для подальшого 

узгодження, враховуючи пропозиції депутатів обласної ради.  

Члени комісії, обговоривши зазначені проєкти рішень, підтримали 

пропоновані питання для розгляду на президії обласної ради з тим, щоб 

врахувати рекомендації профільних комісій та винести на подальше 

узгодження у сесійну залу. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4, 2 – «не голосували»: Кіш М. М., Каськів В. 

В.  (на час голосування – відсутній зв’язок).  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести зазначені питання на розгляд 

президії ради і другого пленарного засідання восьмої сесії обласної ради та 

підтримати, враховуючи рекомендації профільних комісій обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про звернення Закарпатської обласної ради 

щодо відкриття пунктів пропуску через державний кордон України з 

Румунією» Маковський Василь Іванович  –  начальник управління 

міжнародних та регіональних зв’язків виконавчого апарату  обласної ради 

інформував, що проєкт рішення, за ініціативою депутатів обласної ради, 

підготовлено виконавчим апаратом у зв’язку із необхідністю розбудови 

прикордонної та дорожньої інфраструктури та гострою потребою  транзиту 

продукції до Євросоюзу через війну і блокування морських шляхів в Україні.  

Тому актуальним наразі є налагодження сполучення із міжнародними 

пунктами пропуску зі сторони Закарпатської області з Румунією: «Яблунівка 
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(Україна) – Ремети (Румунія)» та відновлення роботи пункту пропуску «Хижа 

– Тарна-Маре».   

ВИСТУПИЛИ:  

Ман Денис Миколайович доповнив, що  відкриття пунктів пропуску 

активізує співпрацю на рівні організацій і установ, територіальних громад 

суміжних областей України й Румунії і дозволить залучити кошти 

міжнародної технічної допомоги в рамках програм ЄС у розвиток освітньої, 

культурної, екологічної, медичної та інших сфер, вирішення питань безпеки 

кордону та сприятиме соціально-економічному розвитку прикордонних 

регіонів, а  також створить можливості для збільшення пропускної здатності 

українсько-румунського кордону, зменшення кількості часу у дорозі і, 

відповідно, збільшення транзитного потенціалу та товарообороту між 

країнами.  

Головуючий зазначив також, що це питання належить до компетенції 

комісії і потребує попереднього розгляду та відповідних рекомендацій. 

Члени комісії, обговоривши зазначений проєкт рішення, підтримали 

озвучені пропозиції. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити питання «Про звернення 

Закарпатської обласної ради щодо відкриття пунктів пропуску через 

державний кордон України з Румунією» до порядку денного восьмої сесії 

обласної ради та погодити на другому її пленарному засіданні. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та 

рекреації на 2023 рік» інформував головуючий Ман Денис Миколайович. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії, обговоривши проєкт плану роботи 

комісії, запропонували погодити відповідний перелік заходів, передбачених 

планом роботи комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 6. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити План роботи постійної комісії обласної ради 

з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації на 

2023 рік та пропонувати вносити упродовж року, за необхідності, відповідні 

зміни до заходів, передбачених планом роботи комісії. 

 

Головуючий –  

заступник голови комісії                                    Денис МАН 

 

 

Секретар  комісії                                                Лівія  БАЛОГ 

 

 


