
ПРОТОКОЛ № 44 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 31.10.2022 

Час проведення: 11:00 год. 

Місце проведення: депутатський зал   

Присутні:  

 

 

 

 

  Відсутні: 

 Присутні: 

Штефуца Н. Б. – голова комісії,  

Крулько В. І. – заступник голови комісії, 

Юрик В. В. - секретар засідання 

Білецький М. З., Гуледза Ю. Д., Ледида О.О., 

Рівіс М. М., - члени комісії 

Матрунич І.І., Пийтер Ч.А., Паульо В.Д., 

Чубирко І. І. 

Чубірко В. В. – голова обласної ради 

Дем’янчук В. Ю. – заступник голови ради 

Ливч М. М. – керуюча справами 

Іванчо В. В. – заступник голови Закарпатської 

ОВА 

Лазар П. Д. – директор департаменту фінансів 

ОВА 

Порядок денний 

І. Попередній розгляд проектів рішень, які виносяться на розгляд засідання 

сесії обласної ради (додається) 

ІІ. Щодо затвердження тарифів Закарпатського територіального центру 

екстреної медичної допомоги  

Голова комісії інформувала про план проведення засідання постійної 

комісії  обласної ради з питань бюджету та запропонувала першочергово 

розглянути лист ЗОВА щодо спрямування коштів обласного бюджету на 2022 рік 

за період з березня по жовтень 2022 року, заслухавши директора департаменту 

фінансів Лазара П. Д. 

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

 

СЛУХАЛИ:  Лист ЗОВА щодо спрямування коштів обласного бюджету на 

2022 рік за період з березня по жовтень 2022 року 



Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор департаменту 

фінансів ЗОВА 

ВИСТУПИЛИ: Лазар  П. Д. ознайомив присутніх з переліком розпоряджень 

ЗОВА, згідно яких були прийняті зміни до обласного бюджету на 2022 рік за 

період з березня по жовтень 2022 року та звернувся з проханням включити дане 

питання на розгляд чергової сесії обласної ради (проект рішення додається) 

Також, Лазар П. Д. в порядку інформування ознайомив депутатів з проектом 

обласного бюджету на 2023 рік. 

ВИРІШИЛИ: взяти озвучену інформацію до відома та включити зазначене 

питання до порядку денного чергової сесії обласної ради. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо реорганізації підприємств на території 

Закарпатської області, забезпечення населення паливними дровами та звіт 

про фінансово-господарську діяльність підприємств  

Інформує: ПЕТРЕНКО Віталій Анатолійович – начальник 

Закарпатського обласного управління лісового та 

мисливського господарства 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

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)  
Інформує: ЛІІС Руслан Миколайович – в. о. директора ЗОКП 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про ліквідацію Комунального підприємства Закарпатської 

обласної ради «БУДКОМПЛЕКТТОРГ»  

Інформує: СИГИДІН Олег Ігоревич – заступник начальника 

управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 



Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про обрання представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в 

Закарпатській області (Сличко М. І., Штефуца Н. Б.)  

Інформує: СИГИДІН Олег Ігоревич – заступник начальника 

управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про  клопотання щодо нагородження з нагоди Дня місцевого 

самоврядування Почесною грамотою Верховної Ради України (Дем’янчук 

В.Ю.) та Грамотою Верховної ради України (Погоріляк І. М.)  

Інформує: СИГИДІН Олег Ігоревич – заступник начальника 

управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про перейменування Закарпатського обласного ліцею-

інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв 

Красного поля Закарпатської обласної ради  

Інформує: СИГИДІН Олег Ігоревич – заступник начальника 

управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Закарпатської обласної ради   
Про заклади професійної  (професійно-технічної) освіти Закарпатської 

обласної ради   

Інформує: СИГИДІН Олег Ігоревич – заступник начальника 

управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 



ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про зміни до статутів комунальних підприємств (загальне 

питання):   
Про затвердження статуту Закарпатського обласного комунального 

підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород» у новій редакції  

Інформує: ЛІІС Руслан Миколайович – в. о. директора ЗОКП 

«Міжнародний аеропорт Ужгород» 

ЧЕРНЯК Михайло Євгенійович – директор 

департаменту інфраструктури, розвитку і утримання 

мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення ЗОВА 

ВИСТУПИЛИ: БІЛЕЦЬКИЙ М. З., ЛЕДИДА О. О. 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про зміни до статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради щодо 

визначення КНП правонаступником санаторію «Човен» 

Інформує: СИГИДІН Олег Ігоревич – заступник начальника 

управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про перейменування села Лопухів Тячівського району 

Закарпатської області на с. Брустури   

Інформує: СИГИДІН Олег Ігоревич – заступник начальника 

управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови обласної ради 

(загальне питання)  



Інформує: СИГИДІН Олег Ігоревич – заступник начальника 

управління правового забезпечення виконавчого 

апарату  обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Комунальну установу 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради в новій редакції  
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Положення про порядок списання майна, 

що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області  
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

СЛУХАЛИ:  Про деякі питання підвищення ефективності використання 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області (надати згоду на передачу об’єктів 

нерухомого майна з балансу комунальних підприємств-балансоутримувачів (6 

аптек) на баланс КУ «Управління спільною власністю територіальних громад» 

ЗОР для забезпечення його балансового обліку та оперативного прийняття 

господарсько-управлінських рішень)  
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



 

СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

Закарпатської обласної ради від 26 травня 2011 року № 240  («Про 

затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області»)  

Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу транспортних засобів (передати актом 

приймання-передачі Автотранспортному господарству ЗОДА:   

транспортний засіб марки Skoda, модель Octavia A7, 2018 р., транспортний 

засіб марки ВАЗ, модель 211540-110-30, 2011 р.)  

Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: викласти п.2 проекту рішення у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести відповідні зміни та включити зазначене питання до 

порядку денного сесії обласної ради та винести на розгляд пленарного засідання 

обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ:  Про передачу рухомого майна  (вилучити від КНП «Обласний клінічний 

центр нейрохірургії та неврології» ЗОР рухоме майно та передати (9 штук) КУ «Соціальний 

абілітаційно-реабілітаційний центр «Парасолька» ЗОР, для здійснення статутної 

діяльності, а саме забезпечення ефективної роботи соціальних закладів, з облікуванням на 

балансі закладу)   

Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



СЛУХАЛИ:  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 (шляхом викупу ТОВ «Карговоз»)   

Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: повернути проєкт рішення на довивчення 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ:  Про надання функцій замовника будівельних робіт (з 

розробкою проектно-кошторисної документації) за адресою Закарпатська 

область, м. Ужгород,  вул. Собранецька, 145  
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ:  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   
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про надання функцій замовника будівельних робіт та надання 

згоди на проведення будівельних робіт з реконструкції об’єкту нерухомого 

майна за адресою Закарпатська область, Хустський район, с. Березники, 1  
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 



 

СЛУХАЛИ: 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 (передати Перехрестівській спеціальній загальноосвітній 

школі-інтернату І-ІІ ступенів ЗОР  транспортний засіб марки ГАЗ, 2005 р.) 

Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання будівлі з балансу Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради (Державному ПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний 

ліцей імені Михайла Данканича», майстерня).  
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди на списання транспортних засобів з балансу 

Комунального підприємства Закарпатської обласної ради 

«Будкомплектторг» шляхом ліквідації (транспортний засіб марки ВАЗ, 

модель 21063, 1990 р,  транспортний засіб марки ВАЗ, модель 2107, 1986 р)  
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про закріплення на праві господарського відання, прийняття 

на баланс та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного 

майна (Закріпити за ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» – спеціальну аеродромну техніку 

та автомобілі – 31 найменування)  



Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про закріплення на праві оперативного управління, прийняття 

на баланс та вжиття подальших заходів щодо індивідуально визначеного 

майна (Закріпити за КНП «Обласний госпіталь ветеранів війни» ЗОР Автомобіль марки 

Mercedes-Benz  SPRINTER 208 CDI 2005 р.)  
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про деякі питання оренди майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області (встановити, що нежитлове 

приміщення літ. П, вбудоване в І поверх адмінбудівлі-столової площею 495,5 кв. 

м, розташоване за адресою:  м. Ужгород, вул. Собранецька, 145, може 

використовуватись виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме: з 

метою розміщення закладу харчування, кафе, бару, ресторану; визначити 

додатковою умовою оренди строк оренди – 49 років   
Інформує: ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – начальник  

Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради  

СЛУХАЛИ: Ледида О. О. вніс пропозицію прописати відповідні додаткові 

умови надання в оренду на 49 років у разі вкладення у розвиток підприємства    

40 млн грн протягом 2-х років   
ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

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)  
Інформує: МАРУСИНЕЦЬ Марʼяна Михайлівна – директор департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 



ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, 

що надають  соціально важливі  послуги  населенню області (КНП ЗОР: 

«Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги», 

«Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака», «Закарпатський 

обласний центр громадського здоров’я» 

Інформує: ПШЕНИЧНИЙ Анатолій Олександрович – 

директор департаменту охорони здоров’я ЗОВА 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

СЛУХАЛИ: Про Звернення: 

 Про Звернення щодо  питань реформування управління  лісової галузі та 

створення Закарпатського  регіонального офісу ДП «Ліси України»  в  м. 

Ужгороді  

 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)   

Інформує: ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління правового 

забезпечення виконавчого апарату  обласної ради  

ВИРІШИЛИ: включити зазначені питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято   

Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо завершення декомунізації 

та деколонізації на території Закарпатської області   

Інформує: Представник Фракції ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» в Закарпатській 

обласній раді 

 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 



Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо захисту громадян від 

енергетичного колапсу  

 Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо визначення 

пріоритетних напрямків бюджетного фінансування  на 2023 рік  

Інформує: Представник Фракції Політичної партії 

“ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” в 

Закарпатській обласній раді 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного сесії обласної 

ради та винести на розгляд пленарного засідання обласної ради 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

ІІ. Щодо затвердження тарифів Закарпатського територіального центру 

екстреної медичної допомоги 

Інформує: ШТЕФУЦА Наталія Богданівна – голова постійної 

комісії з питань бюджету 

ВИРІШИЛИ: залишити на доопрацювання та розглянути на наступному 

засіданні комісії з питань бюджету. 

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято 

 

 
 

 

   Голова комісії                                                                    Наталія ШТЕФУЦА 

 

   Секретар комісії                                                                Василь  ЮРИК 

 


