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11.01.2021, листа засі
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інформує про таке.
На виконання Г
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від 3 листопада 2010
та публічності у діял
контролю за їх діяль
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обласній державній :

при Закарпатській об
За період роботт

адміністрації за звітн
21 засідання Президії
16 круглих столів з о
34 спільних засідань
ДФС, громадськими
більш ніж 28 виїзних
взято участь у 57 роб
форумах; *

підтримано і прийнят
України, Голови Вер

ПідписаноМє

Сектором Деря
Регіональним в
Спілкою робот
Регіональною ;

Ужгород, 88008, тел.: (0312) 69-61-00; 69-60-80; 69-60-78 факс,
е-таі]: аатіп©саграгйіт30умщ код згідно з ЄДРПОУ 00022496
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На м.» 1220/0/2-21 від 16.01.2021Га 91 бід/О 6 / З?

Секре аріат Кабінету Міністрів України
п.Микола

астини третьої статті 22 Закону України ,,Про доступ до
,, на виконання інфор аційних запитів від 09.01.2021 р. та
:упника Державного с кретаря Кабінету Міністрів України
6.01.2021 М91220/0/2- ], обласна державна адміністрація

[останови Кабінету іністрів України від 26 листопада
) внесення зміни до п станови Кабінету Міністрів України
року М9996” з метою абезпечення відкритості, прозорості
ьності органів викона чої влади, здійснення громадського
.ністю, головою обла ної державної адміністрації видано
9.04.2019 М9225 ,,Про ромадську раду при Закарпатській
адміністрації”, яким з тверджено склад Громадської ради
ласній державній адмі істрації.
1 Громадської ради при Закарпатській обласній державній
ий період було прове ено:
Ї Громадської ради;
бговореннянайактуал ніших суспільних проблем;
з департаментами о ласної державної адміністрації, ГУ
організаціями;
: засідань за участю гр мадськості області;
Зочих зустрічах та нар дах, 2-х міжнародних та З-х бізнес-

70 ряд звернень до Пре идента України, Кабінету Міністрів
ховної Ради України, ФС України.
:морапдуми про спів рацю Громадської ради при

Закарпатській ОДА та:
савної регуляторної сл жби у Закарпатській області;
ідділенням УСГШ в'З карпатській області;
одавців Закарпаття ;

і

>адою підприємців у З карпатській області ;



- Тристоронній еморандум між Громадською радою, департаментомекономшного розвит у та торгівлі та Управлінням ДСНС у Закарпатськійобласті;
- Тристоронній еморандум між Громадською радою, департаментомекономічного розвитк та торгівлі та Закарпатським обласним управлінням
ЛІСОВОГО та мисливськ го господарства; і

- Громадською о ганізацією «Українсь
;

е обєднання учасників бойовихдій та волонтерів АТО у Закарпатській обла ті».
Діяльність Гро адської ради при 3 карпатській обласній державнійадміністрації охоплю різні сфери суспі ьного життя міста та області:

економіку, бізнес, фі анси, проблеми місц вого самоврядування, зайнятість
населення, екологію, хорону природи, розв ток туризму, освіту, національно-патріотичне вихованн молоці, охорону зд ровія та впровадження медичноїреформи, міжнаціон ьні відносини, к льтуру, збереження історичноїспадщини.
Зокрема:
- Розробка та внес ння пропозицій щодо
з громадськістю.

;

- Пропозиції до бласного плану захо ів щодо реалізації Національної
стратегії сприяння розвитку громадянського успільства в Україні 2020 рік.- Участь в організації Зах0дів щодо озробки Регіональної Стратегії
розвитку Закарпатської області на період 20 1- 2027 років та плану заходів з їїреалізації.

!

- Співробітництво з департаментом ек номічного розвитку та торгівлі
облдержадміністрації в формуванні фокус- уп (БШОТ-аналізу регіонального
розвитку; смарт-спеціалізації; просторовог розвитку територій; розвиткуосвіти, охорони здоров9я, спорту; екології та охорони довкілля; розвиткуінфраструктури; економічного розвитку та і вестиційної діяльності; розвиткулюдського капіталу; реалізації туристично 0 та рекреаційного потенціалу;
розвитку сільських територій; збереження к льтурної спадщини) з підготовки
результатів соціально-економічного розв тку при розробці проектуРегіональної стратегії розвитку Закарпатськ ї області на період 2021 - 2027
років.
- Розробка рекомендацій щ0до створенн в області нового туристичного
напрямку на батьківщині видатного закар атського художника А.Ерделі вс.Климовиця Іршавського району, а саме: п оведення щорічного фестивалю,
присвяченого вивченню та популяризації твор ої спадщини художника.
- Підготовка пропозицій та участь у ро оті засідання обласної комісії з
оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм(проектів) на 2020 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку.
- Спільно з Міністерством інфраструктури України в режимі
відеоконференція проведена експертна зустріч на тему «Ключові положення
законопроекту про залізничний транспортний». Розробка пропозицій до
проекту Закону України «Про залізничний транспорт».

орієнтовного Плану консультацій



Спільне засідаь

Всеукраїнського рей
Закарпатській област
проведення першого т:

Спільне засідант
Національного олімпії
червня Міжнародного
«Спорт для всіх».

Спільно з Служ
«круглого столу» до Ь»

до проведення заходів
дитини в сучасному
державних інститутів
правової, освітньої, сот

Спільно з депг
сприяння розвитку на
забезпечення Закарпат
на 2020 рік відповідно
М.» 309 на реабілітацій
церебрального параліч;

Розробка рекоме
визначення претендент
відсоткових ставок за 1

підприємництва для
обласного бюджету (не
деревообробна, поліґрг
рослинництво, послуги

Спільно 3 д:
облдержадміністрації
питань розробки прот
відходами та функціону

За підтримки ГІ
України» в Закарпатс
«круглого столу» з мет
влади, контролюючих «

науковців щодо необх
Концепції доктрини еко

[

[ня членів Президії
державшй адміністрації (далі ГР) та члє

'тингу «Сумлінні п
і. На засіданні затт
уру Рейтингу.
тя Президії ГР та Зак
іського комітету Украї

бою у справах дітей

ліативної та хоспісно
ської області коштами
до постанови Кабінет:

! .
ндацій для конкурснс
ів на компенсацію у т

средитами, залучениш

:ґ
афічна промисловість,

апартаментом
організовано проведе
[озицій до проекту І
івання і паспортизації,
) спільно з

Олімпійського Дня

іжнародного Дня зах;
щодо актуалізації ув

[

ні заходи для дітей з

!

і

реалізації інвестиційі
реможцями стали 9 п

3 ТИМЧЗСОВОГО ПРОЖИВ
ЄКОЛС

ТВ ГО
ькій області організс
ою отримання підтриь
органів, українського
ідності прийняття П(
номічної безпеки Укра

- Участь у роботі з
«Підтримка малого і с реднього бізнесу в З

понад 50 представників бізнесу різних видів е1
Внесення пропоз цій до Плану заході

Закарпатської області н період до 2021 - 202
інвестиційного форуму (Закарпаття- бізнес в

Участь у роботі пільного засідання ];

інвестиційних програ

сідання робочої грут

і проектів регіон

Громадської ради при обласній
'нів обласної рейтингової комісії
латники податків
зердили основні

2020» в
етапи та дати

:арпатського обласного відділення
ни щодо проведенням в області 23
в рамках олімпійської концепції

облдержадміністрації проведення
[сту дітей та розробка пропозицій
ги до проблем забезпечення прав

українському сусп льстві, перспективних ініціатив
та інституцій грома янського суспільства, відповідної
тіальної та іншої допо оги.
іртаментом охорони іздоров*я та комісією з питань

ї допомоги» ГР розгляд питання
з Державного бюджету України

.! Міністрів України від 27.03.2019
інвалідністю внаслідок дитячого

ї комісії облдержадміністрації із
игляді часткового відшкодування
і суб*єктами малого і середнього
тих проектів за рахунок коштів
роектів у таких галузях: харчова,
будівництво доріг, садівництво,
ання, альтернативна енергетика).
гп та природних ресурсів
ння засідання робочої групи з
тІаціонального плану управління
діючих місць видалення відходів.
«Асоціація платників податків

)вано проведення в м.Ужгороді
аки широкого кола представників
бізнесу, громадських організацій,
)даткового Кодексу Розвитку та
іїНИ.
ти з розробки операційної цілі
акарпатській області» за участю
(ономічної діяльності.
в з реалізації Стратегії розвитку
7 років, підготовка до проведення
центрі Європи» та ін.
эегіональної комісії з визначення
ального розвитку, що можуть



реалізовуватися за рахунок коштів державно2020 році в Закарпатській області.
- Спільне засідання міжвідомчої робоч
щодо адміністративно-територіального устрє
Закарпатській області
співпраці громад у

го фонду регіонального розвитку у

ої групи з підготовки пропозицій
эю базового та районного рівнів ута Президії ГР щодо досягнення домовленостей по

питаннях медицини, освіти, транспорту, узагальненіотримані пропозиції від членів робочої групи, депутатів облради, експертів,представників громад, прийнято рішення подати до КМУ зміни доПерспективного плану формування громад Закарпатської області, та ін.
- Робоча зустріч щодо засідання конкурсної комісії з визначення проєктів,
розроблених інститУтами громадянського
курортів, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році за
рахунок коштів обласного бюджету у рамках реалізації Програми розвитку
туризму і курортів у Закарпатській області на 2016 - 2020 роки.- Спільне засідання робочої групи із моніторингу за реалізацією проекту«Розвиток туристичної інфраструктури Закар

суспільства у сфері туризму та

патської області через покращеннянавігаційних елементів та встановлення туристичних стоянок.
- За ініціативи ГР та Закарпатської обласної профспілкової організації
працівників культури України проведено засідання «круглого столу» на тему«Про роботу ПАТ НСТУ «Закарпатська регіональна дирекція» в
інформаційному просторі Закарпаття і Карпатському Єврорегіоні: стан і
перспективи розвитку». Учасниками «круглого столу» підписано відповідне
Звернення «Про філію ПАТ НСТУ «Закарпатська регіональна дирекція» та
направлено Президенту України, Прем9єр-міністру, Голові Верховної Ради
України, міністру культури, голові Наглядової ради ПАТ НСТУ, народним
депутатам України від Закарпаття.
- За ініціативи ГР організовано засідання робочої групи щодо організації та
проведення на Закарпатті спільної обласно' щорічної соціально-екологічної
акції з озеленення Карпат «Врятуймо «Зелені егені» Карпат».
- Розробка пропозицій до проек Антикорупційної Програми
Закарпатської облдержадміністрації на 20 0 рік та участь у публічному
громадському обговоренні проекту Антикору ційної програми.
- Організація спільного засідання Презид ї ГР з питань нововведення щодо
оплати за природний
інфраструктури, розвитку і утримання мере

газ у 2020 році за асті керівництва департаменту
і автомобільних доріг загального

КОРИСТУВЕІННЯ МіСЦЄВОГО ЗНЗЧЄННЯ та ЖИТЛОВО-КОМУНЗЛЬНОГО ГОСПОДЗРСТВЕІ
облдержадміністрації, голови правління АТ «Закарпатгаз», директора ТОВ
«Закарпатгаз Збут». Обговорені зміни порядку оплати послуг з доставки газу
прийнятих Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних
послуг (Постанова НіКРЕКП М)
встановлення тарифу
((ЗАКАРПАТГАЗ»).

3021 від 24 грудня 2019 року «Про
на послуги розподілу природного газу для АТ

- Спільно з Центром підтримки підприємництва департаменту економіки і
торгівлі облдержадміністрації організовано
обговорення резолюції

проведення «круглого столу» з
підприємців м.Ужгорода до органів державної влади

стосовно збереження та розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності.



На виконання заходів «Програми
Закарпатській області а 2016 - 2020» роки І
та його заступиннка депутатом В.Березн
підприємцем Костико 5111. та директором
«Красія» Поневачем . Ишлося про стан та
рекреаційного компл ксу та гірськолижь
інфраструктури с. Ви ково, необхідність рс
підготовку кадрів для уристичної галузі, за!
збільшення туристичн го потоку в літній се3(

-Робоча зустріч олови Закарпатської
Олексія Петрова з оловою Громадської
адміністрації Михай о Греньо. Йшлося
механізмів партнерства держави з інститут
вдосконалення діяльності органів державної
відкритості їх діяльності, залучення гро
державними справами.

- Спільне засідання представників ГР т
при управлінні містобудування та
облдержадміністрації. Обговорювалися прое1
розміщення об,єкту з переробки ТПВ за
території Ірлявської сільської ради, а також п
м. Тячів та ряду сіл Хустського району.

Проведено сумісне засідання членів
України у Закарпатській області та Гром
облдержадміністрації :: обговорення пропози
України від 16.02.2020 р.М 466-ІХ «Про внес
України щодо вдосконалення адмініструванн

З

[

логічних неузгодженостей у податковому
позицій, які будуть неузгоджено перелік про

органам.
ПреЗИДія ГР спіл

облдержадмістрації іНі]

за участю представни
владних структур За]
підприємництва Укра
Закарпатської області. 1

механізми стимулювання
Обговорювалися можливості кредитування
області по програмі «Доступні кредити
Податкового кодексу З

Закарпатській області 6

плану дій з реалізаці
середнього підприємни:

- Спільне онлайн-:
Тиса згідно з планом
проекту НПЗККОПА/

ьно з департаментом
ціювали проведення в

їни на тему: «Про

іільше 20 пропозицій

цтва.

роботи на 2020 рік

,

ків промисловості, 6
карпаття та виконавг

Можливості Фонду ро:
підприємництв

]країни та надані Гро

ї антикризової страт

гасідання представник

[702/0005 «Спільні з

розвитку туризму і курортів у
ідбулася робоча зустріч голови ГР
янської районної ради, приватним
готельно-ресторанного комплексу
перспективи розвитку туристично-
ої бази «Красія», покращення
змонту дороги Кострино - Люта,
[учення додаткових інвестицій для
)н.
обласної державної адміністрації
ради при обласній державній

про налагодження ефективних
ами громадянського суспільства,
влади, забезпечення прозорості і

мадян до участі в управлінні

а архітектурно-містобудівної ради
архітектури Закарпатської

ст детального плану території для
межами населеного пункту на

роекти змін до генеральних планів

Громадської ради при ГУ ДПС
адської ради при Закарпатській
цій щодо внесення змін до Закону
ення змін до Податкового кодексу
я податків, усунення технічних та
! законодавстві». На засіданні
іправлені відповідним державним

економічного розвитку і торгівлі
ідеоконференції - круглого столу
ізнесу, громадських організацій,
[ого директора Фонду розвитку
блеми малого та мікробізнесу
ввитку підприємництва України та
а на регіональному рівні».
малого та середнього бізнесу
5-7-9%», прийняті зміни до

мадською радою при ГУ ДПС у
по вдосконаленню законодавства,
егії стосовно мікро, малого та

ів ГР та Басейнової ради річки
з порядком денним: І.Реалізація
аходи із запобігання стихійним



лихам у транскор онному басейні
транскордонного спів обітництва Угорщин
2014 - 2020. 2.Ек лого-водогосподарсь
дериваційний канал, система водовідвед
споруди міста), шлях їх вирішення.

- Відповідно до п ану роботи на 2020 рік та враховуючи епідеміологічнуситуацію в регіоні, П езидія ГР організувал
просвітницьких акцій із залученням членів

Уж (ГІООЄПЕНУ, Програми
- Словаччина - Румунія - Українаі проблеми м.Ужгорода (р.Уж,
ення міста, каналізаційно-очисні

а ряд виїзних засідань - еколого-
ради та представників інститутівгромадянського сусп льства області, приурочених до святкування ДняДержавного Прапора країни та 29-ї річниш

серпня 2020 року - сх дження на г. Пікуй; 9
Незалежності України, зокрема: 2
серпня 2020 року - сх0дження наг. Петрос; 16 серпня 020 року - сплав на катамаранах по р. Тиса; 23 серпня2020 року - сходженн на г. Свицовець.

- Участь членів П езидії ГР в громадських слуханнях в рамках підготовки
проєкту постанови
управління чергами

«Питання реалізації
втотранспорту перед

пілотного проєкту організації
міжнародними автомобільними

пунктами пропуску «Електронна черга перетину кордону». Метою проєкту є
створення сервісу прогнозованого часу перетину кордону - управління
чергами; усунення черги автотранспорту перед пунктами пропуску -улаштування зон очікування; формування джерела фінансування прикордонної
іНФраструктургІ;
кордонами на період
Міністрів України від 24.07.2019 р. Ле

сприяння реалізації Стратегії інтегрованого управління
до 2025 року, схвалений розпорядженням Кабінету

687-р. Учасники громадськогообговорення детально проаналізували положення й д0датки проєкту «Порядокреалізації пілотного проєкту «Електронна черга перетину кордону», підтримали
пропозицію Закарпатської обласної державної адміністрації щодо реалізації
цього проекту з 1 грудня 2020 року та ухвали
урахуванням всіх зауважень та пропозицій на
України.

- З нагоди Дня ф
еколого-просвітницьку акцію - сходження

ли рішення направити документ з
затвердження Кабінету Міністрів

[зичної культури та спорту Президія ГР організувала
на гору Піп Іван Чорногірський

(2026 м). В акції взяли участь керівництво області за участі 70 представників
громадських організацій м. Ужгорода та області. Учасники сходження
піднялися на полонину Балцетул, хребет
роботою найвищої в Україні високогірної
приміщенні міжнародного наукового центру

Чорногірський, ознайомилися з
рятувальної станції, що діє у
«Обсерваторія» на горі Піп Іван

Чорногірський, відвідали унікальне фермерське господарство Балцетул.
- Планове засідання Президії ГР за участю керівництва області з порядком

денним засідання: основні здобутки та стратегічні напрямки роботи ГР;
підтримка інновацій та «нової» індустріалізації в умовах пандемічної кризи;
створення паліативної мобільної допомоги в Закарпатті: можливості втілення та
проблемні аспекти (досвід м. Ужгорода).

голови Закарпатськоїпропозиції
покращення співпраці

Регіональної стратегії
років.

облдержадміністрації
департаментів ОДА з

питаннях соціально-економічного розвитку 3

розвитку Закарпатськ

Члени Президії ГР підтримали
О.Петрова щодо

комісіями Громадської ради у
акарпаття при розробці проекту
ої області на період 2021-2027



- Спільне засідан
рекреаційного комплє
Б.Д.), представників г
Закарпатської області
умовах». Розроблені
Закарпатської області

- За ініціативи у
державної адміністра]
обговорення проблем 4

Щодо плану ро
державній адміністрат
роботи Президії Гро
адміністрації на найб
роботи.

Додатково зазнач
від 26 листопада 2014
Міністрів України від
Закарпатської обласне
Громадську раду при :

7 Положення Грома,
адміністрації термін
державній адміністраці

Слід зазначити, Щ
установчих зборів ш
обовіязковому порЯДку
офіційному веб-сайті т
групою та погоджене
проведення установчиь
зборах, відомості про
адресу та номер телефо

На офіційному вє
рубриках ,,Громадськ
розміщується інформ
нормативно-правових
проведення консультац

Діяльність орган
створює умови для реа
участь в управлінні дер

І

Заступник голови дер
адміністрації

Марина Коваль
(0312) 696130

ня Президії ГР, ком
:ксу, гірських та сіль
ромадських, наукови

пропозиції до Прогр
на 2020 - 2027 роки.
правління туризму
дії та ГР організован проведення «круглого столу» збезпеки туристів у Ка патах.
боти Громадської

мадської ради при
нижчому засіданні

буфде затверджено відповідний план

І
1

а рада”

1 ії з питань розвитку туристично-
ьких територій (голова Пранничук

х організацій та навчальних закладівна тему: «Розвиток уризму на Закарпатті в сучасних
ми розвитку туризму та курортів

дьвфТД-О'Їцььддьд

т курортів Закарпатської обласної
Ш-о-д;

р ди при Закарпатській обласнійії на 2021 рік, інфор уємо, що згідно робочого плану
акарпатській обласній державній

аємо, що згідно пост нови Кабінету Міністрів України
1 року “9688 ,,Про вне ення зміни до постанови Кабінету3 листопада 2010ро у М9996”, розпорядження голови
ьї державної адмінбіс рації від 19.04.2019 М9225 ,,Про
Закарпатській обласні
дської ради при 3 карпатській обласній державній

державній адміністрації”, пункту

дії Громадської ра й при Закарпатській обласній
і буде припинено 14 к ітня 2021 року.
0 не пізніше, ніж за 3 календарних днів до проведення
) формуванню ново о складу Громадської ради, в
обласна державна ад іністрація оприлюднює на своєму
а в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною
з нею повідомленн про дату, час, місце, порядок

: зборів, порядок под ння заяв для участі в установчих
склад ініціативної гр пи та прізвище, імія, електронну
ну відповідальної 000 и.
б-еайті облдержадмі істрації (т.еаграфіаноииа) у

та ,,Гром дянське суспільство і влада”
ація про діяльніст громадської ради, проекти
актів для громадськ го обговорення, плани та звіти
ій з громадськістю.
[ів державної влади 0 ласті є відкритою і прозорою, що
лізації конституційни прав громадян на інформацію та
жавними справами.

жавної

дтп. ТРАВІНА


