
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Координаційної ради голів громадських рад при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області 
 

 

13 листопада 2013 року м.Ужгород 

 

Запрошено 26 осіб: голови громадських рад при райдержадміністраціях 

Закарпатської області, голови громадських рад при міськвиконкомах 

Закарпатської області, члени Президії Громадської ради ІІ скликання при 

Закарпатській облдержадміністрації, представники облдержадміністрації та 

регіональних ЗМІ 

Присутні – 26 осіб: 

Голови громадських рад при райдержадміністраціях Закарпатської області: 

Богачик В.Д. (при Тячівській РДА),  Гудак А.І. (при Перечинській РДА), 

Делятинчук А.І. (при Рахівській РДА), Довбака О.С.(при Берегівській РДА), 

Дойчак Р.В. (при Хустській РДА), Дрошковці Й.Й. (при Виноградівській РДА), 

Куртинець М.І. (при Ужгородській РДА), Маханець В.В. (при Між гірській 

РДА), Симканич В.В. (при Іршавській РДА), Станкович В.Г. (при Свалявській 

РДА), Федорчук Ю.В. (при Мукачівській РДА), Чухра О.Ю. (при 

Великоберезнянській РДА), Шутка Н.П. (при Воловецькій РДА) – 13 осіб, 

Голови громадських рад при міськвиконкомах Закарпатської області: 

Гомонай М.П. (при Мукачівському МВК), Ряска О.І. (при Хустському МВК), 

Левицький О.Б. (при Берегівському МВК) – 3 особи, 

Члени Президії Громадської ради ІІ скликання при Закарпатській 

облдержадміністрації: Харута Ф.Г. (голова Громадської ради), Греньо М.М. 

(перший заступник голови Громадської ради), Ревті М.М. (виконавчий директор 

Регіонального відділення Асоціації міст України), Кіндрат О.О. (голова правління 

регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців у 

Закарпатській області) – 4 особи, 

Представники облдержадміністрації: Дупелич В.Р. (начальник управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю), Токарчик Н.М. 

(заступник начальника інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

– начальник відділу комунікацій з громадськістю) – 2 особи 

Представники регіональних ЗМІ – 4 особи. 

 

Порядок денний 

1. Вступне слово. 

(Дупелич В.Р., начальник управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації) 

2. Про склад Координаційної ради голів громадських рад при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області. 



(Інформує: Греньо М.М., перший заступник голови Громадської ради ІІ скликання 

при облдержадміністрації). 

3. Про Положення про Координаційну раду голів громадських рад при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області 

4. Про Регламент Координаційної ради голів громадських рад при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області 

5. Про вибори голови Координаційної ради голів громадських рад при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області 

6. Про Меморандум про партнерство громадських рад при органах 

державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування 

Закарпаття. 

(Інформує: Харута Ф.Г., голова Громадської ради ІІ скликання при 

облдержадміністрації). 

 

Регламент засідання: 

- Інформація по питаннях порядку денного –  до 5 хв. 

- Обговорення питань порядку денного –  до 3 хв. 

Тривалість засідання – 1 год. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Дупелича В.Р., начальника управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, який ще раз нагадав, що 

під час зустрічі голови Закарпатської обласної державної адміністрації О.Ледиди 

з головами громадських рад при райдержадміністраціях та міськвиконкомах 

говорилося про необхідність координації дій між громадськими радами при РДА 

та МВК області з метою об’єднання зусиль громадськості з реалізації державної 

політики в Закарпатській області. Він нагадав присутнім, що Координаційна рада 

голів громадських рад при РДА та МВК була в області утворена ще 1 червня 2012 

року під час виїзного розширеного засідання Президії Громадської ради при ОДА 

у м.Виноградово. 

ВИСТУПИЛИ:  

Ряска О.І., Станкович В.В., які наголосили, що об’єднання зусиль всіх 

громадських рад області підвищить ефективність їх діяльності, дасть змогу 

вирішувати проблеми, які є актуальними для кожного району, міста чи села. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  

Греньо М.М., першого заступника голови Громадської ради ІІ скликання 

при облдержадміністрації, який зачитав список новообраних голів громадських 

рад, утворених при райдержадміністраціях та міськвиконкомах області. 

Запропонував до складу Координаційної ради голів громадських рад при РДА та 

МВК з метою більш тісної співпраці з органами місцевого самоврядування ввести 



Ревті І.І., виконавчого директора Регіонального відділення Асоціації міст 

України. 

ВИСТУПИЛИ:  

Харута Ф.Г., Дупелич В.Р., які запропонували до складу Координаційної ради 

голів громадських рад при РДА та МВК області ввести першого заступника 

голови Громадської ради ІІ скликання при облдержадміністрації Греньо М.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Утворити Координаційну раду голів громадських рад при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах області у складі 19 осіб, а 

саме:  

1.  БОГАЧИКА                   

Володимира Дмитровича 
- голови громадської ради при Тячівській  

райдержадміністрації 

2.  ГОМОНАЙ                           

Марії Петрівни 
- голови громадської ради при Мукачівському 

міськвиконкомі 

3.  ГРЕНЬО                           

Михайла Михайловича 
- першого заступника голови Громадської ради ІІ 

скликання при Закарпатській облдержадміністрації 

4.  ГУДАКА                              

Андрія Івановича 
- голови громадської ради при Перечинській 

райдержадміністрації 

5.  ДЕЛЯТИНЧУК                   

Андрія Івановича 
- голови громадської ради при Рахівській 

райдержадміністрації 

6.  ДОВБАКИ                             

Ольги Степанівни 
- голови громадської ради при Берегівській 

райдержадміністрації 

7.  ДОЙЧАК                              

Річарда Вікторовича 
- голови громадської ради при Хустській  

райдержадміністрації 

8.  ДРОШКОВЦІ                         

Йосипа Йосиповича 
- голови громадської ради при Виноградівський 

райдержадміністрації 

9.  КУРТИНЦЯ                    

Михайла Івановича 
- голови громадської ради при Ужгородській  

райдержадміністрації 

10.  ЛЕВИЦЬКОГО                          

Олега Богдановича 
- голови громадської ради при Берегівському  

міськвиконкомі 

11.  МАХАНЦЯ                        

Василя Васильовича 
- голови громадської ради при Міжгірській 

райдержадміністрації 

12.  РЕВТІ                                     

Івана Івановича 
- голови виконавчої дирекції Регіонального 

відділення Асоціації міст України 

13.  РЯСКИ                               

Оксани Іванівни 
- голови громадської ради при Хустському 

міськвиконкомі 



14.  СИМКАНИЧА                 

Валерія Васильовича 
- голови громадської ради при Іршавській 

райдержадміністрації 

15.  СТАНКОВИЧА                

Володимира Георгійовича 
- голови громадської ради при Свалявській 

райдержадміністрації 

16.  ФЕДОРЧУК                         

Юрія Володимировича 
- голови громадської ради при Мукачівській 

райдержадміністрації 

17.  ХАРУТИ                               

Федора Григоровича 
- голови Громадської ради ІІ скликання при 

Закарпатській облдержадміністрації 

18.  ЧУХРИ                                  

Оксани Юріївни 
- голови громадської ради при Великоберезнянській 

райдержадміністрації 

19.  ШУТКИ                                

Наталії Павлівни 
 - голови громадської ради при Воловецькій 

райдержадміністрації 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за” – 19 

„проти” – 0 

„утримались” – 0 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ІІІ. ІV.  СЛУХАЛИ: 

Дупелича В.Р., начальника управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, який наголосив, що у всіх 

на руках є проекти Положення про Координаційну раду та її Регламенту. 

Документи підготувала ініціативна група із числа представників громадськості та 

влади. Всі мали можливість ознайомитися з ними. Дупелич В.Р. наголосив, що під 

час підготовки Положення про Координаційну раду та її Регламенту були 

врахування побажання та пропозицій ряду голів громадських рад, присутніх на 

засіданні. 

ВИСТУПИЛИ:  

Куртинець М.М., голова громадської ради при Ужгородській РДА, який 

запропонував затвердити проекти Положення про Координаційну раду та її 

Регламенту без змін. 

 

ВИРІШИЛИ: 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду громадських рад при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області. 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за” – 19 

„проти” – 0 

„утримались” – 0 
 

Рішення прийнято одноголосно. 



 

ВИРІШИЛИ: 

3. Затвердити Регламент роботи Координаційної ради громадських рад при 

райдержадміністраціях та міськвиконкомах Закарпатської області 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за” – 19 

„проти” – 0 

„утримались” – 0 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

V.  СЛУХАЛИ: 

Харуту Ф.Г., голову Громадської ради ІІ скликання при Закарпатській 

облдержадміністрації, який запропонував обрати головою Координаційної ради 

голів громадських рад при райдержадміністрації та міськвиконкомах області 

свого першого заступника Греньо М.М.  

ВИСТУПИЛИ:  

Ряска О.І., голова громадської ради при Хустському міськвиконкомі; 

Станкович В.Г., голова громадської ради при Свалявській 

райдержадміністрації, які підтримали кандидатуру Греньо М.М. на посаду 

голови Координаційної ради голів громадських рад при РДА та МВК. 

 

ВИРІШИЛИ: 

5. Головою Координаційної ради громадських рад при райдержадміністраціях 

та міськвиконкомах Закарпатської області обрати Греньо М.М., Першого 

заступника голови Громадської ради ІІ скликання при Закарпатській 

облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за” – 19 

„проти” – 0 

„утримались” – 0 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

V.  СЛУХАЛИ: 

Греньо М.М., першого заступника голови Громадської ради ІІ 

скликання, який подякував всім за довіру і висловив впевненість, що 

Координаційна рада буде плідно працювати на благо всіх закарпатців. М.Греньо 

як перший заступник голови Громадської ради ІІ скликання при 

облдержадміністрації зачитав Звернення Громадської ради ІІ скликання при 

Закарпатській обласній державній адміністрації до громадських рад при 

районних державних адміністраціях і при міських, селищних та сільських радах 

Харуту Ф.Г., голову Громадської ради ІІ скликання при Закарпатській 

облдержадміністрації, який запропонував підписати Меморандум про 

партнерство громадських рад при органах державної виконавчої влади та органах 

місцевого самоврядування Закарпаття.  

http://zakgromrada.org.ua/news/2013/141113_1/zvern.doc
http://zakgromrada.org.ua/news/2013/141113_1/zvern.doc
http://zakgromrada.org.ua/news/2013/141113_1/zvern.doc


 

ВИРІШИЛИ: 

6. Інформацію Ф.Харути та М.Греньо взяти до відома. 

7. Підписати Меморандум про партнерство громадських рад при органах 

державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування 

Закарпаття. 

8. Інформацію про проведене засідання Координаційної ради голів 

громадських рад при райдержадміністраціях та міськвиконкомах 

Закарпатської області оприлюднити на веб-сайті Закарпатської обласної 

державної адміністрації та веб-сайті Громадської ради при Закарпатській 

обласній державній адміністрації.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за” – 19 

„проти” – 0 

„утримались” – 0 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова зборів В.Дупелич 

Секретар зборів Н.Токарчик 

 

 


