
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, 

національних меншин та інформаційної політики 

 

 

від 26 липня 2021 року 

16.00 

 

депутатська зала 

засідань (V поверх) 

 

Присутні:  

Орос Ільдіко Імріївна – голова комісії 

Суботовський Володимир Віталійович 

– заступник голови комісії  

Темнохудова Зоя Володимирівна – 

секретар комісії 

Сігетій Марія Миколаївна – член 

комісії 

 Відсутні: 

Члени комісії: 

 Шетеля Наталія Ігорівна 

Дуран Іван Петрович 

 Сличко Микола Іванович 
  

Запрошені: 

Гнатківський Володимир 

Володимирович – заступник керуючої 

справами обласної ради  

 Марусинець Марʼяна Михайлівна –

директор департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

Малик Юлія Леонідівна – начальник 

Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

Сигидін Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та роботи зі 

зверненнями громадян виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Порядок денний: 

Попередній розгляд матеріалів другого пленарного засідання 

третьої сесії обласної ради VІІІ скликання 

 

І. Профільні питання, контроль за якими здійснює постійна комісія 

обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної 
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політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної 

політики: 

1. Про створення Комунальної установи «Інформаційний освітній 

центр» Закарпатської обласної ради.  

2. Про Комунальну установу «Закарпатський обласний молодіжний 

центр» Закарпатської обласної ради.  

3. Про внесення змін до Регіональної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 лютого 2021 року).  

4. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми «Молодь 

Закарпаття» на 2021 – 2025 роки.  

5. Про затвердження статутів комунальних закладів культури 

Закарпатської обласної ради в новій редакції.  

6. Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради у 

новій редакції.  

7. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо недопущення 

погіршення правового становища релігійних організацій.  

 

ІІ. Перелік питань для розгляду постійними комісіями обласної ради 

та пропонованих до прийняття на другому пленарному засіданні третьої 

сесії обласної ради  

2.1 Про зміну назви та затвердження нової редакції Статуту 

комунального підприємства «Санаторій «Косино» Закарпатської обласної ради. 

2.2 Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального 

закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради. 

2.3 Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального 

закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної 

ради. 

2.4 Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальної 

власності області), що можуть передаватись в оренду, у новій редакції. 

2.5 Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. 

Перехрестя, вул. Спортивна, 1 в оперативне управління Вилоцькій селищній 

раді Берегівського району Закарпатської області. 

2.6 Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. Часлівці, 

вул. Сентмігалі, 74 в оперативне управління Сюртівській сільській раді 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2.7 Про передачу рухомого майна в оперативне управління 

Перечинської міської ради. 

2.8 Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: смт 

Солотвино, вул. Емінеску, 8 в оперативне управління Солотвинській селищній 

раді Тячівського району Закарпатської області. 
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2.9 Про передачу нерухомого та рухомого майна за адресою: с. Чертеж, 

вул. Миру, 1 в оперативне управління Середнянській селищній раді 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2.10 Про затвердження Стратегії управління розвитком об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

2.11 Про передачу транспортних засобів в оперативне управління 

Автотранспортному господарству Закарпатської обласної державної 

адміністрації. 

2.12 Про використання нерухомого майна, розташованого за адресою: с. 

Довге, вул. Перемоги, 35. 

2.13 Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області друкованої 

продукції Національної академії педагогічних наук України. 

2.14 Про надання згоди на списання індивідуально визначеного 

рухомого майна з балансу комунальних закладів  Закарпатської обласної ради. 

2.15 Про звіт обласної державної адміністрації про виконання 

делегованих обласною радою повноважень. 

2.16 Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2019 №1656 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників 

закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області». 

2.17 Про затвердження Положення про порядок проведення оцінки 

діяльності керівників підприємств, установ та організацій - об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

2.18 Про питання діяльності Комунального підприємства «Агентство 

регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» 

Закарпатської обласної ради». 

2.19 Про дострокове припинення повноважень заступника голови 

Закарпатської обласної ради VIІI скликання. 

2.20 Про дострокове припинення повноважень першого заступника 

голови Закарпатської обласної ради VIІI скликання. 

2.21 Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків в Закарпатській області, які 

беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд 

енергоефективності», на 2022 – 2023 роки. 

2.22 Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у 

Закарпатській області на 2021 – 2025 роки. 

2.23 Про внесення змін до Програми сприяння діяльності Управління 

патрульної поліції  в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 

2021 рік.  

2.24 Про внесення змін до Програми підтримки державної політики 

регіонального розвитку та підтримки громад Закарпатської області на 2021 – 

2023 роки. 
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2.25 Про внесення змін до Плану заходів із реалізації у 2021 – 2023 

роках Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021 –

2027 років. 

2.26 Про внесення змін до Програми підвищення ефективності 

виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2020 – 2022 роки. 

2.27 Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 № 40 «Про 

обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021 року) 

07100000000 (код бюджету). 

2.28 Про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2020 

року № 73 «Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради». 

2.29 Про Почесну відзнаку Закарпатської обласної ради «30 років 

Незалежності України».  

2.30 Про клопотання щодо присудження Премії Верховної Ради 

України. 

2.31 Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної 

Ради України. 

2.32 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 

України. 

2.33 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України. 

2.34 Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України. 

 

ІІІ. Розгляд листів, звернень, що надійшли до профільної комісії: 

 

3.1 Про рекомендації слухань Комітету Верховної Ради України з питань 

гуманітарної та інформаційної політики «Про Стратегію розвитку читання на 

2021 – 2025 роки «Читання як життєва стратегія». 

3.2 Про лист-відповідь Міністерства освіти і науки України щодо 

освітньої субвенції та спрямування коштів на придбання шкільного автобуса. 

3.3 Про лист-відповідь облдержадміністрації щодо плану заходів з 

підготовки передачі до комунальної власності цілісних майнових комплексів 

вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації (закладів фахової 

передвищої освіти) державної форми власності.  

3.4 Про лист-відповідь облдержадміністрації щодо передачі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність. 

3.5 Про пропозиції щодо забезпечення КНП «Закарпатський обласний 

дитячий санаторій «Малятко» з метою належного функціонування необхідною 

матеріально-технічною базою, зокрема спортивним майданчиком. 

3.6 Про лист-відповідь облдержадміністрації щодо пропозицій 

профільної комісії обласної ради стосовно надання статусу «Академічний» 

творчим колективам філармонії: симфонічному оркестру, камерному оркестру 

та духовому оркестру.  
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3.7 Про лист-відповідь облдержадміністрації щодо пропозицій 

профільної комісії обласної ради стосовно підтримки (у рамках профільних 

програм за рахунок коштів обласного бюджету) ініціатив місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій 

національних меншин про проведення конкурсів із розвитку мов національних 

меншин. 

3.8 Про лист-відповідь департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації щодо пропозицій профільної комісії обласної ради 

стосовно розгляду звернення голови правління ГО «Культурна платформа 

Закарпаття» про сприяння у відзначенні заходів у рамках проєкту «Шлях 

закарпатського живопису». 

3.9 Про лист-відповідь Комунального закладу «Закарпатський обласний 

краєзнавчий музей ім. Тиводара Легоцького» щодо порядку проведення музеєм 

державної експертизи культурних цінностей. 

 
 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна запропонувала 

розглянути спочатку профільні питання, контроль за якими здійснює постійна 

комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної 

політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної 

політики. Затим – розглянути інші питання, пропоновані до розгляду на 

другому пленарному засіданні третьої сесії обласної ради, а також листи, 

звернення, інформації, що надійшли до комісії. 

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М.  

підтримали зазначені пропозиції. 

ВИРІШИЛИ: Погодити запропонований порядок денний засідання 

комісії. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про створення Комунальної установи 

«Інформаційний освітній центр» Закарпатської обласної ради» інформувала 

Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації. Виступаюча зокрема зазначила, що 

пропонований Інформаційний освітній центр здійснюватиме інформаційний 

супровід організації освітнього процесу на усіх рівнях освіти та 

забезпечуватиме комунікацію із закладами освіти області з питань ефективного 

впровадження актуальних ініціатив у сфері освіти. Та наголосила, що цей 

проєкт рішення повторно розглядається профільною комісією, попередньо було 

надано відповідне погодження – і з урахуванням пропозицій депутатів – проєкт 

рішення надано у новій редакції: змінено назву пропонованої установи та 

визначено її функції. Оновлено також і статут, що регламентуватиме її 

діяльність. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. наголосили, що структура та штатний розпис цієї Установи 
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мають бути тісно пов’язані з метою та предметом її діяльності і визначатися 

директором із урахуванням пропозицій обласної ради.  

Члени комісії знову підтримали кандидатуру Лукач Андріанни Юліївни 

на посаду в. о. директора пропонованої Комунальної установи обласної ради та 

запропонували ввести у штат цієї структури посаду юриста, який надавав би 

відповідні освітні консультації як департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації, так і відділам освіти територіальних громад області. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зазначене питання на другому пленарному 

засіданні третьої сесії обласної ради та підтримати кандидатуру Лукач 

Андріанни Юліївни на посаду в.о. директора Комунальної установи 

«Інформаційний освітній центр» Закарпатської обласної ради; 

– доповнити функції Центру питаннями щодо взаємодії з 

територіальними громадами у частині організаційно-методичного, юридичного 

забезпечення освітнього процесу та ввести посаду юриста з метою надання 

кваліфікованих консультацій як профільному департаменту 

облдержадміністрації, так і відділам освіти територіальних громад. 

Голосували: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про Комунальну установу «Закарпатський 

обласний молодіжний центр» Закарпатської обласної ради» інформувала 

Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації. Виступаюча обґрунтувала необхідність 

прийняття рішення щодо Комунальної установи «Закарпатський обласний 

молодіжний центр» Закарпатської обласної ради, діяльність якої забезпечить 

реалізацію якісної молодіжної роботи, стане ресурсним та мережевим 

координаційним центром для молодіжних громадських організацій. 

Загалом прийняття рішення дасть можливість здійснювати зміни у 

молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. зазначили про недоцільність утворення такої установи та 

наголосили на необхідності комплексного вивчення широкого спектру питань, 

повʼязаних із діяльністю молоді, створенням належних умов для їх розвитку, 

національно-патріотичним вихованням, популяризацією здорового способу 

життя, волонтерством, молодіжним підприємництвом, підвищенням рівня 

мобільності молоді, наданням широкого спектру послуг молодим, діяльністю 

інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних і дитячих 

громадських організацій, молодіжних центрів, волонтерських ініціатив, 

благодійних та гуманітарних організацій, органів учнівського та студентського 

самоврядування, молодіжних консультативно-дорадчих органів та ін. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді відхилити зазначений 

проєкт рішення; 

– пропонувати профільному підрозділу облдержадміністрації 

комплексно вирішувати питання розвитку молоді на базі наявних молодіжних 

організацій та створити альтернативне об’єднання лідерів молодіжних 
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організацій на громадських засадах.  

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до Регіональної програми 

розвитку фізичної культури і спорту на 2021 – 2024 роки (зі змінами від 25 

лютого 2021 року» інформувала Марусинець Марʼяна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації. 

Виступаюча зокрема зазначила, що проєкт рішення пропонується у зв’язку із 

необхідністю подальшої практичної реалізації вимог законодавства щодо 

здійснення обов’язкового медичного контролю за фізичною кондицією осіб, які 

охоплені спортивною діяльністю із значними фізичними навантаженнями. 

Таким чином передбачено здійснення медичного забезпечення фізкультурно-

оздоровчих, спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів спортсменів 

на принципах доступності, безоплатності та своєчасності надання медичної 

допомоги закладами спортивної медицини (державної та комунальної форм 

власності). Та доповнила, що на сьогодні, єдиним спеціалізованим закладом 

спортивної медицини в області, що забезпечує комплексний медичний огляд, 

здійснює диспансерний облік, регулярний моніторинг фізичної кондиції осіб, 

які займаються спортом та забезпечує допуск останніх до фізичних 

навантажень, є Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної 

медицини, санології та фізичної реабілітації» Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. запитували про практичну реалізацію та необхідність 

забезпечення сталого й ефективного розвитку спортивної медицини в області, а 

також пропонували вивчити можливість надання послуг по комплексному 

медичному огляду закарпатських спортсменів також і у КНП «Закарпатська 

обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– обласній раді включити зазначене питання до порядку денного третьої 

сесії обласної ради та розглянути відповідний проєкт рішення на її другому 

пленарному засіданні; 

– департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації: 

створювати належні умови для забезпечення сталого, ефективного розвитку 

спортивної медицини в області шляхом реалізації заходів Програми та  

спрямовувати їх на удосконалення методів, засобів, форм роботи; розглянути та 

вивчити можливість надання послуг по комплексному медичному огляду 

спортсменів у КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія 

Новака» Закарпатської обласної ради. 

Голосували: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін та доповнень до 

Регіональної програми «Молодь Закарпаття» на 2021 – 2025 роки» інформувала 

Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації. Виступаюча зазначила, що внесення 
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актуалізованих змін пропоноване у частині розвитку мережі закладів молодіжних 

громадських організацій відповідно до умов, що склалися у ретроспективі 

процесів реформування галузі молодіжної політики. Прийняття рішення дасть 

можливість здійснювати зміни у молодіжній сфері та сфері національно-

патріотичного виховання. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. акцентували на тому, що заходи програми загалом мають 

сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української 

молоді на засадах християнської моралі; виховувати свідомих, відповідальних 

повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти через 

розвиток духовних, розумових, соціальних аспектів, зберігаючи і 

примножуючи традиції предків. 

Члени комісії зауважили також про те, що необхідно комплексно 

вирішувати питання щодо створення належних передумов забезпечення 

можливостей для молоді бути конкурентоспроможними, брати активну участь у 

житті суспільства, свідомо робити свій внесок у подальший його розвиток. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести на розгляд президії обласної ради 

зазначене питання з метою подальшого узгодження на другому пленарному 

засіданні третьої сесії обласної ради – як невідкладне; 

– пропонувати профільному підрозділу облдержадміністрації 

здійснювати заходи щодо забезпечення реалізації якісної молодіжної роботи, 

створення простору, ресурсного та мережевого координаційного центру для 

молодіжних громадських організацій. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про затвердження статутів комунальних 

закладів культури Закарпатської обласної ради в новій редакції» інформував 

Сигидін Олег Ігорович – начальник управління правового забезпечення та 

роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради. 

Виступаючий зазначив, що відповідно до Положення про основні засади 

управління об’єктами обласної комунальної власності, запропоновано 

затвердити у нових редакціях статути 13 комунальних закладів Закарпатської 

обласної ради, які визначають правові та економічні основи їх організації та 

діяльності:   «Заслужений академічний Закарпатський народний хор»; 

«Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая»; «Закарпатський 

обласний краєзнавчий музей ім. Тиводара Легоцького»; «Закарпатський музей 

народної архітектури та побуту»; «Закарпатський академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та 

Євгена Шерегіїв»; «Закарпатський академічний обласний театр ляльок»; 

«Закарпатський обласний театр драми та комедії»; «Закарпатська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка»; «Закарпатська 

обласна бібліотека для дітей та юнацтва»; «Закарпатська обласна філармонія»; 

«Обласний організаційно-методичний центр культури»; «Академічний 
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камерний хор «Кантус»; «Закарпатський обласний Угорський драматичний 

театр». 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. пропонували директорам відповідних комунальних установ 

вживати необхідні заходи щодо ефективної їх діяльності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

–  уповноваженому органу Закарпатської обласної ради із управління 

майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області здійснювати контроль за цільовим та ефективним 

використанням майна комунальних закладів; 

– погодити зазначене питання та винести на розгляд другого 

пленарного засідання третьої сесії обласної ради. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про затвердження Статуту Комунального 

закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради у новій редакції» інформував Сигидін Олег 

Ігорович – начальник управління правового забезпечення та роботи зі 

зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради. Виступаючий 

зазначив про необхідність прийняття статуту Комунального закладу 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради у 

новій редакції у зв’язку із відповідним зверненням Інституту, а також про 

здійснення необхідних організаційно-правових заходів у встановленому 

законодавством порядку. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зазначене питання та винести на розгляд 

другого пленарного засідання третьої сесії обласної ради. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради 

щодо недопущення погіршення правового становища релігійних організацій» 

інформував Гнатківський Володимир Володимирович – заступник 

керуючого справами обласної ради. Виступаючий зазначив, що у зверненні 

йдеться про  недопущення звуження прав і свобод релігійних організацій, 

визначених чинним законодавством, та передбачення правового механізму, 

який дозволить релігійним організаціям в Україні і надалі безоплатно 

користуватися земельними ділянками для будівництва і обслуговування 

культових та інших будівель. 

Також у зв’язку із  зверненнями до обласної ради  релігійних організацій 

різних конфесій, які стурбовані неможливістю сплачувати вартість природного 

газу за тарифами, як для юридичних осіб – промислових споживачів, 

пропонується внести зміни до законодавства, які забезпечать встановлення 
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розміру плати за природний газ для релігійних організацій на рівні роздрібних 

цін на природний газ, що використовується для потреб населення.  

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. пропонували підтримати зазначене питання. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зазначене питання та винести на розгляд 

другого пленарного засідання третьої сесії обласної ради, як невідкладне. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про зміну назви та затвердження нової редакції 

Статуту комунального підприємства «Санаторій «Косино» Закарпатської 

обласної ради» інформував Сигидін Олег Ігорович – начальник управління 

правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян виконавчого 

апарату обласної ради. Виступаючий зазначив, що проєктом рішення 

пропонується змінити назву комунального підприємства «Санаторій «Косино» 

Закарпатської обласної ради на КП «Анця Кушницька» Закарпатської обласної 

ради та затвердити його Статут. Та повідомив депутатам, що основним 

завданням Підприємства є сприяння розвитку туризму й підвищенню якості 

туристичних послуг, просування місцевих туристичних послуг на українському 

та міжнародному туристичних ринках, надання туристичних послуг 

громадянам і підприємствам.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити зазначене 

питання до порядку денного третьої сесії обласної ради та розглянути 

відповідний проєкт рішення на її другому пленарному засіданні. 

Голосували: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: З питань «Про призначення виконуючого обов’язки 

керівника Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради» та «Про призначення виконуючого обов’язки 

керівника Комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» 

Закарпатської обласної ради» інформував Сигидін Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян 

виконавчого апарату обласної ради. Виступаючий зазначив, що відповідні 

проєкти ініційовані департаментом охорони здоров’я Закарпатської обласної 

державної адміністрації, з метою приведення діяльності закладів освіти сфери 

охорони здоров’я Закарпатської обласної ради у відповідність до вимог чинного 

законодавства та пропонується призначити виконуючими обов’язки директорів 

цих медичних фахових коледжів Закарпатської обласної ради до призначення 

директорів у визначеному законодавством порядку. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести зазначені питання 

на розгляд другого пленарного засідання третьої сесії обласної ради; 

– запросити на президію претендентів на посади виконуючих 

обов’язків керівників Комунальних закладів Закарпатської обласної ради: 

«Міжгірський медичний фаховий коледж» та «Берегівський медичний коледж» 

для подальшого узгодження зазначених питань. 
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Голосували: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: З питань «Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 

(комунальної власності області), що можуть передаватись в оренду, у новій 

редакції» інформувала Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради. Виступаюча зазначила, що метою проєкту 

рішення є підвищення ефективності використання майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, збільшення 

надходжень до обласного бюджету від передачі об’єктів в оренду, а також 

забезпечення збереження і належного використання пам’яток архітектури 

національного значення – Невицького замку-фортеці ХIV століття, 

Усочанського замку – пам’ятника архітектури, Замку-фортеці в селі Середнє – 

пам’ятника архітектури ХІІІ століття, Замку «Замок (руїни)» в селі Квасово – 

пам’ятника архітектури ХІІ – ХІІІ століття, Замку в селі Королево – пам’ятника 

архітектури ХІІІ століття. 

Та повідомила, що це рішення є актом організаційно-розпорядчого 

характеру обласної ради, як власника майна спільної власності територіальних 

громад, сіл, селищ, міст області, в тому числі Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради, як уповноваженого органу з управління майном. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. акцентували на необхідності підвищення ефективності 

використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області, а також забезпечення збереження і належного 

використання пам’яток архітектури національного значення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– обласній раді розглянути питання на другому пленарному засіданні 

третьої сесії обласної ради; 

– галузевому органу управління та уповноваженому органу з 

управління майном вживати заходи щодо забезпечення збереження і належного 

використання пам’яток архітектури національного значення, забезпечення 

дотримання вимог законодавства про охорону культурної спадщини та умов 

охоронних договорів, укладених користувачами з органом охорони культурної 

спадщини.   

Голосували: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про передачу нерухомого та рухомого майна за 

адресою: с. Перехрестя, вул. Спортивна, 1 в оперативне управління Вилоцькій 

селищній раді Берегівського району Закарпатської області» інформувала 

Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. 

Виступаюча зазначила, що метою проєкту є передача об’єкта рухомого та 
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нерухомого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області (комунальній власності області), а саме – комплекс 

допоміжної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів з допоміжними 

спорудами, що знаходяться за адресою: с. Перехрестя, вул. Спортивна, 1 в 

оперативне управління з правами балансоутримувача Вилоцькій селищній раді, 

з метою забезпечення можливості подальшого ефективного та раціонального 

використання рухомого та нерухомого майна.  

ВИСТУПИЛИ: Сігетій М. М. зауважила, що з питання щодо ліквідації 

Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради (рішення облради 25.02.2021) є судові процеси за 

поданням батьків дітей та запропонувала, з огляду на підтримку інтересів та 

захисту батьківського і педагогічного колективу, а також неузгодженість 

концептуального вирішення подальшої долі вихованців цього закладу – 

відхилити зазначене питання. 

Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В. рекомендували  

винести це питання на розгляд президії обласної ради з подальшим 

колегіальним вирішенням низки проблем із перебування дітей з особливими 

освітніми потребами в інтернатних закладах на території області. 

ВИРІШИЛИ:  
Сігетій М. М. пропонувала відхилити зазначене питання з огляду на 

судові процеси за поданням батьків дітей Перехрестівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради, 

про ліквідацію якого прийнято рішення облради 25.02.2021; 

Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В. рекомендували 

обласній раді концептуально розглянути на президії обласної ради питання 

подальшого  перебування дітей з особливими освітніми потребами в 

інтернатних закладах на території області та виробити  узгоджені пропозиції. 

Члени комісії рекомендували галузевому органу управління – 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації здійснити 

аналіз освітнього середовища, інклюзивності, виробити стратегічний план 

переходу дітей із ліквідованих спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах 

та вивчити можливість перебування дітей з особливими освітніми потребами в 

одному із інтернатних закладів відповідного типу на території області. 

У результаті голосування зазначені пропозиції погоджено винести на 

розгляд президії обласної ради. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про передачу нерухомого та рухомого майна за 

адресою: с. Часлівці, вул. Сентмігалі, 74» інформувала Малик Юлія 

Леонідівна – начальник Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. Виступаюча 

зазначила, що метою проекту є передача об’єкта рухомого та нерухомого 

майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області (комунальній власності області), а саме – комплекс школа-
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інтернат, що знаходяться за адресою: с. Часлівці, вул. Сентмігалі, 74 в 

оперативне управління з правами балансоутримувача Сюртівській сільській 

раді для використання виключно з метою забезпечення здобуття дітьми та/або 

молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, 

спорту та/або охорони здоров’я.  

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. пропонували забезпечити ефективне та цільове використання 

цього майна. 

ВИРІШИЛИ: Винести зазначене питання на розгляд президії обласної 

ради для подальшого його узгодження; 

– рекомендувати галузевому органу управління та уповноваженому 

органу з управління майном забезпечити ефективне та цільове використання 

майна з метою економії коштів обласного бюджету. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: З питань «Про передачу рухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області у 

комунальну власність територіальної громади міста Перечин» інформувала 

Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. 

Виступаюча зазначила, що метою проєкту рішення є надання згоди на 

безоплатну передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області у власність територіальної громади міста Перечин рухомого майна, 

що перебувало в оперативному управлінні та на балансі Перечинської 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради з 

метою забезпечення можливості подальшого ефективного і раціонального 

використання такого майна. Рухоме майно передається для забезпечення 

потреби територіальної громади міста Перечин у здобутті дітьми та/або 

молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, 

спорту та/або охорони здоров’я, без права зміни цільового використання 

переданого майна у подальшому, та без права відчуження будь-яким шляхом, у 

тому числі і його приватизації.  

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. пропонували забезпечити ефективне та цільове використання 

майна. 

ВИРІШИЛИ: Винести зазначене питання на розгляд президії обласної 

ради для подальшого його узгодження. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про передачу нерухомого та рухомого майна за 

адресою: смт Солотвино, вул. Емінеску, 8» інформувала Малик Юлія 

Леонідівна – начальник Комунальної установи «Управління спільною 

власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. Виступаюча 

зазначила про необхідність збереження цільового призначення нерухомого 
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майна, що використовується Солотвинською спеціальною загальноосвітньою 

школою-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради, яка перебуває в 

стані ліквідації, а також права комунальної власності області на нього. За таких 

обставин, є доцільним передати нерухоме майно ліквідованої школи-інтернату 

управлінню освіти, молоді та спорту Солотвинської селищної ради в 

оперативне управління з правами балансоутримувача, а рухоме – у власність 

територіальної громади смт Солотвино для використання у сфері забезпечення 

здобуття освіти дітьми та молоддю, надання послуг у сфері соціального 

захисту, культури та охорони здоров’я. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. пропонували забезпечити ефективне та цільове використання 

майна. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести зазначене питання на розгляд 

президії обласної ради для подальшого його узгодження. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про передачу нерухомого та рухомого майна за 

адресою: с. Чертеж, вул. Миру, 1» інформувала Малик Юлія Леонідівна – 

начальник Комунальної установи «Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради. Виступаюча зазначила 

підставу для розроблення проєкту та про необхідність збереження цільового 

призначення нерухомого майна, що використовується Чертезькою спеціальною 

загальноосвітньою школою-інтернатом І-ІІ ступенів Закарпатської обласної 

ради, яка перебуває в стані ліквідації, а також права комунальної власності 

області на нього. Тому пропонується  передати нерухоме та рухоме майно 

Середнянській селищній раді в оперативне управління з правами 

балансоутримувача для використання у сфері забезпечення здобуття освіти 

дітьми та молоддю, надання послуг у сфері соціального захисту, культури та 

охорони здоров’я. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М. пропонували забезпечити ефективне та цільове використання 

майна. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести зазначене питання на розгляд 

президії обласної ради для узгодження подальшого розгляду. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

 

ІІ. Перелік питань для розгляду постійними комісіями обласної ради 

та пропонованих до прийняття на другому пленарному засіданні третьої 

сесії обласної ради  

СЛУХАЛИ: З питань «Про затвердження Стратегії управління 

розвитком об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Закарпатської області», «Про передачу транспортних засобів в оперативне 

управління Автотранспортному господарству Закарпатської обласної державної 
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адміністрації», «Про використання нерухомого майна, розташованого за 

адресою: с. Довге, вул. Перемоги, 35», «Про надання згоди на безоплатну 

передачу з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст області друкованої продукції Національної академії педагогічних 

наук України», «Про надання згоди на списання індивідуально визначеного 

рухомого майна з балансу комунальних закладів  Закарпатської обласної ради» 

інформувала Малик Юлія Леонідівна – начальник Комунальної установи 

«Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської 

обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Суботовський В. В., Темнохудова З. В., 

Сігетій М. М.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести зазначені питання на розгляд 

президії обласної ради, враховуючи рекомендації та висновки профільних 

комісій обласної ради. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Головуюча Орос Ільдіко Імріївна запропонувала проєкти 

рішень з питань: Про звіт обласної державної адміністрації про виконання 

делегованих обласною радою повноважень, Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 20.12.2019 №1656 «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що 

перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

області»,  Про затвердження Положення про порядок проведення оцінки 

діяльності керівників підприємств, установ та організацій - об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, Про 

питання діяльності Комунального підприємства «Агентство регіонального 

розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття» Закарпатської 

обласної ради»,  Про дострокове припинення повноважень заступника голови 

Закарпатської обласної ради VIІI скликання, Про дострокове припинення 

повноважень першого заступника голови Закарпатської обласної ради VIІI 

скликання, Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків в Закарпатській області, які 

беруть участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд 

енергоефективності», на 2022 – 2023 роки, Про Програму поводження з 

твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки,  

Про внесення змін до Програми сприяння діяльності Управління патрульної 

поліції  в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2021 рік, 

Про внесення змін до Програми підтримки державної політики регіонального 

розвитку та підтримки громад Закарпатської області на 2021 – 2023 роки,  Про 

внесення змін до Плану заходів із реалізації у 2021 – 2023 роках Регіональної 

стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021 – 2027 років, Про 

внесення змін до Програми підвищення ефективності виконання повноважень 

органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та 

впровадження реформ на 2020 – 2022 роки, Про внесення змін до рішення 
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обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами 

від 25.02.2021, 20.05.2021 року) 07100000000 (код бюджету),  Про внесення 

змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2020 року № 73 «Про структуру і 

чисельність виконавчого апарату обласної ради»,  Про Почесну відзнаку 

Закарпатської обласної ради «30 років Незалежності України», Про клопотання 

щодо присудження Премії Верховної Ради України, Про клопотання щодо 

відзначення щорічною Премією Верховної Ради України,  Про клопотання 

щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України,  Про клопотання щодо 

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України, Про клопотання 

щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України  – розглянути 

на другому пленарному засіданні третьої сесії обласної ради, враховуючи 

рекомендації та висновки профільних комісій обласної ради з цих питань. 

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М.  
погодили запропоновані питання розглянути на другому  пленарному засіданні 

третьої сесії обласної ради із урахуванням рекомендацій профільних постійних 

комісій обласної ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити зазначені питання 

до порядку денного третьої сесії обласної ради та розглянути на її другому 

пленарному засіданні із урахуванням висновків профільних комісій обласної 

ради. 

Голосували: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

ІІІ. Розгляд листів, звернень для внесення пропозицій профільної 

комісії, та інформацій на рекомендації постійної комісії: 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

рекомендації слухань Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної 

та інформаційної політики «Про Стратегію розвитку читання на 2021 – 2025 

роки «Читання як життєва стратегія». 

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М. 

рекомендували зазначену інформацію взяти до відома та надіслати до 

облдержадміністрації. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати скерувати звернення Комітету Верховної 

Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики до 

облдержадміністрації щодо вивчення зазначеного питання та відповідного 

інформування. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

лист-відповідь Міністерства освіти і науки України щодо освітньої субвенції та 

спрямування коштів на придбання шкільного автобуса.  

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М. 

рекомендували зазначену інформацію взяти до відома.  
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ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із зазначеною інформацією та взяти її до 

відома. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

лист-відповідь облдержадміністрації щодо плану заходів із підготовки передачі 

до комунальної власності цілісних майнових комплексів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації (закладів фахової передвищої освіти) державної 

форми власності.   

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М.  

рекомендували зазначену інформацію взяти до відома.  

ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із зазначеною інформацією та взяти її до 

відома. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

лист-відповідь облдержадміністрації щодо передачі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність. 

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М.  

рекомендували зазначену інформацію взяти до відома.  

ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із зазначеною інформацією та взяти її до 

відома. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

пропозиції щодо забезпечення КНП «Закарпатський обласний дитячий 

санаторій «Малятко», з метою належного функціонування, необхідною 

матеріально-технічною базою, зокрема спортивним майданчиком.  

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М.  

рекомендували підтримати зазначену інформацію.  

ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із зазначеною інформацією, взяти її до 

відома та рекомендувати профільному підрозділу облдержадміністрації 

врахувати потребу у забезпеченні санаторію «Малятко» необхідною 

матеріально-технічною базою, у т.ч. й спортивним майданчиком. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

відповідь облдержадміністрації щодо пропозицій профільної комісії стосовно 

надання статусу «Академічний» творчим колективам філармонії: симфонічному 

оркестру, камерному оркестру та духовому оркестру. 

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М. 

рекомендували зазначену інформацію взяти до відома.  

ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із зазначеною інформацією та залишити 

зазначене питання на подальшому контролі. 
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Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

відповідь облдержадміністрації щодо пропозицій профільної комісії стосовно 

підтримки (у рамках профільних програм за рахунок коштів обласного 

бюджету) ініціатив місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій національних меншин щодо 

проведення конкурсів із розвитку мов національних меншин. 

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М.  

рекомендували зазначену інформацію взяти до відома.  

ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із зазначеною інформацією та взяти її до 

відома. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

відповідь департаменту культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації щодо пропозицій профільної комісії стосовно розгляду 

звернення голови правління ГО «Культурна платформа Закарпаття» про 

сприяння у відзначенні заходів у рамках проєкту «Шлях закарпатського 

живопису». 

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М.  

рекомендували зазначену інформацію взяти до відома.  

ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із зазначеною інформацією та взяти її до 

відома. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

відповідь КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Тиводара 

Легоцького» щодо порядку проведення музеєм державної експертизи 

культурних цінностей. 

ВИСТУПИЛИ: Суботовський В. В., Темнохудова З. В., Сігетій М. М.  

рекомендували зазначену інформацію взяти до відома.  

ВИРІШИЛИ: Ознайомитися із зазначеною інформацією та взяти її до 

відома. 

Голосували: «За» – одноголосно.  

Рішення прийнято.  

 

 

Голова  комісії       Ільдіко  ОРОС 

 

Секретар  комісії      Зоя  ТЕМНОХУДОВА 

 


