
ПРОТОКОЛ № 8 

 

засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, 

національних меншин та інформаційної політики 

 

від 17 вересня 2021 року 

09.00 

 

депутатська зала 

засідань (V поверх) 

Присутні:  

Орос Ільдіко Імріївна – голова комісії 

Члени комісії: 

Плавайко Євген Васильович 

Рівіс Михайло Михайлович 

Сігетій Марія Миколаївна 

Суботовський Володимир Віталійович 

(онлайн) 

Шетеля Наталія Ігорівна 

 Відсутній:  

Каськів Владислав Володимирович 

Серед присутніх – депутати обласної 

ради: Чубірко Володимир Володимирович,  

Ман Денис Миколайович  
Запрошені: 

Іванчо Василь Васильович – заступник 

голови обласної ради  

Ливч Мирослава Михайлівна –

керуюча справами обласної ради  

Гнатківський Володимир 

Володимирович – заступник керуючої 

справами обласної ради 

 Марусинець Марʼяна Михайлівна –

директор департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

Сигидін Олег Ігорович – начальник 

управління правового забезпечення та роботи зі 

зверненнями громадян виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Порядок денний: 

І. Організаційне питання: вибори заступника та секретаря постійної 

комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, 

фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики. 

ІІ. Попередній розгляд матеріалів третього пленарного засідання 

третьої сесії обласної ради VІІІ скликання 

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 Програму розвитку архівної справи у Закарпатській області на 2021 – 

2025 роки.  
2. Про Програму підтримки пластунського та скаутського руху у Закарпатській 

області на 2021 – 2025 роки.  

3. Про внесення змін до Програми підтримки національних меншин та 

розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки. 

4. Про Тимчасову контрольну комісію Закарпатської обласної ради з 

вивчення окремих питань ліквідації інтернатних закладів.  

5. Про створення Комунальної установи «Інформаційний освітній центр» 

Закарпатської обласної ради. 

6. Про перейменування Хустської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради.  

7. Про затвердження Статуту Комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради у 

новій редакції.  

8. Про затвердження Статуту комунального закладу «Закарпатська 

обласна філармонія» Закарпатської обласної ради у новій редакції.  

9. Про комунальний заклад «Закарпатський центр туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський центр туризму)» 

Закарпатської обласної ради.  

10. Про Комунальну установу «Управління молоді та спорту» 

Закарпатської обласної ради.  

11. Про Комунальну установу «Закарпатський обласний молодіжний 

центр» Закарпатської обласної ради.  

12. Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної Ради 

України. 

 

Перелік питань для розгляду постійними комісіями обласної ради та 

пропонованих до прийняття на третьому пленарному засіданні третьої сесії 

обласної ради  

1. 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, 29.07.2021 

року). 

2. Про структуру і чисельність виконавчого апарату обласної ради. 

3. Про звіт обласної державної адміністрації про виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із 

зазначених питань, і делегованих обласною радою повноважень.  

4. Про призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального 

закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної 

ради.  

5. Про цільову програму «Тепла оселя» з підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків в Закарпатській області, які беруть участь у 
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програмі «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності», на 

2022 – 2023 роки. 

6. Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у 

Закарпатській області на 2021 – 2025 роки. 

7. Про План заходів із профілактики йодної недостатності серед 

населення Закарпатської області на 2021 – 2025 роки.  

8. Про комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський 

обласний дитячий санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради. 

9. Про затвердження Порядку надання поворотної фінансової допомоги  

підприємствам, установам та організаціям, які належать до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області.  

10. Про реорганізацію комунального підприємства шляхом приєднання 
(«Солотвинська обласна алергологічна лікарня» Закарпатської обласної ради). 

11. Про реорганізацію комунального підприємства шляхом приєднання 
(«Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен»). 

12. Про надання згоди Установі «Агенція регіонального розвитку 

Закарпатської області» на здійснення функцій замовника.  

13. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення розвитку 

транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування 

Закарпатської області на 2021 рік. 

14. Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми «Турбота» 

щодо посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки  (зі змінами 

та доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 грудня 2020 року, 20 

травня 2021 року). 

15. Про перейменування Виноградівського геріатричного пансіонату та 

затвердження Положення про нього. 

16. Про звіт Тимчасової контрольної комісії Закарпатської обласної ради 

з вивчення питань обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для 

населення області. 

17. Про Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради 

VIII скликання. 

18. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.02.2021 № 113. 

19. Про надання згоди на списання будівель з балансу Комунального 

некомерційного підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний 

лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради. 

20. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

21. Про Звернення Закарпатської обласної ради про необхідність 

перегляду окремих положень законопроєкту щодо оптимізації функцій Фонду 

соціального страхування. 

22. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо фінансування 

закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівнів, перерахунку 

вартості надання медичних послуг та розробки пакетів реабілітації 

постковідних хворих. 
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23. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо виділення окремої 

субвенції з державного бюджету на придбання комунальної техніки для 

гірських територій. 
 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна поінформувала 

присутніх депутатів про порядок денний засідання та зазначила про 

необхідність визначитися із організаційними питаннями у діяльності комісії: 

запропонувала обрати заступником голови комісії Суботовського Володимира 

Віталійовича, секретарем комісії –  Сігетій Марію Миколаївну. 

Голосували:  

«За» – 3 (Орос І. І., Сігетій М. М., Суботовський В. В.); «не голосували» 

– 2: (Рівіс М. М., Шетеля Н. І.); на час голосування відсутній один член комісії 

– Плавайко Є. В. 

Рішення не прийнято. 

З урахуванням цього, голова комісії запропонувала обрати Сігетій 

Марію Миколаївну – секретарем цього засідання комісії. 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний засідання взяти за основу; 

погодити Сігетій Марію Миколаївну секретарем цього засідання 

комісії.  

Голосували: «За» – 5. Рішення прийнято. 

На час голосування відсутній один член комісії – Плавайко Є. В. 

 

Інформація про питання розвитку освіти та культури  

 

Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна перед розглядом питань порядку 

денного поінформувала профільну комісію про те, що була присутня на  

третьому засіданні українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань 

освіти з участю представників України та Угорщини, що проведено упродовж 

15 – 16 вересня на Закарпатті. Члени делегації на практиці ознайомилися з 

умовами, що створені для задоволення освітніх потреб угорської національної 

меншини на Закарпатті: відвідали Великоберезький заклад загальної середньої 

освіти ім. Добраі Петера Великоберезької сільської ради Берегівський район 

та Дерценську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів Мукачівської міської 

ради. 

Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації, яка брала участь у зазначеному 

засіданні, доповнила, що під час засідання українсько-угорської міжвідомчої 

робочої групи з питань освіти у формі конструктивного та відкритого діалогу 

заслухано фахівців обох сторін. У ході його проведення було обговорено 

питання розроблення та видання підручників, іншої навчальної літератури для 

закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою; підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; навчально-методичне забезпечення 

вивчення державної мови у закладах (класах) з навчанням угорською мовою. 
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Орос І. І. додала, що за підсумками обговорення роботи кожної із 

підгруп вироблено пропозиції подальшого двостороннього співробітництва, 

окреслено шляхи вирішення актуальних питань.  

Загалом наразі  ці рішення на регіональному рівні у галузі освіти для 

представників національних меншин - перші кроки щодо вивчення української 

мови,  зміна освітніх стандартів, тести по ЗНО, середній рівень для проходження 

порогу стандартів із знань української мови, навчальні плани для вивчення і 

рідної, і іноземної мови, ЗНО із угорської, словацької і румунської мови, 

шкільний словник.  

 

Про участь представників Інституту культури і мистецтв 

Закарпатської обласної ради у Міжнародному фольклорному фестивалі 

AdiFolk de Catalunya – 2021 

Шетеля Н. І. коротко розповіла депутатам про участь народного 

ансамблю народного танцю “Кольори Карпат” та народного ансамблю народних 

інструментів “Маки” КНП Ужгородського Інституту культури і мистецтв 

Закарпатської обласної ради, який вона очолює, у Міжнародному фольклорному 

фестивалі AdiFolk de Catalunya – 2021, що пройшов в Іспанії. Та зазначила про 

те, що надзавданням для них було не тільки продемонструвати на сцені світового 

рівня свої таланти та високу артистичну майстерність, а й донести головний 

меседж до вишуканої публіки: Україна – соборна, багатогранна, унікальна, 

неймовірно красива, а її культура і мистецтво є незвичайними, автентичними і 

водночас сучасними.  

 

Відтак, голова комісії Орос І. І. запропонувала перейти до розгляду 

профільних питань, контроль за якими здійснює постійна комісія обласної ради 

з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури 

і спорту, національних меншин та інформаційної політики.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму розвитку архівної справи у 

Закарпатській області на 2021 – 2025 роки» інформував Місюк Михайло 

Дмитрович – директор Державного архіву Закарпатської області та зазначив про 

те, що метою Програми є створення умов для гарантованого збереження 

документів архівного фонду; зміцнення матеріально-технічної  бази архівної 

установи та поліпшення соціально-правових умов для ефективної роботи 

працівників держархіву; запровадження сучасних інформаційних технологій; 

повніше задовольняти потреби громадян, суспільства та держави в інформації.      

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Сігетій М. М., Шетеля Н. І., Рівіс М. М. 

запитували загалом про обсяги фінансування установи з державного бюджету та 

основні заходи і передбачені кошти з обласного бюджету на програму. 

Доповідач дав вичерпні відповіді та зазначив про те, що нині в архіві 

немає ні охорони, ні технічного працівника, сховище закрито, тому  наразі 

потрібно цифрову техніку, сканери для створення бази даних чи фільмування. 

Голосували: «За» – 5.  

На час голосування відсутній один член комісії – Плавайко Є. В. 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної ради.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про Програму підтримки пластунського та 

скаутського руху у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки» інформувала  

Лівак Людмила Вікторівна – голова Закарпатської округи Пласту Національної 

скаутської організації України та зазначила, що Програма покликана створити 

можливості для того, щоб розвинути осередок у Закарпатті, якому у цьому році 

виповнюється 100 років. Та доповнила, що організація Пласт на Закарпатті 

працює на волонтерських засадах уже багато років, має тільки членські внески 

на адміністративну діяльність і потребує фінансової підтримки, адже ця 

неформальна спілка молоді дуже важлива для громадянської освіти. Тому 

програма спрямована на реалізацію ефективних і комплексних заходів щодо 

забезпечення належної уваги органів місцевого самоврядування Закарпатської 

області до теми патріотичного виховання молоді. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Сігетій М М., Шетеля Н. І. запитували: чи є 

практика із залучення іншої фінансової допомоги, яка грантова діяльність; 

поцікавилися про осередки, членство у громадах, зв’язки із закордонними 

спілками. 

Рівіс М. М. запитав про завдання і мету програми. 

Лівак Л. В. дала відповіді на усі поставлені питання та зазначила, що у 

Закарпатті така організація започаткована у 1921 року, відновилася у 1993 році; 

осередки Пласту є в: Ужгороді, Хусті, Берегові, Довгому і Мукачеві. 

Рівіс М. М. запропонував подати проєкт у новій редакції із урахуванням 

заходів та показників із їх фінансування… 

Ман Д. М. висловив подяку профільній комісії за підтримку цього 

проєкту. 

Голосували: «За» – 4;  «не голосували» – 1 (Сігетій М. М.). 

На час голосування відсутній онлайн-звʼязок із членом комісії – 

Суботовським В. В.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної ради у 

новій редакції. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про внесення змін до Програми підтримки 

національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській 

області на 2021 – 2025 роки» інформував Тищук Євген Віталійович – директор 

департаменту культури, національностей та релігій облдержадміністрації та 

зазначив, що зміни зумовлені необхідністю ефективніше сприяти заходам із 

розвитку традицій, підтримки аматорського мистецтва представників 

національних спільнот та популяризації їх творчості. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Шетеля Н. І. наголосили на важливості 

створення позитивного іміджу області із реалізації державної політики у сфері 

міжнаціональних відносин та підтримці аматорського мистецтва представників 

національних.  

Голосували: «За» – 6.   
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Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної ради як 

невідкладне. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про Тимчасову контрольну комісію 

Закарпатської обласної ради з вивчення окремих питань ліквідації шкіл-

інтернатів» Марусинець Мар’яна Михайлівна зазначила, що питання 

ініційоване депутатом Маном Д. М. з метою необхідності аналізу підготовки 

проєктів рішень обласної ради щодо ліквідації інтернатних закладів (рішення 

облради від 25.02.2021) та внесення пропозицій із вдосконалення роботи органу 

місцевого самоврядування зі здійснення реформи деінституціалізації. Та 

зауважила, що після ліквідації Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради  (рішення № 165 від 

25.02.2021) надійшло  багато звернень від батьків та педагогічного колективу про 

порушення, наразі у цьому питанні тривають судові процеси. Виступаюча 

наголосила, що завдяки суспільному резонансу навколо питання ліквідації, а 

також враховуючи зміни у освітньому законодавстві в частині забезпечення 

функціонування санаторних шкіл-інтернатів, припинено процедуру ліквідації 

Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І–ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради.  

Тому для вирішення питань подальшого функціонування шкіл-інтернатів 

питань і з’ясування обставин пропонується створити тимчасову комісію для 

вироблення консолідованої думки щодо трансформації, перепрофілювання, 

зміни типу санаторних шкіл, шкіл-інтернатів. 

ВИСТУПИЛИ: Рівіс М. М., Шетеля Н. І. зауважили про необхідність 

визначитися із питаннями шкіл-інтернатів, наголосили на важливості оптимізації 

і прийнятті колективного рішення. Тому треба покласти крапку у цій історії, 

створити комісію із кожної фракції по одному представнику і від профільного 

департаменту облдержадміністрації. 

Голосували: «За» – 4; «не голосували» – 1 (Сігетій М. М.). 

На час голосування відсутній онлайн-зв'язок з членом комісії – 

Суботовським В. В.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

інформувала про повторний розгляд питання «Про створення Комунальної 

установи «Інформаційний освітній центр» Закарпатської обласної ради» та 

зазначила про враховані пропозиції депутатів ради з цього питання у частині 

оптимізації штатної чисельності до 6 осіб; додатково наголосила на завданнях і 

меті прийняття цього рішення, що дасть можливість здійснювати ефективне 

управління системою освіти; акцентувала на обсягах роботи пропонованої 

структури, необхідності налагодження співпраці з громадами в освітньому 

напрямку, зумовленими питаннями реформування освіти та назвала багато 

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/2_sesion_1/rish_165.pdf
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/8/2_sesion_1/rish_165.pdf
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інших функцій, якими наразі опікуються працівники, що належали до обласного 

методичного центру – як структурного підрозділу при департаменті, 

забезпечуючи виконання ряду завдань з реалізації державної політики в галузі 

освіти на території області. Зокрема, Центр і надалі забезпечуватиме виконання 

наступних завдань: у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа»; реалізації мовної політики у закладах з навчанням мовами 

національних меншин; роботу щодо функціонування інклюзивно-ресурсних 

центрів і створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами; 

здійснення інноваційної та експериментальної діяльності як всеукраїнського, так 

і регіонального рівнів;  формування замовлення на навчально-методичну 

літературу, підручники, посібники, програми навчальних предметів і їх облік, 

розподіл та розповсюдження, у тому числі підручники, видані у рамках реалізації 

експериментальної діяльності регіонального рівня, чи художню літературу, 

видрукувану за кошти обласного бюджету, між закладами загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, і звітність з 

цього питання; апостилізація документів про освіту; проведення інформаційно-

довідкової роботи, укладання статистичних та інших видів збірників. 

ВИСТУПИЛИ: Рівіс М. М. зауважив про недоцільність утворення будь-

яких нових центрів та установ при обласній раді, оскільки є делеговані владні 

повноваження, і тому треба уникати дублювання відповідних функцій… 

Шетеля Н. І. наголосила на потребі такого Центру, адже є відчутна 

робота, яку здійснювали досі працівники методичного центру при департаменті 

освіти і науки з опрацювання величезної кількості кореспонденції… 

Сігетій М. М. зауважила, що в області спостерігається низький рівень 

здачі учнями ЗНО, тож робота має підсилитися, тому підтримує створення такого 

Центру. Та акцентувала на доцільності розроблення Стратегії розвитку освіти 

області з тим, щоб змінити ситуацію із результативністю підсумків проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання учнів закарпатських шкіл та визначити 

пріоритетним завданням – покращення якості освіти та освітньої діяльності… 

Орос І. І. запропонувала додати до загальних положень у діяльності такої 

освітньої установи також і надання навчально-методичної та юридичної 

допомоги територіальним громадам та поставила на голосування питання про 

підтримку створення цього Центру із 6 осіб.  

Голосували: «За» – 5.   

На час голосування відсутній онлайн-зв'язок з одним членом комісії – 

Суботовським В. В.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

1). Погодити питання «Про створення Комунальної установи 

«Інформаційний освітній центр» Закарпатської обласної ради» на 3-у 

пленарному засіданні 3-ї сесії обласної ради та підтримати кандидатуру Лукач 

Андріанни Юліївни на посаду в.о. директора.  

2). Доповнити функції Центру питаннями щодо взаємодії з 

територіальними громадами у частині, насамперед, юридичного забезпечення 
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освітнього процесу та ввести до штату цієї структури юриста, який би фахово 

надавав освітні консультації.  

3). Звернутися до облдержадміністрації щодо надання обласній раді 

узгоджених пропозицій із зазначених питань, зокрема з розроблення Стратегії 

розвитку освіти області. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про перейменування Хустської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради» 

інформувала Марусинець Марʼяна Михайлівна зазначила, що Хустську 

спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І – ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради пропонується перейменувати на Хустську спеціальну школу І – ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради та затвердити нову редакцію її Статуту. 

Та наголосила, що головною метою закладу освіти є забезпечення 

реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної 

середньої освіти та отримання корекційно-розвиткових послуг. Заклад освіти 

може мати у своєму складі класи для дітей з іншими порушеннями. Діти зі 

складними порушеннями розвитку можуть навчатися в окремих класах 

Хустської спеціальної школи І – ІІІ ступенів за умови, що одне з наявних 

порушень відповідає порушенням основного контингенту учнів (вихованців). 

ВИСТУПИЛИ: 

Орос І. І., Рівіс М. М., Шетеля Н. І. запитували про причини, суть 

перейменування закладу, цікавилися відомостями про керівника закладу… 

Марусинець М. М. відповіла на усі поставлені питання та зазначила, що 

йдеться тільки про перейменування закладу, що дасть можливість краще 

організувати його роботу. Та зауважила, що загалом в освітній галузі тривають 

процеси оптимізації шкіл, на сьогодні уже маємо 42 опорні заклади…  

Доповідачка також поінформувала про те, що наразі в.о. директора 

здобуває відповідний кваліфікаційний рівень керівника, її кандидатуру 

підтримують і громада, і Хустське міське управління освіти, яке очолює 

висококваліфікований фахівець; загалом налагоджено тісні професійні 

контакти… 

Голосували: «За» – 4;  «не голосували» – 1 (Сігетій М. М.). 

На час голосування відсутній онлайн-зв'язок з одним членом комісії – 

Суботовським В. В.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії 

обласної ради та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної ради у 

новій редакції. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про затвердження Статуту Комунального 

закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради у новій редакції» виступила Шетеля Наталія 

Ігорівна – депутат Закарпатської обласної ради, директор Комунального закладу 

вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської 

обласної ради та зазначила про погодження питання Наглядовою радою цього 

Комунального закладу, акцентувала на напрямах освітньої діяльності, 

підготовку висококваліфікованих фахівців різних ступенів у галузі культури і 
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мистецтв, концепцію освітньої діяльності та головні завдання інституту. Та 

наголосила, що зміни до статуту зумовлені запитами учасників освітнього 

процесу, їхніми здібностями і талантами та стосуються відкриття нових 

перспективних спеціальностей і спеціалізацій, що є необхідним в сучасних 

умовах з урахуванням модернізації змісту освіти, розробки нових освітньо-

професійних програм навчальних дисциплін. З огляду на це, доповнено освітні 

послуги і діяльність творчою спеціальністю – «Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво», підготовкою висококваліфікованих фахівців ступенів магістра, 

правом надавати освітні послуги для здобуття вищої освіти іноземцям та особам 

без громадянства. 

ВИСТУПИЛИ: 

Орос І. І., Рівіс М. М., Сігетій М. М. погодили запропоновані зміни до 

статуту Інституту та рекомендували директору Комунального закладу вищої 

освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної 

ради забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Комунального 

закладу у встановленому законодавством порядку. 

Голосували: «За» – 6.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії обласної ради 

та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної ради у новій редакції, 

доповнивши освітні послуги спеціальністю – «Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво».  

2) Подати Статут Інституту у новій редакції. 

СЛУХАЛИ: З питання Про затвердження Статуту комунального закладу 

«Закарпатська обласна філармонія» Закарпатської обласної ради у новій редакції 

інформував Сигидін Олег Ігорович – начальник управління правового 

забезпечення та роботи зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної 

ради та зазначив, що у штат філармонії пропонується: постійно діюча експозиція 

«Історія та культура євреїв Закарпаття». 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Шетеля Н. І., Рівіс М. М. підкреслили про 

важливість вирішення проблемних питань колективу, зокрема внесення 

профільною комісією пропозицій до департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрацій із надання статусу «Академічний» творчим 

колективам філармонії: симфонічному оркестру, камерному оркестру, духовому 

оркестру; а  також пропонували:  загалом упорядкувати статутні документи 

закладів освіти та культури, провести аудиту з ефективності їх функціонування 

та утворити відповідні наглядові ради (обов’язково представник профільної 

комісії у кожній наглядовій раді) як постійно діючих колегіальних органів з 

контролю за виробничою, організаційно-розпорядчою та фінансово-

господарською діяльністю комунальних установ облради. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

На час голосування відсутній онлайн-звʼязок із членом комісії – 

Суботовським В. В.  
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ВИРІШИЛИ:  

1) Включити зазначене питання до порядку денного 3-ї сесії обласної ради 

та винести на розгляд 3-го пленарного засідання обласної ради у новій редакції. 

2) Доручити профільному підрозділу облдержадміністрації: департаменту  

культури, національностей та релігій – галузевому органу управління: 

комплексно вивчити проблемні питання ефективного функціонування 

Комунального закладу «Закарпатська обласна філармонія» Закарпатської 

обласної ради і Комунального закладу культури «Заслужений академічний 

Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради та доцільності 

здійснювати спільну діяльність (шляхом злиття закладів такого типу) та надати 

обласній раді узгоджені пропозиції із зазначеного питання. 

3) Засновникові упорядкувати статутні документи закладів освіти та 

культури, провести аудиту з ефективності їх функціонування та утворити 

відповідні наглядові ради, із обов’язковим включенням представника профільної 

комісії, як постійно діючих колегіальних органів з контролю за виробничою, 

організаційно-розпорядчою та фінансово-господарською діяльністю 

комунальних установ обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питань «Про комунальний заклад «Закарпатський центр 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський 

центр туризму)» Закарпатської обласної ради», «Про Комунальну установу 

«Управління молоді та спорту» Закарпатської обласної ради» – голова комісії 

зазначила, що відсутні доповідачі і тому запропонувала винести зазначені 

питання на розгляд президії ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Орос І. І., Сігетій М. М., Шетеля Н. І., Рівіс М. М. погодили винести 

зазначені питання на розгляд президії ради. 

Голосували: «За» – 5.   

Рішення прийнято. 

На час голосування відсутній онлайн-звʼязок із членом комісії – 

Суботовським В. В.  

ВИРІШИЛИ:  

Винести зазначені питання на розгляд президії ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про Комунальну установу «Закарпатський 

обласний молодіжний центр» Закарпатської обласної ради» інформувала 

Марусинець Мар’яна Михайлівна та зазначила, що прийняття рішення дасть 

можливість здійснювати зміни у молодіжній сфері та національно-

патріотичному вихованні. 

ВИСТУПИЛИ: 

Орос І. І., Рівіс М. М. запитували про наявність таких центрів у громадах, 

можливість організації Центру у структурі Інформаційного освітнього центру. 

Виступаюча дала відповідь на усі поставлені питання та зазначила, що у 

територіальних громадах створено 12 центрів у співпраці із громадським 

сектором, а також наголосила, що робота молодіжного центру передбачає і 

мобільну роботу – спеціалісти можуть виїжджати, надавати консультації із 

кар’єрного росту, психологічні поради, навчати проектному менеджменту. 
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Орос І. І. акцентувала на необхідності чітко визначити кошторис установи 

та інші прогнозовані показники. 

Члени комісії пропонували відхилити зазначене питання на 

доопрацювання та вивчити питання щодо можливості обʼєднання молодіжних 

організацій і центрів у єдину структуру.  

Голосували: «За» – 5.  

Рішення прийнято. 

На час голосування відсутній онлайн-звʼязок із членом комісії – 

Суботовським В. В.  

ВИРІШИЛИ:  

Відхилити зазначений проєкт рішення на доопрацювання та пропонувати 

профільному підрозділу облдержадміністрації вирішити питання із обʼєднання 

молодіжних організацій (центрів) у єдину обласну структуру. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про клопотання щодо відзначення щорічною 

Премією Верховної Ради України інформувала Ливч Мирослава Михайлівна 

– керуюча справами обласної ради та зазначила про подану кандидатуру Томаш 

Іванни Михайлівни, вчителя фізики, спеціаліста вищої категорії, вчителя-

методиста Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради, яка  

щороку керує творчими роботами учнів по лінії МАН, має призерів І, ІІ і III 

етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з фізики і астрономії, 

готує учнів до інтелектуальних турнірів, Всеукраїнських олімпіад з фізики; 

переможець обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009» у 

номінації «Фізика»; у 2020 – 2021 н.р. учень Іванни Михайлівни Добош Богдан 

склав ЗНО з фізики на 200 балів. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Сігетій М. М., Шетеля Н. І., Рівіс М. М. 

Голосували: «За» – 5.  Рішення прийнято. 

На час голосування відсутній онлайн-зв'язок з одним членом комісії – 

Суботовським В. В.  

ВИРІШИЛИ: Погодити зазначене питання на 3-у пленарному засіданні 

3-ї сесії обласної ради та підтримати кандидатуру Томаш Іванни Михайлівни, 

вчителя фізики, спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «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, 29.07.2021 року) інформувала Боркулеш Наталія Юріївна – 

заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації та зазначила 

про розподіл витрат обласного бюджету: на реалізацію місцевих/регіональних 

програм,  на здійснення заходів із будівництва, реконструкції,  реставрації та 

капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури за об'єктами та ін.   

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І.,  Шетеля Н. І., Рівіс М. М. запитували про 

заходи та напрямки, на які спрямовані кошти, що пропонуються розподілити із 

загального та спеціального фондів обласного бюджету   територіальним 
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громадам області, а також на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету. 

Рівіс М. М., Ман Д. М. зауважили про необхідність надання депутатам 

під час комісій усіх додатків до проєкту рішення. 

Орос І. І. наголосила на потребі  дофінансування Центру нацменшин у 

сумі 400 тисяч грн, відповідно до потреб.  

Шетеля Н. І., Рівіс М. М. акцентували на проблемі, яка пов’язана  із 

оплатою за енергоносії у обласних закладах освіти і культури через зростання 

цін на комунальні послуги, зокрема: 600 тис. грн необхідно Інституту культури 

(газ, світло), а також відповідні розрахунки до облдержадміністрації надали 

Закарпатська обласна філармонія, хор «Кантус», облмуздрамтеатр та ін. 

Орос І. І., Сігетій М. М. підтримали зазначену пропозицію та наголосили 

на потребі виділити кошти відповідно до потреб для включення опалювального 

сезону у тих закладах культури і освіти, які не мають змогу оплатити у зв’язку із 

підвищенням тарифів. 

Голосували: «За» – 6.  Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Погодити зазначене питання на 3-у пленарному засіданні 3-ї сесії 

обласної ради;  

2) Виділити невідкладно додаткові кошти з обласного бюджету закладам 

освіти і культури обласної комунальної власності для оплати за житлово-

комунальні послуги через підвищення цін на енергоносії. 

3) Виділити 400 тис грн для Центру культур національних меншин 

Закарпаття. 

4) Зазначені пропозиції врахувати профільній постійній комісії обласної 

ради з питань   бюджету. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про структуру і чисельність виконавчого апарату 

обласної ради» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – 

заступник керуючого справами обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ:  

Рівіс М. М. запитав про причини і підстави зміни структури виконавчого 

апарату  обласної ради. 

Гнатківський В. В. відповів, що у проєкті рішення скасовується посада 

керуючої справами обласної ради. 

Рівіс М. М. зауважив, що це суперечить відповідній постанові Кабінету 

Міністрів України про типове положення. 

Гнатківський В. В.  зазначив, що таке положення є примірним.  

Рівіс М. М. запропонував відкласти це питання до наступної сесії обласної 

ради. 

Орос І. І. поставила на голосування пропозицію Рівіса М. М. не виносити 

зазначене питання на розгляд 3-го пленарного засідання 3-ї сесії. 

Голосували: «За» – 3, «не голосували» – 2 (Орос І. І., Сігетій М. М.). 
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На час голосування відсутній онлайн-зв'язок з членом комісії – 

Суботовським В. В.  

Рішення не прийнято. 

СЛУХАЛИ: Орос І. І. зауважила про необхідність створення на території 

області Закарпатського регіонального центру оцінювання якості освіти. Та 

зазначила, що щороку понад 13 тисяч учасників складають ЗНО у Закарпатській 

області (де функціонує значна кількість закладів освіти з навчанням офіційними 

мовами Європейського Союзу), у зв’язку із чим роботи учнів закарпатських шкіл 

відсилаються у такий Центр в Івано-Франківськ, у разі необхідності подання 

апеляції із результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчання – 

необхідно їздити за кілька сотень кілометрів. І тому на місці буде змога 

проводити моніторинги освітніх послуг у таких закладах та оперативно готувати 

пропозиції щодо внесення необхідних змін до освітніх програм, враховуючи  

запити національних меншин.  

СЛУХАЛИ: Орос І. І. зауважила про необхідності створення на території 

області Закарпатського регіонального центру оцінювання якості освіти. Та 

зазначила, що щороку понад 13 тисяч учасників складають ЗНО у Закарпатській 

області, де функціонує значна кількість закладів освіти з навчанням офіційними 

мовами Європейського Союзу і тому на місці буде змога проводити моніторинги 

освітніх послуг у таких закладах та оперативно готувати пропозиції щодо 

внесення необхідних змін до освітніх програм, враховуючи  запити національних 

меншин. У зв’язку із чим роботи учнів закарпатських шкіл відсилаються у такий 

Центр в Івано-Франківськ, у разі необхідності подання апеляції із результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання навчання – необхідно їздити за кілька 

сотень кілометрів.  

ВИСТУПИЛИ: Сігетій М. М. доповнила, що такий Центр сприятиме 

результативності та ефективності в організації проведення зовнішнього  

незалежного оцінювання території Закарпатської області та пришвидшить 

співпрацю з освітніми закладами відповідно до компетенції. 

Члени комісії підтримали зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 6.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного 3-ї сесії обласної ради 

питання про Звернення Закарпатської обласної ради до Міністерства освіти і 

науки України щодо внесення необхідних змін до законодавства з метою 

створення у Закарпатті Регіонального центру оцінювання якості освіти та 

розглянути на 3-му пленарному засіданні як невідкладне. 

 

СЛУХАЛИ: Головуюча Орос Ільдіко Імріївна запропонувала проєкти 

рішень з питань: Про звіт обласної державної адміністрації про виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень 

ради із зазначених питань, і делегованих обласною радою повноважень, Про 

призначення виконуючого обов’язки керівника Комунального закладу 

«Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради, Про 

цільову програму «Тепла оселя» з підтримки енергомодернізації 
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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 План заходів із профілактики 

йодної недостатності серед населення Закарпатської області на 2021-2025 роки, 

Про комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний дитячий 

санаторій «Малятко» Закарпатської обласної ради, Про затвердження Порядку 

надання поворотної фінансової допомоги  підприємствам, установам та 

організаціям, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області, Про реорганізацію комунального 

підприємства шляхом приєднання («Солотвинська обласна алергологічна лікарня» 

Закарпатської обласної ради), Про реорганізацію комунального підприємства 

шляхом приєднання («Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен»), Про 

надання згоди Установі «Агенція регіонального розвитку Закарпатської 

області» на здійснення функцій замовника, Про внесення змін до Програми 

фінансового забезпечення розвитку транскордонної та міжрегіональної 

співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської області на 2021 рік, 

Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми «Турбота» щодо 

посилення соціального захисту громадян на 2019 – 2021 роки  (зі змінами та 

доповненнями від 26 вересня 2019 року, 16 липня та 17 грудня 2020 року, 20 

травня 2021 року),  Про перейменування Виноградівського геріатричного 

пансіонату та затвердження Положення про нього,  Про звіт Тимчасової 

контрольної комісії Закарпатської обласної ради з вивчення питань 

обґрунтованості тарифів на комунальні послуги для населення області,  Про 

Положення про постійні комісії Закарпатської обласної ради VIII скликання, 

Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.02.2021 № 113, Про надання 

згоди на списання будівель з балансу Комунального некомерційного 

підприємства «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-

діагностичний центр» Закарпатської обласної ради, Про Звернення 

Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі», Про Звернення Закарпатської обласної ради про 

необхідність перегляду окремих положень законопроєкту щодо оптимізації 

функцій Фонду соціального страхування,  Про Звернення Закарпатської 

обласної ради щодо фінансування закладів охорони здоров’я вторинного та 

третинного рівнів, перерахунку вартості надання медичних послуг та розробки 

пакетів реабілітації постковідних хворих,  Про Звернення Закарпатської 

обласної ради щодо виділення окремої субвенції з державного бюджету на 

придбання комунальної техніки для гірських територій  України  – винести на 

розгляд президії із урахуванням рекомендацій профільних постійних комісій 

обласної ради.  

ВИСТУПИЛИ: члени комісії погодили запропоновані питання 

розглянути на президії для подальшого узгодження на пленарному засіданні 

третьої сесії обласної ради та врахувати рекомендації й висновки профільних 

комісій обласної ради з цих питань. 

Голосували: «За» – 6. Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначені питання розглянути на президії 

для подальшого узгодження на пленарному засіданні третьої сесії обласної ради 

та врахувати рекомендації й висновки профільних комісій обласної ради з цих 

питань  

 

ІІІ. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих у комісію. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

відповідь облдержадміністрації щодо розгляду рекомендацій слухань Комітету 

Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики «Про 

Стратегію розвитку читання на 2021 – 2025 роки «Читання як життєва 

стратегія». 

ВИСТУПИЛИ: Сігетій М. М., Шетеля Н. І., Рівіс М. М.,  

Плавайко Є. В. 
Голосували: «За» – 6.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги та для використання у роботі. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

відповідь облдержадміністрації щодо розгляду рекомендацій слухань Комітету 

Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики «Про 

Стратегію розвитку читання на 2021 – 2025 роки «Читання як життєва 

стратегія». 

ВИСТУПИЛИ: Сігетій М. М., Шетеля Н. І. 
Голосували: «За» – 6.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до уваги та для використання у роботі. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про 

лист Уповноваженого із захисту державної мови щодо сприяння 

функціонуванню української мови. 

ВИСТУПИЛИ: Сігетій М. М. порушила  питання щодо необхідності 

розроблення Стратегії розвитку освіти області з тим, щоб змінити ситуацію із 

результативністю підсумків проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

учнів закарпатських шкіл та визначити пріоритетним завданням – покращення 

якості освіти та освітньої діяльності. 

Члени комісії підтримали зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 6.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

1) Скерувати до облдержадміністрації лист Уповноваженого із захисту 

державної мови щодо сприяння функціонуванню української мови та 

розроблення відповідної обласної програми щодо сприяння функціонуванню 

української мови та розроблення відповідної обласної програми; 

2) Рекомендувати облдержадміністрації розробити Стратегію розвитку 

освіти області та визначити пріоритетним завданням – покращення якості освіти 

та освітньої діяльності. 
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СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала про лист 

Закарпатського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю «Інваспорт» щодо фінансової підтримки титулованих 

закарпатських спортсменів з фехтування на візках, учасників параолімпійської 

Збірної України з фехтування – Надії Дьолог, Максима Магулу та їх тренерів 

Рапинець Оксани, Мадяр-Фазекаш Емілії.  

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії підтримали зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 6.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Скерувати до облдержадміністрації лист Закарпатського 

регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

«Інваспорт» щодо надання обласній раді узгоджених пропозицій із підтримки 

закарпатських параолімпійців.  
 

 

Голова  комісії       Ільдіко  ОРОС 

 

 

Секретар  засідання комісії                                 Марія  СІГЕТІЙ 
 


