
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ   

засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

духовності та національних меншин  

 

від 17 грудня 2021 року 

10.00 

депутатська зала засідань  

(V поверх) 

 

 

Склад комісії:  

ОРОС Ільдіко Імріївна – голова комісії 

ІВАНЧО Василь Васильович – заступник 

голови комісії 

СІГЕТІЙ Марія Миколаївна – секретар 

комісії 

Відсутній: 

СУБОТОВСЬКИЙ Володимир 

Віталійович – член комісії 

Запрошені: 

ЧУБІРКО Володимир Володимирович – 

голова обласної ради 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради 

МАРУСИНЕЦЬ Марʼяна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації 

ТИЩУК Євген Віталійович – директор 

департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації 

МОЛДАВЧУК Роман Ілліч – начальник 

управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про вибори заступника голови комісії та секретаря постійної комісії з 

питань освіти, науки, духовності та національних меншин. 

ІІ. Про розгляд профільних питань, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання п’ятої сесії обласної ради і контроль за якими здійснює 

постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, духовності та  

національних меншин: 

2.1. Про перейменування Ужгородської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради.  

2.2. Про Програму розвитку та функціонування української мови в усіх 

сферах суспільного життя Закарпатської області на 2021 – 2025 роки. 

2.3.  Про Програму розвитку та функціонування мов національних 

меншин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки. 
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2.4. Про створення Домбоківської спеціальної школи І – ІІ ступенів 

Закарпатської обласної ради.  

2.5.  Про затвердження Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Центр спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації» 

Закарпатської обласної ради у новій редакції. 

2.6. Про Програму підтримки пластунського та скаутського руху у 

Закарпатській області на 2022 – 2025 роки. 

2.7.  Про Регіональну програму із забезпечення участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 

2022 – 2024 роки. 

2.8.  Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо забезпечення 

доступу до українського телебачення на територіях компактного проживання 

представників національних меншин. 

 

ІІІ. Про розгляд питань для розгляду постійними комісіями обласної 

ради та пропонованих для прийняття на пленарному засіданні п’ятої сесії 

обласної ради: 

3.1. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності 

захисту сімейних цінностей українського народу, ефективної боротьби з 

домашнім насиллям та недопущення ратифікації Стамбульської конвенції.  

3.2. Про Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної 

та міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської  

області на 2022 – 2024 роки. 

 

ІV. Розгляд листів, звернень, що надійшли до постійної комісії: 

Про Звернення федерації важкої атлетики України, про звернення 

федерації важкої атлетики Закарпатської області, про звернення в. о. директора 

Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради – щодо трансформації санаторної школи-

інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради у комунальний заклад 

«Великоберезнянський спеціалізований ліцей спортивного профілю» 

Закарпатської обласної ради.  

 

V. Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань освіти, 

науки, духовності та національних меншин на 2022 рік. 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна інформувала 

присутніх депутатів про порядок денний засідання, зазначила про наявність 

кворуму та запропонувала насамперед визначитися із організаційними 

питаннями у діяльності комісії: обрати заступником голови постійної комісії з 

питань освіти, науки, духовності та національних меншин Іванча Василя 

Васильовича, секретарем комісії – Сігетій Марію Миколаївну. Відтак 

головуюча запропонувала розглядати ті питання, контроль за якими здійснює 
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комісія з питань освіти, науки, духовності та національних меншин, з інших 

проєктів рішень – підтримати рекомендації профільних комісій. 

Голосували:  

«За» – 3.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– погодити та взяти за основу порядок денний засідання комісії; 

– обрати Іванча Василя Васильовича – заступником голови комісії,  

секретарем комісії –  Сігетій Марію Миколаївну. 

 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про перейменування Ужгородської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради» інформувала Марусинець М. М. – директор департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації та зазначила, що 

перейменування дасть змогу впорядкувати установчі документи Ужгородської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради, як закладу нового типу на Закарпатті, та забезпечуватиме освітні 

потреби на здобуття повної загальної середньої освіти дітям із порушеннями 

слуху, осіб із інвалідністю.  

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Сігетій М. М., Іванчо В. В. зазначили, що 

профільна комісія повторно розглядає це питання та рекомендує винести на 

розгляд пленарного засідання 5-ї сесії обласної ради. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді винести питання «Про 

перейменування Ужгородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

І – ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради» на розгляд пленарного засідання 

5-ї сесії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Програму розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Закарпатської області на 2021 

– 2025 роки» інформувала Орос І. І. та зазначила, що на попередніх засіданнях 

комісії було рекомендовано профільному підрозділу облдержадміністрації 

доопрацювати заходи програми та подати свої пропозиції для подальшого 

розгляду обласною радою. 

ВИСТУПИЛИ:  

Марусинець М. М. підкреслила про необхідність додаткового 

комплексного вивчення пропонованої програми з тим, щоб узгодити її заходи з 

іншими нормативними документами у сфері освіти. 

Орос І. І. акцентувала на доцільності врахувати запити угорськомовного 

населення області. 

Сігетій М. М. зауважила про необхідність забезпечення усіма 

державними установами цілеспрямованої роботи із належного використання 

української мови в різних сферах життя: освіти, культури, спорту та туризму, 
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рекламі, засобах масової інформації, а також щодо необхідності вживати заходи 

для розширення меж функціонування української мови, забезпечення її 

всебічного розвитку в області як консолідуючої сили громадянського 

суспільства.  

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надіслати проєкт рішення «Про Програму 

розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя 

Закарпатської області на 2021 – 2025 роки» для опрацювання 

облдержадміністрації та надання обласній раді узгоджених пропозицій. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Програму розвитку та функціонування 

мов національних меншин у Закарпатській області на 2021 – 2025 роки» 

інформувала Орос І. І. та зазначила, що постійною комісією на минулому 

засіданні було рекомендовано профільному підрозділу облдержадміністрації 

надати узгоджені пропозиції з цього питання. 

ВИСТУПИЛИ: 

Тищук Є. В. – директор департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації зазначив, що профільним підрозділом 

департаменту буде вивчено положення пропонованої програми з тим, щоб не 

дублювати заходи діючої Програми підтримки національних меншин та 

розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021 – 2025 

роки, прийнятої 27.12.2020 №51, та забезпечити ефективну комунікацію, 

підвищити взаємодію органів місцевої влади із громадськими організаціями 

національних меншин, а також необхідності створення сприятливих умов для 

утвердження міжнаціональної злагоди і збалансованого розвитку мов 

національних меншин в області. 

Орос І. І. акцентувала на важливості заходів Програми, що 

забезпечуватимуть права національних меншин, вирішуватимуть проблемні 

питання їх діяльності та сприятимуть формуванню позитивного іміджу 

Закарпаття і країни в цілому. 

Сігетій М. М. підкреслила, що Програма сприятиме створенню 

належних умов для задоволення освітніх, культурних, інформаційних, 

духовних та соціальних потреб етнічних спільнот області, а також залученню 

фінансового, організаційно-технічного, консультативно-методичного 

потенціалу місцевих органів виконавчої влади. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надіслати проєкт рішення «Про Програму 

розвитку та функціонування мов національних меншин у Закарпатській області 

на 2021 – 2025 роки» для опрацювання облдержадміністрації та надання 

обласній раді узгоджених пропозицій. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про створення Домбоківської спеціальної 

школи І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради» інформувала Марусинець 
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М. М. – директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації та зазначила, що це питання спрямоване на 

вдосконалення мережі спеціальних шкіл та забезпечення освітніх потреб дітей 

із інтелектуальними порушеннями. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І. доповнила, що на минулому засіданні комісії 

наголошувалося на важливості соціалізації такої категорії діток та було 

доручено підготувати відповідний проєкт рішення. 

Іванчо В. В. нагадав про те, що це питання також було порушено 

Закарпатською обласною прокуратурою, представниця якої інформувала на 

минулому засіданні комісії 22.11.2021 року. 

Сігетій М. М. зауважила, що важливим є забезпечення права дітей на 

доступ до загальної середньої освіти з урахуванням особливостей та стану 

здоров’я і надання психолого-педагогічного супроводу.  

Марусинець М. М. зазначила про наявність усіх необхідних потрібних 

умов для проживання дітей та потребу у фінансуванні у 2022 році з обласного 

бюджету орієнтовно у сумі 10 –12  млн грн у залежності від кількості учнів та 

сформованих класів (груп). Та доповнила, що пропоноване рішення дасть змогу 

забезпечити освітні потреби дітей із інтелектуальними порушенням, надання 

психолого-педагогічного та корекційно-розвиткових послуг (допомоги), а 

також, за потреби, цілодобове перебування дітей у пансіоні закладу освіти.  

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити та винести проєкт рішення «Про 

створення Домбоківської спеціальної школи І – ІІ ступенів Закарпатської 

обласної ради» на розгляд пленарного засідання обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про затвердження Статуту Комунального 

некомерційного підприємства «Центр спортивної медицини, санології та 

фізичної реабілітації» Закарпатської обласної ради у новій редакції» 

інформував Шекета А. А. – перший заступник голови обласної ради та 

зазначив, що метою проєкту рішення є внесення змін до статуту у зв’язку із 

підпорядкуванням Комунального некомерційного підприємства «Центр 

спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації» Закарпатської 

обласної ради галузевому органу управління – департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту облдержадміністрації та запропонував здійснити усі 

організаційно-правові заходи щодо реєстрації зазначеного статуту у 

встановленому законодавством порядку.  

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Сігетій М. М., Іванчо В. В. підкреслили про 

важливість діяльності підприємства із забезпечення медичного обслуговування 

населення, зокрема спеціалізованої медичної допомоги зі спортивної медицини 

системи охорони здоров’я у сфері фізичної культури і спорту, медичної 

реабілітації, встановлених законодавством. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити та винести проєкт рішення «Про 

затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр 

спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації» Закарпатської 

обласної ради у новій редакції» на розгляд пленарного засідання обласної ради, 

як невідкладне. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Програму підтримки пластунського та 

скаутського руху у Закарпатській області на 2022 – 2025 роки» інформував 

Шекета А. А. – перший заступник голови обласної ради та зазначив, що метою 

Програми є забезпечення доступності Пласту для кожної дитини Закарпаття, 

організація якого на Закарпатті матиме 100-річчя від заснування; підтримка 

громад щодо залучення й підготовки таких вихованців, сприяння розгортанню 

пластової інфраструктури для реалізації ними освітньої програми відповідно до 

пластового і скаутського методу, спрямованих на реалізацію державної політики 

у сфері патріотичного виховання молоді.  

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І. зауважила, що в області є декілька 

пластунських організацій і внесла пропозицію узгодити заходи Програми та 

організувати спільну діяльність із усіма пластунськими організаціями в області.   

Сігетій М. М., Іванчо В. В. підкреслили про необхідність забезпечення 

тісної співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

Закарпатської області з організацією Пласт, використання їхніх можливостей 

щодо інформаційної, просвітницької, освітньої, методичної діяльності. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– узгодити заходи програми та організувати спільну діяльність 

організації Пласт на Закарпатті з усіма пластунськими організаціями в області;  

– погодити та винести проєкт рішення «Про Програму підтримки 

пластунського та скаутського руху у Закарпатській області на 2022 – 2025 роки» 

на розгляд пленарного засідання обласної ради як невідкладний та подати у 

новій редакції із урахуванням доповнень депутатів ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Регіональну програму із забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення 

суспільної думки на 2022 – 2024 роки» інформував Молдавчук Р. І. – 

начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації та зазначив, що метою Програми є запровадження 

ефективного механізму взаємодії інститутів громадянського суспільства з 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах 

партнерства і взаємної відповідальності. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Сігетій М. М., Іванчо В. В. запитували про 

фінансування заходів програми та наголошували на важливості запровадження 

європейських механізмів діяльності інститутів громадянського суспільства, 

забезпечення їх сталого функціонування, розвитку місцевої демократії. 

Голосували: «За» – 3.  
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Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– погодити та винести проєкт рішення «Про Регіональну програму із 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики і вивчення суспільної думки на 2022 – 2024 роки» на розгляд 

пленарного засідання обласної ради; 

– заслухати у першому кварталі 2022 року звіт про виконання заходів 

відповідної Програми, термін дії якої закінчується у 2021 році. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради 

щодо забезпечення доступу до українського телебачення на територіях 

компактного проживання представників національних меншин» інформувала 

Орос І. І. та зазначила про недоступність україномовного контенту для жителів 

Берегівського та Ужгородського районів, що спричиняє інформаційний вакуум 

для отримання якісної і своєчасної інформації, яка стосується різних сфер життя 

України. 

ВИСТУПИЛИ: Сігетій М. М. зауважила, що забезпечення 

представниками національних меншин доступу до інформації українською 

мовою дасть змогу нацменшинам удосконалювати володіння державною 

мовою. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити та винести проєкт рішення «Про 

Звернення Закарпатської обласної ради щодо забезпечення доступу до 

українського телебачення на територіях компактного проживання 

представників національних меншин» на розгляд президії та пленарного 

засідання обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради 

щодо необхідності захисту сімейних цінностей українського народу, 

ефективної боротьби з домашнім насиллям та недопущення ратифікації 

Стамбульської конвенції» інформувала Орос  І. І. та зазначила про ініціативу з 

цього питання депутатської групи в обласній раді «Міжфракційне депутатське 

об’єднання «За духовність, моральність та християнський шлях розвитку 

Закарпатської області».  

ВИСТУПИЛИ: Сігетій М. М., Іванчо В. В. зауважили, що упродовж 

останнього часу у країні триває бурхливе обговорення доцільності ратифікації 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити та винести проєкт рішення «Про 

Звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності захисту сімейних 

цінностей українського народу, ефективної боротьби з домашнім насиллям  та 
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недопущення ратифікації Стамбульської конвенції» на розгляд президії та 

пленарного засідання обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Програму фінансового забезпечення 

розвитку транскордонної та міжрегіональної співпраці органів місцевого 

самоврядування Закарпатської області на 2022 – 2024 роки» інформувала 

Гурчумелія У. І. – начальник управління забезпечення діяльності керівництва, 

міжнародних та регіональних зв’язків виконавчого апарату обласної ради та 

зазначила, що метою Програми є подальша активізація соціально-

економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку регіону 

за участю суб’єктів транскордонного та міжрегіонального співробітництва. На 

цей час укладено 37 міжрегіональних транскордонних угод про співпрацю між 

Закарпатською областю та регіонами-партнерами країн Європейського Союзу, 

реалізація яких передбачає здійснення комплексу заходів культурного, 

соціального і економічного характеру, що сприятиме залученню інвестицій як 

від впровадження проєктів програм ЄС, так і від партнерських регіонів у 

соціальну сферу області на мільйони гривень, здійснення спільних 

інвестиційних проєктів. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Сігетій М. М., Іванчо В. В. підкреслили 

важливість удосконалення системи фінансового забезпечення 

міжрегіонального співробітництва на сучасному етапі розвитку регіональної 

економічної політики, серед яких кошти недержавних установ та організацій, 

підприємств, іноземного капіталу, міжнародних фінансових організацій. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити та винести проєкт рішення «Про 

Програму фінансового забезпечення розвитку транскордонної та 

міжрегіональної співпраці органів місцевого самоврядування Закарпатської 

області на 2022 – 2024 роки» на розгляд пленарного засідання обласної ради.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос І. І. інформувала з питань: Про 

Звернення Федерації важкої атлетики України, Про звернення федерації важкої 

атлетики Закарпатської області, Про звернення в.о. директора 

Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради – щодо трансформації 

Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради у комунальний заклад 

«Великоберезнянський спеціалізований ліцей спортивного профілю» 

Закарпатської обласної ради.  

ВИСТУПИЛИ: Чубірко В. В. – голова обласної ради зазначив про 

неодноразові звернення до обласної ради з приводу реорганізації 

Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І – ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради у комунальний заклад 

«Великоберезнянський спеціалізований ліцей спортивного профілю». Тому 

організовано круглий стіл із усіма дотичними сторонами: представниками 



9 

 

школи, місцевої громади, облдержадміністрації, депутатів облради. Та 

зауважив, що попередньо у пропонованому ліцеї заплановано облаштувати такі 

напрямки виховання, як футбол, гірськолижний спорт, важка атлетика, бокс, 

гандбол та волейбол. 

Члени комісії ознайомились із поданими інформаціями та 

рекомендували взяти до уваги і надіслати за належністю для розгляду і 

внесення обласній раді узгоджених пропозицій. 

Голосували:  

«За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– надіслати зазначені звернення для відома та належного реагування в 

облдержадміністрацію: департаменту освіти і науки, молоді та спорту – 

галузевому органу управління з тим, щоб проаналізувати проєкт Статуту 

пропонованої освітньої установи та надати детальну інформацію щодо 

пропонованого тренерського складу, педагогічного потенціалу, наявної 

спортивної бази тощо; 

– конкретизувати пропозиції щодо спортивних напрямків, яким 

навчатимуть у ліцеї, надати узгоджені пропозиції із зазначеного питання і 

продовжити обговорення подальшої трансформації Великоберезнянської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. 

СЛУХАЛИ: З питань щодо підготовки та подання проєктів рішень на 

розгляд обласної ради члени комісії Орос І. І., Іванчо В. В., Сігетій М. М. 

висловили зауваження дотримуватися процедури подання до обласної ради 

проєктів рішень згідно з вимогами законодавства.  

Голосували:  

«За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Звернутися до голови облдержадміністрації щодо 

дотримання процедури подання проєктів із усіма передбаченими додатками на 

розгляд обласної ради відповідно до вимог законодавства з метою вчасного 

оприлюднення і опрацювання у постійних комісіях ради. 

СЛУХАЛИ: Орос І. І. поінформувала присутніх про ситуацію, яка 

склалась із призначенням директорів обласних комунальних закладів культури.  

ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В., Сігетій М. М. 

Голосували:  

«За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Виконавчому апарату обласної ради спільно з галузевими 

підрозділами облдержадміністрації розробити Положення та відповідні 

документи, що стосуються конкурсних процедур із призначення директорів 

комунальних закладів медицини, освіти, культури Закарпатської обласної ради. 
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СЛУХАЛИ: Орос І. І. поінформувала присутніх про ситуацію, яка 

склалась із призначенням представників національних меншин на посади 

керівників закладів освіти. Внесла пропозицію звернутися до вищих органів 

влади щодо рівневого володіння українською мовою особами, які претендують 

на такі посади. 

ВИСТУПИЛИ:  

Голосували:  

«За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації підготувати проєкт рішення «Про Звернення 

Закарпатської обласної ради щодо рівневого володіння українською мовою 

особами, які претендують на посади керівників закладів освіти (для 

національних меншин)».  

СЛУХАЛИ: З питання «Про план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань освіти, науки, духовності та національних меншин на 2022 рік» 

інформувала голова комісії Орос І. І. 

ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В., Сігетій М. М. запропонували погодити 

перелік заходів, передбачених планом роботи комісії. 

Голосували:  

«За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи постійної комісії з питань освіти, 

науки, духовності та національних меншин на 2022 рік. 

 

 

 

Голова комісії                                                                       Ільдіко  ОРОС  

 

 

Секретар комісії                                                                   Марія  СІГЕТІЙ 

 


