
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

ПРОТОКОЛ  

 засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, молодіжної та 

інформаційної політики, фізичної культури і спорту 

 

від 17 грудня 2021 року 

10.00 

депутатська зала 

засідань (V поверх)   

Склад комісії:  

ШЕТЕЛЯ Наталія Ігорівна – голова комісії 

Члени комісії: 

ПОКОРБА Юрій Васильович, 

ШТЕФУЦА Наталія Богданівна, 

Відсутній: ФЕДУРЦЬО Василь Васильович 

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 

ГОМОНАЙ Василь Васильович – начальник 

відділу цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації обласної 

державної адміністрації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання п’ятої сесії обласної ради. 

ІІ. Про план роботи постійної комісії з питань культури, 

молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту на 2022 

рік. 

ІІІ. Про розгляд звернень до постійної комісії обласної ради з 

питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної 

культури і спорту. 

ІV. Різне. 
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Відкрила і провела засідання голова постійної комісії Шетеля 

Наталія Ігорівна. У зв’язку з відсутністю одного члена комісії – Федурці 

Василя Васильовича головуюча запропонувала перенести обрання заступника 

та секретаря комісії на наступне засідання, а секретарем цього засідання 
обрати Покорбу Юрія Васильовича. Присутні члени постійної комісії 

підтримали внесену пропозицію одноголосно.  

Затим Наталія Ігорівна зазначила, що кворум для прийняття рішень 

є, і внесла пропозицію перейти до розгляду питань порядку денного засідання 

комісії.  

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: Шетеля Н. І., Штефуца Н. Б., Покорба Ю. В. 

рекомендували підтримати зазначене питання та врахувати пропозиції 

профільної комісії. 

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 із врахуванням пропозицій профільної комісії 

ради. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Програму розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Закарпатської області на 

2021 – 2025 роки» голова комісії Шетеля Н. І. зазначила про необхідність 

профільному підрозділу облдержадміністрації додатково вивчити питання та 

подати узгоджені пропозиції для подальшого розгляду обласною радою.  

ВИСТУПИЛИ:  

Марусинець М. М. доповнила, що заходи пропонованої програми 

мають бути узгоджені з іншими нормативними документами у сфері освіти і 

науки та не повинні дублювати позиції діючих регіональних програм. 

Шетеля Н. І. зауважила про важливість забезпечення ефективної 

роботи із всебічного розвитку української мови, належного її використання у 

різних сферах суспільного життя. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надіслати проєкт рішення «Про 

Програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах 
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суспільного життя Закарпатської області на 2021 – 2025 роки» для 

опрацювання профільного підрозділу облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Програму розвитку та функціонування 

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

інформувала голова комісії Шетеля Н. І. та зазначила про необхідність 

профільному підрозділу облдержадміністрації додатково вивчити питання з 

тим, щоб заходи Програми всебічно забезпечували права національних 

меншин та сприяли вирішенню їх проблемних питань. 

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. 

Шетеля Н. І. підкреслила, що Програма сприятиме формуванню 

позитивного іміджу Закарпаття та країни в цілому. 

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 профільному 

підрозділу облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про створення Домбоківської спеціальної 

школи І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради» інформувала Марусинець 

М. М. – директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації та зазначила, що це питання спрямоване на 

вдосконалення мережі спеціальних шкіл, забезпечення освітніх потреб дітей із 

інтелектуальними порушеннями, а також доповнила, що пропоноване рішення 

дасть змогу забезпечити освітні потреби дітей із інтелектуальними 

порушенням, надання психолого-педагогічного та корекційно-розвиткових 

послуг. 

ВИСТУПИЛИ: Шетеля Н. І. наголосила на важливості соціалізації та 

забезпечення права дітей на доступ до загальної середньої освіти з 

урахуванням особливостей та стану здоров’я. 

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 і винести його 

на наступне пленарне засідання сесії обласної ради.  
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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: Шетеля Н. І. наголосила на важливості діяльності 

Центру спортивної медицини, санології та фізичної реабілітації. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

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: Шетеля Н. І. підкреслила про необхідність 

забезпечення тісної співпраці органів влади області з організацією Пласт. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити і 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 пропонувати здійснювати спільну діяльність з усіма 

пластунськими організаціями в області. 

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 
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суспільства з органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності. 

ВИСТУПИЛИ: Шетеля Н. І., Покорба Ю. В. наголошували на 

важливості запровадження європейських механізмів діяльності інститутів 

громадянського суспільства задля розвитку місцевої демократії та запитували 

про фінансову складову програми. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати 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. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про Звернення Закарпатської обласної ради 

щодо забезпечення доступу до українського телебачення на територіях 

компактного проживання представників національних меншин» голова комісії 

Шетеля Н. І. зазначила про необхідність забезпечити доступ україномовного 

контенту для жителів Берегівського та Ужгородського районів, оскільки його 

відсутність спричиняє інформаційний вакуум для отримання якісної і 

своєчасної інформації, яка стосується різних сфер життя України. 

ВИСТУПИЛИ: Штефуца Н. Б. наголосила на потребі доступу 

представників національних меншин до інформації українською мовою та 

необхідності удосконалення ними 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 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 Шетеля Н. 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: Штефуца Н. Б., Покорба Ю. 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 з цими явищами. 

Голосували: «За» – 3.  
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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 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: Шетеля Н. І., Штефуца Н. Б., Покорба Ю. 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: Із питання «Про Програму інформатизації області на 2022 

– 2024 роки» інформував Гомонай В. В. – начальник відділу цифрового 

розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обласної державної 

адміністрації та зазначив, що метою Програми є забезпечення доступу 

громадян до процесів цифрового розвитку суспільства через впровадження 

цифрових технологій в повсякденну життєдіяльність, спрощення процесів 

отримання електронних послуг, організації та впровадження зручних форм 

комунікації органів влади та місцевого самоврядування з населенням та 

субʼєктами господарювання, забезпечення громадян своєчасною, достовірною 

та повною інформацією про події в регіоні; сприяння соціально-економічному 

розвитку регіону шляхом упровадження сучасних та перспективних 

інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності регіону, створення 

умов для модернізації інформаційної інфраструктури. 
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ВИСТУПИЛИ: Шетеля Н. І. наголосила на важливості формування у 

сучасних умовах принципів та пріоритетних напрямів інформатизації області.  

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– включити питання «Про Програму інформатизації області на 2022 – 

2024 роки» до порядку денного пленарного засідання пʼятої сесії обласної 

ради, як невідкладне; 

передбачити «контроль» також і на постійну комісію обласної ради з 

питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і 

спорту. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії  Шетеля Н. І. запропонувала з усіх інших 

питань, що пропонуються на розгляд пленарного засідання п’ятої сесії 

обласної ради врахувати рекомендації профільних комісій обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Штефуца Н. Б., Покорба Ю. В. підтримали зазначену 

пропозицію. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді врахувати пропозиції 

профільних комісій ради з усіх питань, що виносяться на розгляд пʼятої сесії 

обласної ради для подальшого їх узгодження у сесійній залі. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про план роботи постійної комісії обласної 

ради з питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної 

культури і спорту на 2022 рік» інформувала голова комісії Шетеля Н. І. 

ВИСТУПИЛИ: Штефуца Н. Б., Покорба Ю. В. запропонували 

погодити перелік заходів, передбачених планом роботи комісії. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи постійної комісії з питань 

культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту 

на 2022 рік. 

 

ІІІ. Про розгляд звернень до постійної комісії обласної ради з 

питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної 

культури і спорту. 

3.1 СЛУХАЛИ: Голова комісії Шетеля Н. І. поінформувала присутніх 

членів комісії про звернення голови Об’єднання професійних художників 

Закарпаття Брензовича В. М. щодо ситуації, яка склалась у Спілці художників 

із в. о. директора Комунального закладу «Закарпатський обласний художній 

музей імені Й. Бокшая» Закарпатської обласної ради музею ім. Й. Бокшая 

Ерфаном Ф. П. та внесла пропозицію направити зазначене звернення до 

департаменту культури, національностей та релігій облдержадміністрації для 

розгляду і внесення пропозицій із вирішення порушеного питання.  

ВИСТУПИЛИ: Штефуца Н. Б., Покорба Ю. В. підтримали зазначену 

пропозицію.  
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Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати надіслати зазначене звернення до департаменту 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації, галузевому 

органу управління, для розгляду і внесення пропозицій щодо вивчення 

порушеного питання.  

2. Рекомендувати запросити в. о. директора Комунального закладу 

«Закарпатський обласний художній музей імені Й. Бокшая» Закарпатської 

обласної ради Ерфана Ф. П. на наступне засідання постійної комісії для 

пояснення ситуації. 

 

3.2 Про звернення щодо нагородження спільною відзнакою 

Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної 

адміністрації - нагрудним знаком «За розвиток Закарпаття». 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шетеля Н. І. інформувала про клопотання 

дирекції Міжнародного театрального фестивалю моновистав «Монологи над 

Ужем» та колективу газети «ЯСНО» стосовно нагородження спільною 

відзнакою Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної 

адміністрації – нагрудним знаком «За розвиток Закарпаття» Зайцева Олега 

Дмитровича – театрознавця, дослідника закарпатського театру, арт-директора 

театрального фестивалю, заслуженого працівника культури України, члена 

Національної спілки театральних діячів України, чотириразового лауреата 

обласної театральної премії ім. братів Ю. та Є. Шерегіїв у номінації: 

«Театрознавство», лауреата обласної премії галузі образотворчого мистецтва 

ім. Й. Бокшая та А. Ерделі у номінації «Мистецтвознавство», автора багатьох 

видань з питань культурології та театрального мистецтва за розвиток 

закарпатського театрального мистецтва, високу особисту професійну 

майстерність та з нагоди 55-річчя від дня народження. 

Голова комісії звернулася до членів комісії підтримати зазначену 

ініціативу. 

ВИСТУПИЛИ: Штефуца Н. Б., Покорба Ю. В. підтримали зазначену 

пропозицію.  

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Звернутися до керівництва обласної ради та обласної 

державної адміністрації щодо підтримки відповідного клопотання дирекції 

Міжнародного театрального фестивалю моновистав «Монологи над Ужем» та 

колективу газети «ЯСНО» стосовно нагородження спільною відзнакою 

Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної 

адміністрації – нагрудним знаком «За розвиток Закарпаття» відомого 

театрознавця Зайцева Олега Дмитровича.  
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ІV. Різне. 

ВИСТУПИЛИ:  

Члени комісії порушили питання, що стосується процедури 

підготовки й подання проєктів рішень на розгляд обласної ради щодо 

дотримання вимог законодавства та належного оформлення матеріалів, що 

потребують узгодження профільними постійними комісіями ради. 

Члени комісії підтримали пропозицію щодо: 

– впорядкування нормативних документів із конкурсних процедур та 

призначення директорів комунальних закладів культури, медицини, освіти 

Закарпатської обласної ради; 

– необхідності вирішення питання, що стосується проведення ремонту 

гуртожитку Ужгородського інституту культури і мистецтва та звернення з 

цього приводу до центральних органів влади у частині врахування такої 

пропозиції у заходах відповідної державної програми із розбудови мережі 

гуртожитків; 

– участі депутатів обласної ради у заходах, що проводяться в області 

облдержадміністрацією та за її участю. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. 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 та опрацювання у постійних комісіях обласної ради. 

2. Спільно із галузевими підрозділами облдержадміністрації розробити 

Положення та відповідні документи, що стосуються конкурсних процедур із 

призначення директорів комунальних закладів культури, медицини, освіти 

Закарпатської обласної ради. 

3. Рекомендувати звернутися до облдержадміністрації щодо вирішення 

питання «капітального ремонту гуртожитку (літера Б) Ужгородського 

інституту культури і мистецтва по вул. Минайська 38/80 в м. Ужгороді, 

коригування» шляхом включення до заходів відповідної державної програми 

відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів 

закладів вищої освіти на 2021 – 2025 роки. 

4. Запрошувати депутатів обласної ради на заходи, що проводяться  в 

області облдержадміністрацією та за її участю. 

 

 

Голова комісії                                                                   Наталія  ШЕТЕЛЯ  

 

Секретар засідання комісії                                             Юрій  ПОКОРБА 


