
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

 ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, 

молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту 

 

від 11 березня 2022  

року, депутатська зала  

(V поверх), 

м. Ужгород 

Склад комісії:  

ШЕТЕЛЯ Наталія Ігорівна – голова комісії 

ПОКОРБА Юрій Васильович – секретар 

засідання комісії 

Члени комісії: 

ШТЕФУЦА Наталія Богданівна 

ФЕДУРЦЬО Василь Васильович  

 

Запрошені: 

ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради, депутат обласної ради 

ТИЩУК Євген Віталійович – директор 

департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації 

ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату  

обласної ради 

ДЕЛЕГАН Михайло Васильович – 

виконуючий обов’язки директора Комунального 

закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий 

музей імені Тиводара Легоцького» 

Закарпатської обласної ради  

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд звернення Закарпатської обласної військової 

адміністрації від 11.03.2022 № 06-9/241 щодо неправомірних дій 

виконуючого обов’язки директора Комунального закладу «Закарпатський 

обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської 

обласної ради Делегана Михайла Васильовича, спрямованих на безпідставну 

зміну тарифів вхідної плати, які діяли у закладі до введення воєнного стану. 

2. Про виконуючого обовʼязки директора Комунального закладу 

«Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» 

Закарпатської обласної ради. 
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СЛУХАЛИ: Голова постійної комісії Шетеля Наталія Ігорівна 

відкрила засідання, поінформувала про необхідність проведення 

сьогоднішнього позапланового засідання комісії у зв’язку із ситуацією, яка 

склалася у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара 

Легоцького через безпідставну зміну тарифів вхідної плати, екскурсійного 

обслуговування та послуг відділу фондів і наукової бібліотеки, що діяли у 

закладі до введення воєнного стану.  

Головуюча запропонувала обрати секретарем цього засідання 

Покорбу Юрія Васильовича та повідомила про наявність кворуму для 

розгляду питань і ухвалення рішень (відповідно до ст. 47 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Затим коротко ознайомила присутніх із діяльністю Закарпатського 

обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького, який заснований у 

1945 році: музей складається із 5 відділів (історії та краєзнавства; науково-

методичної та експозиційної роботи; відділу фондів; науково-освітньої 

роботи й історії Карпатської України) та 4 секторів: археології, природи, 

етнографії, реставрації. В установі нараховується 70 працівників. Державне 

фінансування музею за 2021 рік склало 14 млн 193 тис, з яких близько 8 

мільйонів – витрати на заробітну плату. На сьогодні колекція музею 

становить 150 000 одиниць збереження. Експонати основного фонду 

Закарпатського краєзнавчого музею об’єднані у 13 груп. До найцінніших 

зібрань відноситься одна з найбільших в Україні археологічних колекцій 

бронзових виробів та колекція нумізматики, що складається з понад 12 тисяч 

одиниць римських, старовинних австрійських, угорських, польських, 

чеських, українських, російських та інших грошових знаків. 

ВИСТУПИЛИ: Федурцьо В. В., Покорба Ю. В. погодили порядок 

денний засідання комісії та підтримали пропозицію про секретаря цього 

засідання комісії. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зазначений порядок денний засідання та 

кандидатуру депутата Покорби Юрія Васильовича, як секретаря цього 

засідання постійної комісії. 

Голосували: «За» – 3; «утрималася» –1: Штефуца Н. Б. 

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Закарпатської обласної 

військової адміністрації від 11.03.2022 № 06-9/241 щодо неправомірних дій 

виконуючого обов’язки директора Комунального закладу «Закарпатський 

обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської 

обласної ради Делегана Михайла Васильовича, спрямованих на безпідставну 

зміну тарифів вхідної плати, які діяли у закладі до введення воєнного стану 

інформував Тищук Євген Віталійович – директор департаменту культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової 

адміністрації. 

Виступаючий зазначив, що департаментом культури, національностей 

та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної 

військової адміністрації, як галузевим органом управління комунального 
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закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара 

Легоцького» Закарпатської обласної ради, у межах компетенції та наданих 

повноважень, 10.03.2022 здійснено перевірку вартості вхідної плати у музей, 

а також всіх наказів, виданих виконуючим обов’язки директора музею 

Делеганом Михайлом Васильовичем, якими затверджувалася вартість цієї 

вхідної плати, починаючи з 24.02.2022. 

Так, за результатами перевірки виявлено, що наказом в. о. директора 

музею від 04.03.2022 №06 «Про тимчасову зміну тарифів вхідної плати» 

встановлені тимчасові пільгові тарифи вхідної плати з 04.03.2022 на період 

дії правового режиму воєнного стану. Однак,  наказом в. о. директора музею 

від 09.03.2022 №07 «Про режим роботи музею» попередній наказ №06 від 

04.03.2022 визнано таким, що втратив юридичну силу (тобто безпідставно 

скасовано пільгові тарифи та повернуто тарифи, які діяли до введення 

воєнного стану).  

Після широкого розголосу факту скасування пільгових тарифів 

вхідної плати, в. о. директора музею 10.03.2022 виданий наказ №08 «Про 

роботу музею», яким відмінений наказ від 07.12.2021 №70 «Про зміну 

тарифів вхідної плати, екскурсійного обслуговування та послуг відділу 

фондів і наукової бібліотеки» та продовжена дія вищезгаданого наказу від 

04.03.2022 №06. Крім того, всупереч вимог Статуту комунального закладу 

«Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» 

Закарпатської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 

29.07.2021 №341, в. о. директора музею не погоджував із галузевим органом 

управління вартість вхідної плати у музей.  

Затим Тищук Є. В. підкреслив, що в. о. директора Делеган М. В.  не 

вживає заходів із надання посильної допомоги вимушеним переселенцям в 

умовах воєнного стану, а  це є неприпустимим і ганебним. 

ВИСТУПИЛИ: 

Шетеля Н. І. зазначила, що такі дії в. о. директора Делегана М. В. 

призвели до негативного розголосу у засобах масової інформації, адже усі  

керівники закладів культури отримали відповідний наказ від департаменту 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації щодо 

необхідності забезпечення життєдіяльності  в умовах воєнного стану та, за 

можливості, де передбачено, утримувати переселенців за рахунок коштів 

бюджету установ.  

Федурцьо В. В. наголосив на недопустимості порушення закладами 

культури основних засад цінової політики, встановлення та застосування цін 

у цей час. 

Штефуца Н. Б. зауважила, що на період дії воєнного стану  

недоцільно і неправильно розглядати питання відсторонення або припинення 

повноважень в. о. директора музею, оскільки він вчасно визнав свою 

помилку, виправив свій наказ та продовжував працювати у звичному режимі 

із врахуванням реалій.   
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Та додала, що, натомість, оскільки у країні повномасштабна війна, 

нам у тилу потрібна стабільність і виваженість. Тому усім посадовцям треба 

уважно слідкувати за наказами й постановами Уряду і Закарпатської обласної 

військової адміністрації та неухильно дотримуватися їх норм і вимог з тим, 

щоб злагоджено діяти у непростих реаліях.  

Члени комісії запросили в. о. директора Делегана М. В. для 

зʼясування ситуації. 

Делеган М. В. дав пояснення та зокрема підкреслив, що: 

– враховуючи інфляційні процеси та завдання щодо збільшення 

надходження  власних коштів, наказом  від 07.12.2021 №70 було затверджено 

нові тарифи вхідної плати за екскурсійне обслуговування та послуг відділу 

фондів і бібліотеки музею. Вхідна плата для дорослих встановлена у розмірі 

100 грн, для пенсіонерів – 75, для студентів – 70 грн, дітей шкільного віку –  

40 грн, дітей дошкільного віку – безкоштовно; 

– у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану 24.02.2022, 

тимчасово закрито експозицію «Холодна і вогнепальна зброя 16 – поч. 20 

ст.» із фондової колекції Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені 

Тиводара Легоцького. Водночас частину найцінніших експонатів із 

експозиції було повернено у відділ фондів; 

з огляду на нинішні реалії, наказом від 04.03.2022 №6 дію наказу від 

07.12.2021 №70 було відмінено. Із 4 по 8 березня було встановлено тимчасові 

пільгові тарифи вхідної плати: для дорослих – 50 грн, для  дітей шкільного і 

дошкільного віку –  безкоштовно; 

із врахуванням нових рахунків на енергоносії та воду, що суттєво 

зросли 9 березня наказом №7  було відновлено тарифи вхідної плати для 

дорослих – 100 грн. Цей наказ діяв тільки 9 березня; 

10 березня 2022 року наказом №8 відновлено пільгові тарифи вхідної 

плати: для дорослих – 50 грн, для  дітей шкільного і дошкільного віку –  

безкоштовно. 

В. о. директора визнав свою помилку щодо неправомірності  наказу 

№7  від 9 березня, за яким тільки 9 березня діяли тарифи вхідної плати 100 

грн і підкреслив, що  відновлені пільгові тарифи діятимуть на весь період 

воєнного стану. Та додав, що жодних скарг чи зауважень від відвідувачів 

музею щодо  вхідних тарифів або якість обслуговування не надходило. 

Наголосив на тому, що дирекція музею вивчала можливість перерахування 

коштів із спецрахунків на потреби української армії. Також обладнано 

укриття для працівників і відвідувачів музею. 

Шетеля Н. І. підсумувала та запропонувала, з огляду на звернення 

облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, рекомендувати 

припинити повноваження виконуючого обов’язки директора Комунального 

закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара 

Легоцького» Закарпатської обласної ради Делегана Михайла Васильовича 

через неправомірні дії, спрямовані на безпідставну зміну тарифів вхідної 

плати, які діяли у закладі до введення воєнного стану.  
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Федурцьо В. В., Покорба Ю. В. підтримали зазначену пропозицію. 

Голосували: 

«За» – 3;  «проти» – 1: Штефуца Н. Б. 

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати голові обласної ради Чубірку 

Володимиру Володимировичу припинити повноваження виконуючого 

обовʼязки директора Комунального закладу «Закарпатський обласний 

краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради 

Делегана Михайла Васильовича. 

СЛУХАЛИ: Із питання «Про  виконуючого обовʼязки  директора 

Комунального закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені 

Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради» голова комісії  Шетеля 

Наталія Ігорівна зазначила про необхідність визначитися із кандидатурою, 

на яку буде покладено  виконання обов’язків директора музею та надала 

слово керівникові галузевого органу управління. 

ВИСТУПИЛИ: Тищук Євген Віталійович – директор департаменту 

культури, національностей та релігій облдержадміністрації поінформував про 

те, що 23 лютого за участю голови обласної ради та окермих її депутатів, 

профільного департаменту облдержадміністрації обговорено презентації й 

концепції  претендентів на посаду директора, які заявили свої моделі 

ефективного функціонування і розвитку закладу. Та додав, що заслуговують 

на увагу троє кандидатів, однак 2 – задіяні у службі під час воєнного стану. 

Тому наразі, вважає за можливим запропонувати кандидатуру –  Мощак 

Маргариту Миколаївну, приватного підприємця,  яка має таке бачення 

розвитку Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара 

Легоцького: у музею є більший потенціал для заробляння коштів, ніж 

використовується; необхідно відновити роботу відділу експертизи з 

переміщення культурних цінностей через державний кордон України та 

експертизи музичних інструментів; активізувати роботу з проведення 

круглих столів з туроператорами та екскурсоводами та започаткувати 

проведення у музеї подій і заходів, як у європейських країнах, створити 

реставраційну майстерню та відновити співпрацю із музеями з близького 

зарубіжжя.  

Шетеля Н. І. доповнила, що, як голова профільної постійної комісії 

обласної ради, разом із головою обласної ради, представниками депутатських 

фракцій обласної ради аналізували  пропозиції конкурсантів, і вважає, що 

така установа повинна розвиватися і бути прибутковою. Та висловилася, що 

будь-яка пропонована кандидатура повинна мати перспективний план 

розвитку цієї музейної установи. 

Штефуца Н. Б. зауважила, що у часи воєнного стану недоцільно 

врегульовувати питання із тимчасовим призначенням керівників будь-яких 

комунальних закладів обласної ради, а треба зосередитися на більш важливих 

проблемах сьогодення та давати можливість діючим керівникам (їх 
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виконувачам обовʼязків)  розвиватися і працювати  відповідно до нових 

реалій. 

Шетеля Н. І. підсумувала, що, враховуючи те, що oрганом 

управління музею є Закарпатська обласна рада, яка відповідно до Статуту 

музею своїм рішенням, а у міжсесійний період – голова ради своїм 

розпорядженням тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до 

призначення директора музею за результатами конкурсу) покладає 

виконання обов’язків директора  на особу з числа штатних працівників 

закладу або призначає виконуючого обов’язки з числа інших осіб.   

Федурцьо В. В. , Покорба Ю. В. підтримали зазначену пропозицію. 

Голосували:  

«За» – 3;  «утрималися» – 1: Штефуца Н. Б.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати керівництву обласної ради розглянути 

можливість призначення на посаду виконуючого обовʼязки директора 

Комунального закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені 

Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради Мощак Маргариту 

Миколаївну, кандидатуру якої запропоновано  галузевим органом управління 

– департаментом культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

 

 

Голова комісії                                                                   Наталія ШЕТЕЛЯ  

 

 

Секретар засідання                                                          Юрій ПОКОРБА 
 


