
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, 

молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту 

 

від 16 травня 2022 року,  

11.00, депутатський зал   

(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: 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради 

ІВАНЧО Василь Васильович – заступник 

голови обласної державної адміністрації, 

депутат обласної ради 

ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Порядок денний: 

 

І. Про профільні питання, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання шостої сесії обласної ради 

 

1.1. Про затвердження Положення про організацію та проведення 

конкурсного добору на посаду керівника закладу культури спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

1.2. Про комунальну установу «Центр професійної підготовки 

працівників закладів (установ) сфери культури» Закарпатської обласної ради. 

1.3. Про результати виконання Регіональної програми оздоровлення та 

відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку на 2018-2021 роки.  

 

ІІ. Про розгляд питань, що стосуються ходу виконання 

регіональних програм 

2.1. Про хід виконання у 2021 році Регіональної програми сімейної, 

гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії 

торгівлі людьми на 2021-2025 роки.  

2.2.  Про хід  виконання у 2021 році Програми розвитку освіти  

Закарпаття  на 2013-2022 роки. 
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2.3. Про хід виконання у 2021 році Програми підтримки видання творів 

місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприяння 

книгорозповсюдженню на 2021-2023 роки. 

2.4. Про хід виконання у 2021 році Регіональної програми забезпечення 

права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки. 

2.5. Про хід виконання Програми розвитку інформаційної галузі 

Закарпаття на 2021-2023 роки. 

 

III. Додаткове питання, пропоноване для розгляду на пленарному 

засіданні  шостої сесії обласної ради: «Про створення комунального закладу 

«Академія футболу» Закарпатської обласної ради» 

 

ІV. Про розгляд звернень та листів, скерованих у комісію 

4.1. Про звернення Міністерства культури та інформаційної політики 

щодо створення структурного підрозділу з проведення державної експертизи 

культурних цінностей у Комунальному закладі «Закарпатський обласний 

краєзнавчий музей імені Т. Легоцького» Закарпатської обласної ради. 

4.2. Про звернення головного менеджера щодо  підтримки та 

офіційного партнерства змагань KARPATYMAN. 

4.3. Про інформацію облдержадміністрації щодо звернення громадської 

організації «Товариство словацьких митців Закарпаття» про сприяння у 

виданні тематичного альбома-каталога з нагоди 70-річчя від дня народження 

голови товариства Міхаеля Пейтера. 

4.4. Про інформацію облдержадміністрації щодо заходів із відзначення 

в області пам’ятних дат корифеїв культури. 

 

 

СЛУХАЛИ:  Голова комісії Шетеля Наталія Ігорівна відкрила 

засідання, ознайомила членів комісії із порядком денним, запропонувала 

обрати секретарем цього засідання Покорбу Юрія Васильовича та 

повідомила про наявність кворуму для розгляду питань і для ухвалення 

рішень. 

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

денний засідання комісії та підтримали пропозицію про секретаря цього 

засідання комісії. 

ВИРІШИЛИ: Погодити зазначений порядок денний засідання та 

кандидатуру депутата Покорби Ю. В. як секретаря цього засідання постійної 

комісії. 

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

СЛУХАЛИ:  

З питання «Про затвердження Положення про організацію та 

проведення конкурсного добору на посаду керівника закладу культури 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської 

області» інформував Гнатківський Володимир Володимирович – начальник 

управління правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради та 
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зазначив, що проєктом рішення передбачається доручити голові обласної ради 

у міжсесійний період у випадках дострокового припинення трудових 

правовідносин, передбачених законодавством, видавати розпорядження про 

звільнення керівників закладів культури та призначення виконуючих 

обов’язків керівників закладів культури з дня виникнення вакантної посади до 

призначення керівника за результатами конкурсу та прийняття обласною 

радою відповідного рішення. 

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

пропонували підтримати  зазначений проєкт рішення. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити питання «Про 

затвердження Положення про організацію та проведення конкурсного добору 

на посаду керівника закладу культури спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області» до порядку денного пленарного 

засідання 6-ї сесії обласної ради та прийняти відповідний проєкт рішення  за 

основу і в цілому.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про комунальну установу «Центр професійної 

підготовки працівників закладів (установ) сфери культури» Закарпатської 

обласної ради» інформувала Шетеля Наталія Ігорівна – голова постійної 

комісії та зазначила, що проєктом рішення передбачається перейменувати 

комунальну організацію (установу, заклад) «Обласні курси підвищення 

кваліфікації працівників культури» у комунальну установу «Центр 

професійної підготовки працівників закладів (установ) сфери культури» 

Закарпатської обласної ради та затвердити відповідне Положення. Головною 

метою діяльності Центру є науково-методичне і організаційне забезпечення 

функціонування освіти у закладах культури області, у тому числі педагогічної, 

в реальному соціально-економічному та освітньому просторі України. Та 

запропонувала Кравчук Ольгу Іванівну – завідувача навчально-методичним та 

науковим відділом Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський 

інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради  –  на посаду 

виконуючого обов’язки директора комунальної установи «Центр професійної 

підготовки працівників закладів (установ) сфери культури» Закарпатської 

обласної ради до призначення директора вказаної установи у визначеному 

законодавством порядку. 

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

погодили запропоновані пропозиції. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– включити питання «Про комунальну установу «Центр професійної 

підготовки працівників закладів (установ) сфери культури» Закарпатської 

обласної ради» до  порядку денного пленарного засідання шостої сесії 

обласної ради; 
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– запропонувати Кравчук Ольгу Іванівну – завідувача навчально-

методичним та науковим відділом Комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради  –  

на посаду виконуючого обов’язки директора комунальної установи «Центр 

професійної підготовки працівників закладів (установ) сфери культури» 

Закарпатської обласної ради»; 

– подати відповідний проєкт рішення  у новій редакції на пленарне 

засідання шостої сесії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про результати виконання Регіональної 

програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 роки» голова комісії 

Шетеля Наталія Ігорівна зазначила, що відповідний проєкт рішення, 

підготовлений департаментом соціального захисту населення 

облдержадміністрації, стосується реалізації Програми, завдяки чому було 

створено сприятливі умови для якісного відпочинку й оздоровлення дітей 

Закарпатської області, вдосконалення системи оздоровлення й відпочинку 

дітей, забезпечення надання державних гарантій щодо доступності та якості 

відповідних послуг.  

Зазначалося, що прогнозний обсяг фінансування з обласного бюджету 

на виконання заходів Програми на 2018-2021 роки складав 14 341,6 тис. грн, 

передбачене фінансування згідно з розписами – 14 341,6 тис. грн., касові 

видатки склали – 14 338,2 тис. грн.  

ВИСТУПИЛИ:  

Члени комісії наголошували на ефективній співпраці органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів 

центральних органів виконавчої влади, дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку і громадськості у напрямку подальшого створення, за мирних 

умов, сприятливих складових для реалізації соціально-педагогічних, медико-

оздоровчих заходів відпочинку й оздоровлення дітей.  

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Із врахуванням порядку обговорення і внесення на 

розгляд обласної ради обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу 

та звітності щодо їх виконання, затвердженого рішенням обласної ради від 

07.06.2018 № 1178, рекомендувати включити питання «Про результати 

виконання Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку 

мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2018 – 2021 роки» до 

порядку денного шостої сесії обласної ради та затвердити на її пленарному 

засіданні. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про хід  виконання у 2021 році Програми 

розвитку освіти  Закарпаття  на 2013-2022 роки»  голова комісії Шетеля 

Наталія Ігорівна зазначила, що в інформації департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту  облдержадміністрації йдеться про те, що річний обсяг 

фінансування  у 2021 році з обласного бюджету завдань та заходів Програми 
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затверджено (з урахуванням змін) у сумі 2305,5  тис. гривень; фактично за 

результатами звітного періоду  профінансовано 2073,4 тис. гривень (або 89,9 

відсотка до обсягу фінансування);  упродовж року зменшено фінансування на 

494,5 тис. грн; також названо найважливіші завдання, виконані у звітному 

періоді. Та запропонувала підтримати звіт із цього питання. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії погодили запропоновану пропозицію. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт «Про хід  виконання у 

2021 році Програми розвитку освіти  Закарпаття  на 2013-2022 роки» без 

включення питання до порядку денного шостої сесії обласної ради, 

враховуючи систему звітування, відповідно до  рішення обласної ради від 

07.06.2018 № 1178.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про хід виконання у 2021 році Регіональної 

програми сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому 

насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки» голова комісії 

Шетеля Наталія Ігорівна зазначила, що відповідний проєкт рішення, 

поданий департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації, 

стосується звітування про використання заходів реалізації державної сімейної, 

гендерної політики та здійснення заходів із протидії домашньому насильству, 

торгівлі людьми і захист прав осіб, які постраждали від домашнього 

насильства, торгівлі людьми тощо. Та запропонувала підтримати звіт із цього 

питання. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії погодили запропоновану пропозицію. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт «Про хід виконання у 

2021 році Регіональної програми сімейної, гендерної політики, запобігання та 

протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 

роки» без включення питання до порядку денного шостої сесії обласної ради, 

враховуючи систему звітування, відповідно до рішення обласної ради від 

07.06.2018 № 1178.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про хід виконання у 2021 році Програми 

підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги 

та сприяння книгорозповсюдженню на 2021-2023 роки» голова комісії 

Шетеля Наталія Ігорівна зазначила, що управлінням інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації подано 

інформацію про виконання у 2021 році заходів із розвитку книговидання, 

відродження соціального значення книги та читання як процесу культурного, 

духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини, створення 

сприятливих умов для розвитку видавничої галузі та системи інформування 

про вітчизняну видавничу продукцію.  Та запропонувала підтримати звіт із 

цього питання. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії погодили запропоновану пропозицію. 

Голосували: «За» – 4.  



6 

 

 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт «Про хід виконання у 

2021 році Програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації 

закарпатської книги та сприяння книгорозповсюдженню на 2021-2023 роки»  

без включення питання до порядку денного шостої сесії обласної ради, 

враховуючи систему звітування, відповідно до  рішення обласної ради від 

07.06.2018 № 1178.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про хід виконання у 2021 році Програми 

розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки» голова комісії 

Шетеля Наталія Ігорівна зазначила про інформацію, наведену управлінням 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації щодо виконання заходів програми, спрямованих на 

залучення громадськості до процесів формування та реалізації в області 

державної політики, забезпечення свободи слова, консолідації та порозуміння 

в суспільстві. Та запропонувала підтримати звіт із цього питання. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії погодили запропоновану пропозицію. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт «Про хід виконання у 

2021 році Програми розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 

роки» без включення питання до порядку денного шостої сесії обласної ради, 

враховуючи систему звітування, відповідно до  рішення обласної ради від 

07.06.2018 № 1178.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про хід виконання у 2021 році Регіональної 

програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 

2018-2025 роки» голова комісії Шетеля Наталія Ігорівна зазначила про 

інформацію, підготовлену Службою у справах дітей облдержадміністрації 

щодо забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян; 

проведення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинилися в 

складних життєвих обставинах; наголосила на підвищенні відповідальності 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний 

захист дітей. Та запропонувала підтримати звіт із цього питання. 

ВИСТУПИЛИ: Члени комісії погодили запропоновану пропозицію. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити звіт «Про хід виконання у 

2021 році Регіональної програми забезпечення права дитини на виховання у 

сімейному оточенні на 2018-2025 роки» без включення питання до порядку 

денного шостої сесії обласної ради, враховуючи систему звітування, 

відповідно до  рішення обласної ради від 07.06.2018 № 1178.  

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії  Шетеля Наталія Ігорівна запропонувала 

винести на розгляд пленарного засідання шостої сесії питання «Про створення 

комунального закладу «Академія футболу» Закарпатської обласної ради», 
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проєкт рішення з якого оприлюднений на сайті обласної ради 21.02.2022, 

ініціатор – депутат обласної ради Плавайко Є. В. 

ВИСТУПИЛИ: Покорба Ю. В., Федурцьо В. В. підтримали 

пропозицію голови комісії та рекомендували винести проєкт рішення із 

зазначеного питання на розгляд обласної ради за умови наявності всіх 

необхідних погоджень. 

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

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести  зазначене питання на розгляд 

пленарного засідання шостої сесії обласної ради та розглянути, як 

невідкладне, за умови наявності всіх необхідних документів. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про звернення Міністерства культури та 

інформаційної політики щодо створення структурного підрозділу з 

проведення державної експертизи культурних цінностей у Комунальному 

закладі «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т. Легоцького» 

Закарпатської обласної ради голова комісії Шетеля Наталія Ігорівна 

зазначила, що минулого року профільною комісією було рекомендовано 

департаменту культури, національностей та релігій облдержадміністрації 

спільно з Комунальним закладом «Закарпатський обласний краєзнавчий музей 

ім. Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради здійснити необхідні 

заходи щодо порядку проведення музеєм державної експертизи культурних 

цінностей, зокрема ввести посаду відповідного спеціаліста, яку було 

скорочено. Тому рекомендації Міністерства культури та інформаційної 

політики України є актуальними та потребують врахування.  

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

підтримали пропозицію голови комісії та рекомендували надіслати в 

облдержадміністрацію для належного реагування. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній державній адміністрації 

врахувати пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики щодо 

створення структурного підрозділу з проведення державної експертизи 

культурних цінностей у Комунальному закладі «Закарпатський обласний 

краєзнавчий музей імені Т. Легоцького» Закарпатської обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про звернення головного менеджера змагань 

KARPATYMAN extreme triathlon щодо  підтримки змагань та офіційного 

партнерства обласної ради, сприяння у залученні до забезпечення безпеки 

учасників змагань правоохоронні органи, рятувальні та інші спеціальні 

служби» голова комісії Шетеля Наталія Ігорівна зазначила, що пропоновані 

заходи наразі  є неактуальними, з огляду на введення воєнного стану в 

Україні. 

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

підтримали пропозицію голови комісії та рекомендували взяти зазначене 

звернення до відома. 
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Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати взяти до відома зазначене звернення. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про відповідь облдержадміністрації щодо 

звернення громадської організації «Товариство словацьких митців 

Закарпаття» щодо сприяння у виданні тематичного альбома-каталога з нагоди 

70-річчя від дня народження голови товариства Міхаеля Пейтера» голова 

комісії  Шетеля Наталія Ігорівна зазначила, що це питання перебуває на 

контролі профільного підрозділу облдержадміністрації – управління 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. 

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

підтримали пропозицію голови комісії та рекомендували зазначене звернення 

взяти до відома. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати взяти до відома зазначене звернення. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про інформацію облдержадміністрації щодо 

заходів із відзначення в області пам’ятних дат корифеїв культури» (на 

звернення Чернівецької обласної ради від 24.12.2021 щодо проголошення 2022 

року Роком української класичної та духовної музики) голова комісії  Шетеля 

Наталія Ігорівна зазначила, що це питання перебуває на контролі 

профільного підрозділу облдержадміністрації – департаменту культури, 

національностей та релігій та внесено до плану роботи. 

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

підтримали пропозицію голови комісії та рекомендували взяти зазначене 

звернення до відома. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати взяти до відома зазначене звернення. 

 

 

 

Голова комісії        Наталія  ШЕТЕЛЯ 

 

 

Секретар засідання                                    Юрій  ПОКОРБА 
 


