
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 
 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

духовності та національних меншин 
 

від 19 травня 2022 року, 

10.50, мала зала засідань 

(ІІ поверх), м. Ужгород 

Склад комісії: 

ОРОС Ільдіко Імріївна – голова комісії 

ІВАНЧО Василь Васильович – заступник 

голови комісії 

СІГЕТІЙ Марія Миколаївна – секретар 

комісії 

СУБОТОВСЬКИЙ Володимир 

Віталійович – член комісії 
 

 

Запрошені: 
 

МАРУСИНЕЦЬ Марʼяна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації 
 

 

Порядок денний: 
 

I. Про профільні питання, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання шостої сесії обласної ради 

1.1. Про оптимізацію закладів позашкільної освіти. 

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. 
 

 

II. Про розгляд питань, що стосуються ходу виконання 

регіональних програм 

2.1. Про хід виконання у 2021 році Програми розвитку освіти Закарпаття 

на 2013-2022 роки. 

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

гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії 

торгівлі людьми на 2021-2025 роки. 

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 Програми розвитку інформаційної 

галузі Закарпаття на 2021-2023 роки. 

2.5. Про хід виконання у 2021 році Регіональної програми забезпечення 

права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки. 
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СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна поінформувала 

присутніх депутатів про невідкладність проведення комісії перед пленарним 

засіданням шостої сесії обласної ради, наголосила на наявності кворуму для 

прийняття рішення та внесла пропозицію насамперед визначитися із 

профільними питаннями, з інших проєктів рішень, що пропонуються до 

розгляду обласною радою на сьогоднішньому пленарному засіданні шостої 

сесії – підтримати рекомендації й висновки профільних комісій. 

ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В., Суботовський В. В. погодили зазначені 

пропозиції. 

Голосували: «За» – 3, «утрималася» – 1: Сігетій М. М. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити пропонований порядок денний 

засідання комісії та винести на розгляд у сесійну залу профільні питання, 

враховуючи рекомендації постійних комісій. 
 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про оптимізацію закладів позашкільної освіти» 

інформувала Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту 

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

порушене питання останнім часом неодноразово розглядається і потребує 

прийняття, попередньо проєкт рішення був оприлюднений на сайті обласної 

ради 12.10.2021 та оновлений 12.05.2022. Тому з метою оптимізації, 

ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, удосконалення 

мережі закладів позашкільної освіти, що функціонують на території 

Закарпатської області пропонується до створення юридична особа публічного 

права – комунальний заклад «Закарпатський обласний центр позашкільної 

освіти та розвитку учнівської молоді» Закарпатської обласної ради шляхом 

злиття комунального закладу «Закарпатський обласний еколого- 

натуралістичний     центр     учнівської     молоді»,     комунального     закладу 

«Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді (Закарпатський центр туризму)» Закарпатської обласної ради та 

комунального закладу «Закарпатський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді». Та додала, що департамент освіти і науки, молоді 

та спорту обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації 

має провести перевірку реалізації державної політики у сфері освіти цими 

комунальними закладами. 

Виступаюча додала, що має запрацювати комісія з реорганізації 

комунального закладу «Закарпатський обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді», комунального закладу «Закарпатський центр 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський 

центр   туризму)»   Закарпатської   обласної   ради   та   комунального   закладу 

«Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді», а також пропонуються й інші передбачені законодавством заходи, 

пов’язані з припиненням зазначених комунальних закладів. 



3  

ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В. зауважив, що на позашкільну освіту 

неефективно використовуються бюджетні кошти, тому завдяки об’єднанню цих 

трьох закладів, за інформацією департаменту фінансів облдержадміністрації, 

буде змога зекономити кошти в сумі близько 45 млн грн щороку. 

Суботовський В. В. погодив зазначену пропозицію та запропонував 

врахувати думку всіх депутатів обласної ради з цього питання. 

Сігетій М. М. підкреслила, що наразі відсутнє відповідне обгрунтування 

доцільності об’єднання таких комунальних закладів: «Закарпатський обласний 

еколого-натуралістичний   центр   учнівської   молоді»,   «Закарпатський   центр 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (Закарпатський 

центр туризму)» та «Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської   молоді».   І   тому   вона   пропонує   додатково   належним   чином 

опрацювати питання щодо оптимізації закладів позашкільної освіти. Крім того 

звернула увагу на лист Міністерства освіти і науки України №1/4142-22 від 

14.04.2022 про запровадження мораторію на закриття, реформування, злиття або 

об’єднання закладів позашкільної освіти. 

Голосували: «За» – 3, проти – 1: Сігетій М. М. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

– погодити пропонований проєкт рішення «Про оптимізацію закладів 

позашкільної освіти» на розгляд пленарного засідання шостої сесії обласної 

ради, як невідкладний; 

– врахувати пропозиції депутатів обласної ради з цього питання. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про комунальну установу «Центр професійної 

підготовки працівників закладів (установ) сфери культури» Закарпатської 

обласної ради» голова комісії Орос Ільдіко Імріївна зазначила, що ініціатором 

відповідного проєкту рішення є голова постійної комісії обласної ради з питань 

культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту 

Шетеля Наталія Ігорівна. 

Виступаюча додала, що 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. Також передбачено 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 – Кравчук Ольгу Іванівну, яка наразі є завідувачем навчально- 

методичним   та   науковим   відділом   Комунального   закладу   вищої   освіти 
«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. 

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

погодили запропоновані пропозиції. 
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Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді: 

– 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 із врахуванням кандидатури Кравчук Ольги Іванівни 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 та прийняти на 

пленарному засіданні 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 Орос Ільдіко 

Імріївна  зазначила,  що  відповідний  проєкт  рішення  стосується  закінчення 

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. 

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

погодили запропоновані пропозиції. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: 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 інших проєктів рішень, що пропонуються до розгляду 

обласною радою на пленарному засіданні шостої сесії – голова комісії Орос 

Ільдіко Імріївна запропонувала підтримати рекомендації й висновки 

профільних комісій з цих питань. 

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

погодили зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати врахувати рекомендації й висновки 

профільних комісій обласної ради з інших питань, пропонованих до розгляду 

на пленарному засіданні шостої сесії обласної ради. 
 

 

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

розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки» інформувала Марусинець 

Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації та зазначила, що річний обсяг фінансування  у 2021 році з 
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обласного бюджету завдань і заходів Програми затверджено (з урахуванням 

змін) у сумі 2305,5 тис. гривень; фактично за результатами звітного періоду з 

обласного бюджету профінансовано 2073,4 тис. гривень (або 89,9 відсотка до 

обсягу фінансування). 

Доповідачка зазначила, що у 2021/2022 навчальному році допомогу з 

оплати навчання на контрактній основі отримав 81 студент із соціально 

незахищених сімей, який навчається у закладах вищої та фахової передвищої 

освіти   області   на   контрактній   формі   навчання,    на   загальну    суму 

785 067  гривень. Серед студентів пільгових категорій: 16 – діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування (виплачено 100 відсотків вартості навчання 

за рік), 46 – діти-інваліди та інваліди дитинства (50 відсотків вартості навчання 

за рік), 19 – студенти з багатодітних сімей (виховують  5 і більше неповнолітніх 

дітей), у тому числі студентів або учнів закладів професійної (професійно- 

технічної) освіти до 23 років. 

Разом з тим виступаюча зауважила, що на реалізацію заходів Програми на 

2021 рік рішенням сесії обласної ради передбачено фінансування у сумі 2800,0 

тис. гривень, однак рішеннями сесій обласної ради: від 23 вересня 2021 року № 

396 зменшено обсяг фінансування Програми на 396,9 тис. грн; від 2 грудня 2021 

року № 483 зменшено обсяг на 97,6 тис. гривень. Тобто упродовж року загалом 

зменшено фінансування на 494,5 тис. грн, які департаментом освіти і науки, 

молоді та сорту облдержадміністрації було заплановано спрямувати на 

реалізацію  заходів  Програми  у  2021  році.  Також  в  інформації  наведено 

найважливіші завдання, виконані у звітному періоді. 

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

наголошували на необхідності подальшої ефективної реалізації заходів 

Програми, оскільки її дія спрямована на розвиток освітньої галузі у напрямку 

підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів 

освіти, поліпшення доступу до якісних освітніх послуг та впровадження 

механізму стимулювання обдарованої молоді, педагогічних працівників. Також 

зазначалося, що фінансова підтримка малозабезпечених категорій студентів за 

рахунок обласного бюджету – це крок до розширення доступу громадян до 

здобуття вищої освіти і здійснення заходів щодо соціального захисту учасників 

освітнього процесу у вищій школі. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Із врахуванням системи звітування (відповідно до рішення 

облради від 07.06.2018 № 1178), 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. 

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 Орос 

Ільдіко Імріївна зазначила, що відповідний проєкт рішення підготовлений 

департаментом    соціального    захисту    населення    облдержадміністрації    та 

стосується    звітування    про    використання    коштів    обласного    бюджету, 
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спрямованих на здійснення заходів реалізації державної сімейної, гендерної 

політики; підтримки сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, здійснення заходів із запобіганню та протидії домашньому 

насильству, торгівлі людьми і захист прав осіб, які постраждали від цього тощо. 

Так, на виконання заходів Програми у 2021 році, прогнозний обсяг 

фінансування з обласного бюджету яких на 2021 рік складав 6750,4 тис. грн, 

передбачене фінансування – 6675,4 тис. грн. 

Також в інформації наведено найважливіші завдання, виконані у звітному 

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

наголошували на необхідності реалізації заходів Програми у наступні періоди, 

враховуючи вимоги часу, що передбачає продовження роботи, спрямованої на 

підвищення рівня соціального захисту сімей та осіб, які цього потребують, 

проведення різних заходів для різних категорій сімей, організацію регіональних 

конкурсів для багатодітних родин, регіональних турів Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу творчості осіб з обмеженим фізичними можливостями 

тощо, передбачених Програмою. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Із врахуванням системи звітування (відповідно до  рішення 

облради від 07.06.2018 № 1178), 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. 

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 Орос 

Ільдіко Імріївна зазначила, що за інформацією управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконання 

Програми дало можливість проводити системну виставкову діяльність, 

спрямовану на популяризацію книжкової продукції місцевих видавництв та 

творчості місцевих авторів, зокрема на обласній виставці  «Книга-фест», що 

сприяло обміну досвідом з видавництвами інших регіонів, проведенню творчих 

зустрічей, презентацій та літературних конкурсів. 

Загальний передбачений обсяг фінансування Програми на 2021 рік складав 

2000,0 тис. грн; граничні обсяги видатків, закладені в обласному бюджеті – 

1797,0 тис. грн; протягом 2021 року заходи Програми фактично профінансовано 

на суму 1643,5 тис. грн. Фінансовий ресурс Програми використано на 91% від 

запланованого обсягу видатків обласного бюджету у зв’язку із виникненням 

об’єктивних обставин, що унеможливило виконання зобов’язань, а саме: у 2021 

році із встановленням режиму надзвичайної ситуації на всій території України та 

запровадженням   низки   пов’язаних   із   коронавірусом   COVID-19   заходів, 

більшість запланованих зібрань відбувалися в онлайн-режимі з мінімальною 
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фінансовою підтримкою, а відтак заплановані Програмою кошти не були 

використані у повному обсязі. 

Також в інформації наведено найважливіші завдання, виконані у звітному 

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

підкреслили про важливість 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. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Із врахуванням системи звітування (відповідно до рішення 

облради  від  07.06.2018  №  1178),  рекомендувати  затвердити  звіт  «Про  хід 

виконання 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. 

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

інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 роки» голова комісії Орос Ільдіко 

Імріївна зазначила, що за інформацією управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконання програми 

здійснювалося    шляхом    планування,    фінансування    та    реалізації    ряду 

організаційних, навчальних, інформаційних, масових заходів, конкурсів, 

консультацій, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування 

та реалізації в області державної політики, забезпечення свободи слова, 

консолідації та порозуміння у суспільстві. 

Так, протягом 2021 року реалізовано сотні стратегічних завдань і заходів 

за пріоритетними напрямками, у яких взяли участь понад п’ять десятків 

представників мас-медіа, громадських організацій, науковців, творчої 

інтелігенції; висвітлено понад тисячу публікацій, проведено рекламно- 

інформаційні прес-тури для представників засобів масової інформації та інших 

зацікавлених організацій; фестивалі з журналістської майстерності. У результаті 

співпраці та прямої взаємодії з представниками провідних ЗМІ в різних виданнях 

розміщувалися публікації та відеосюжети, які відкрили область як місце 

різнопланового відпочинку. 

Також в інформації наведено найважливіші завдання, виконані у звітному 

періоді, на реалізацію яких використано 95 % фінансового ресурсу від 

запланованого у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин. 

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

підкреслили про важливість реалізації завдань Програми у напрямках 

здійснення сучасної державної інформаційної політики: забезпечення свободи 

слова та сприяння вільному доступу до суспільнозначимої інформації; сприяння 

конкуренції у сфері засобів масової інформації; сприяння відкритості та 

прозорості органів державної влади та місцевого самоврядування; формування 
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позитивного іміджу держави та державних органів; забезпечення інформаційної 

безпеки. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Із врахуванням системи звітування (відповідно до рішення 

облради від 07.06.2018 № 1178), рекомендувати затвердити звіт «Про хід 

виконання Програми розвитку інформаційної галузі Закарпаття на 2021-2023 

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

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 Орос Ільдіко Імріївна зазначила, що за 

інформацією Служби у справах дітей облдержадміністрації, упродовж року 

посилено превентивну роботу та підтримку сімей з дітьми, які опинилися в 

складних життєвих обставинах: забезпечено реалізацію права дітей на виховання 

у сім’ях громадян; підвищення відповідальності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей. 

Так, упродовж 2021 року 316 дітей (367 – у 2020 році) набули статус 

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; до сімейних 

форм виховання влаштовано 316 дітей, у тому числі 45 – усиновлено, 191 – 

влаштована під опіку/піклування, 52 – у дитячий будинок сімейного типу та 

прийомну сім’ю, 28 дітей повернуто на виховання до біологічних батьків, 41 

дитина влаштована у сім’ї майбутніх опікунів/піклувальників; у 2021 року в 

області створено три дитячі будинки сімейного типу та три прийомні сімʼї. 

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

підкреслили важливість реалізації завдань Програми та запропонували погодити 

зазначену інформацію. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Із врахуванням системи звітування (відповідно до рішення 

облради від 07.06.2018 № 1178), 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. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про звернення Закарпатської обласної державної 

адміністрації  щодо  необхідності  створення  робочої  групи  при  департаменті 

освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації щодо впорядкування 

статутів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл обласного підпорядкування (комунальної форми власності)» 

голова комісії Орос Ільдіко Імріївна зазначила, що це звернення надійшло до 

обласної   ради   10.02.2022,   до   введення   в  Україні   воєнного   стану,  тому 
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залишається на подальшому контролі профільного департаменту 

облдержадміністрації. 

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

рекомендували зазначене звернення взяти до відома. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту обласної державної адміністрації залишити зазначене питання на 

контролі до його подальшого розгляду, за мирних умов. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про звернення трудового колективу 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

щодо збереження  Центру як окремої юридичної особи обласного профільного 

закладу позашкільної освіти області» голова комісії Орос Ільдіко Імріївна 

запропонувала профільному підрозділу обласної державної адміністрації надати 

обласній раді узгоджені пропозиції із зазначеного питання. 

ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В., Суботовський  В. В. підтримали зазначену 

пропозицію голови комісії. 

Голосували: «За» – 3.  

На час голосування Сігетій М. М. була відсутня. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній державній адміністрації надати 

обласній раді узгоджені пропозиції із зазначеного питання. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про звернення колективу Закарпатського центру 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді щодо недопущення 

обʼєднання закладу із Закарпатським обласним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді та Закарпатським обласним центром науково- 

технічної творчості учнівської молоді» голова комісії Орос Ільдіко Імріївна 

запропонувала профільному підрозділу обласної державної адміністрації надати 

обласній раді узгоджені пропозиції із зазначеного питання. 

ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В., Суботовський В. В. підтримали зазначену 

пропозицію голови комісії. 

Голосували: «За» – 3.  

На час голосування Сігетій М. М. була відсутня. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати  обласній  державній  адміністрації  надати 

обласній раді узгоджені пропозиції із зазначеного питання. 
 

 
 
 

Голова комісії                                                      Ільдіко ОРОС 
 
 
 

Секретар комісії                                                   Марія СІГЕТІЙ 


