
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, 

молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту 

 

 

від 22 липня 2022 року,  

10.00, депутатська зала 

засідань (V поверх),  

м. Ужгород  

 

Склад комісії:  

ШЕТЕЛЯ Наталія Ігорівна – голова комісії 

ТОКАР Едгар Володимирович – заступник 

голови комісії 

ПОКОРБА Юрій Васильович – секретар 

комісії 

ФЕДУРЦЬО Василь Васильович  – член 

комісії 

 

 Запрошені: 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради 

ТИЩУК Євген Віталійович – директор 

департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації – обласної 

військової адміністрації   

ЛЯХ Олександр Васильович – заступник 

директора департаменту – начальник 

управління національностей та релігій 

департаменту культури національностей та 

релігій облдержадміністрації – обласної 

військової адміністрації   

ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

 

 

Порядок денний: 

  

І. Про вибори заступника голови комісії та секретаря постійної 

комісії обласної ради з питань культури, молодіжної та інформаційної 

політики, фізичної культури і спорту. 

 

ІІ. Про профільні питання, які виносяться на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради. 
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2.1. Про призначення директора Комунального закладу 

«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської 

обласної ради. 

2.2. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.06.2021  

№ 276. 

2.3. Про створення Комунального закладу вищої освіти «Академія 

культури і мистецтв ім. О. В. Духновича» Закарпатської обласної ради.  

 

IIІ. Про інші питання, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради та потребують розгляду постійними 

комісіями (загальне питання). 

 

IV.  Про розгляд питань, що стосуються ходу виконання 

регіональних програм. 

4.1. Про хід виконання у 2021 році Програми підтримки 

національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській 

області на 2021–2025 роки. 

4.2. Про хід виконання у 2021 році Програми «Центр культур 

національних меншин Закарпаття» на 2021–2025 роки. 

 

V. Про розгляд звернень та листів, скерованих у комісію. 

 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шетеля Наталія Ігорівна відкрила 

засідання, ознайомила членів комісії із порядком денним засідання, 

насамперед щодо визначення із профільними питаннями, запропонувала 

обрати заступником голови постійної комісії з питань культури, молодіжної 

та інформаційної політики, фізичної культури і спорту Токара Едгара 

Володимировича, секретарем комісії – Покорбу Юрія Васильовича та 

повідомила про наявність кворуму для розгляду питань і ухвалення рішень. 

Члени комісії погодили порядок денний засідання комісії та 

підтримали пропозицію про обрання заступника голови і секретаря комісії. 

ВИРІШИЛИ:  

– погодити зазначений порядок денний засідання; 

– обрати Токара Едгара Володимировича – заступником голови 

комісії, секретарем комісії – Покорбу Юрія Васильовича.  

Голосували: «За» – 3; 1 – не голосував: на час голосування був 

відсутній онлайн-зв’язок  із  Федурцьо В. В.  

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Головуюча Шетеля Наталія Ігорівна зазначила, що на 

розгляд депутатів обласної ради пропонуються такі інформації: Про 

використання коштів обласного бюджету за І півріччя 2022 року, Про 
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результати позапланових аудитів окремих комунальних некомерційних  

підприємств Закарпатської обласної ради, які мають представити відповідно 

департамент фінансів  облдержадміністрації – обласної військової 

адміністрації та управління внутрішнього аудиту виконавчого апарату 

обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: Токар Е. В., Покорба Ю. В., Федурцьо В. В. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Заслухати зазначені інформації перед розглядом питань порядку 

денного сьомої  сесії обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про призначення директора Комунального 

закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» 

Закарпатської обласної ради» інформував Гнатківський Володимир 

Володимирович – начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради та зазначив, що відповідно до Положення 

про проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу фахової 

передвищої освіти Закарпатської обласної ради, затвердженого рішенням 

обласної ради від 20.05.2021 № 211, враховуючи протокол виборчої комісії 

№5 від 27.06.2022 про результати рейтингового голосування на посаду 

керівника Комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж 

імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради, пропонується призначити 

Стегней  Світлану Нуцівну. 

ВИСТУПИЛИ: Шетеля Н. І., Токар Е. В., Покорба Ю. В., 

Федурцьо В. В. пропонували підтримати зазначений проєкт рішення ради. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити питання «Про 

призначення директора Комунального закладу «Ужгородський музичний 

фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради» до порядку 

денного пленарного засідання сьомої  сесії обласної ради, винести на розгляд 

пленарного засідання обласної ради та погодити відповідний проєкт рішення 

обласної ради.  

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 24.06.2021 №276» інформував Гнатківський Володимир 

Володимирович – начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради та зазначив, що проєктом рішення 

передбачається внесення змін до рішення обласної ради від 24.06.2021 № 276 

«Про припинення процедури ліквідації Великоберезнянської  

загальноосвітньої санаторної  школи-інтернату І – ІІІ ступенів  Закарпатської 

обласної ради», що стосується абзацу 5 пункту 3, який пропонується 

викласти у такій редакції: «здійснити усі організаційно-правові заходи, 
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пов’язані з реорганізацією зазначеного закладу освіти, відповідно до вимог 

чинного законодавства, але не пізніше 01 липня 2025 року». 

ВИСТУПИЛИ: Шетеля Н. І., Токар Е. В., Покорба Ю. В., 

Федурцьо В. В. погодили запропоновані пропозиції. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати погодити внесення відповідних змін 

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

24.06.2021 №276», включити зазначене питання до порядку денного сьомої  

сесії обласної ради, та винести на розгляд пленарного засідання обласної 

ради та погодити відповідний проєкт рішення обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про створення Комунального закладу вищої 

освіти «Академія культури і мистецтв ім. О. В. Духновича» Закарпатської 

обласної ради» Гнатківський Володимир Володимирович – начальник 

управління правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради 

зазначив, що це питання ініціюють депутати – члени Наглядової ради 

Комунального закладу вищої освіти «Ужгородський інститут культури і 

мистецтв» Закарпатської обласної ради. Та додав, що проєктом рішення 

передбачається створення Комунального закладу вищої освіти «Академія 

культури і мистецтв ім. О. В. Духновича» Закарпатської обласної ради 

шляхом приєднання до нього Комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради 

та Комунальної установи «Центр професійної підготовки працівників 

закладів (установ) сфери культури» Закарпатської обласної ради; і також 

зазначається, що таке об’єднання двох установ в одну Академію призведе до 

значної економії фінансів та ефективного використання коштів обласного 

бюджету, необхідних для їх утримання. 

ВИСТУПИЛИ: Шетеля Н. І. заявила про потенційний конфлікт 

інтересів: як кандидат на посаду виконуючого обов’язки директора 

Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв ім.  

О. В. Духновича» Закарпатської обласної ради  – не братиме участі у 

розгляді, підготовці та голосуванні за цей проєкт рішення (відповідно до 

статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Шекета А. А. зазначив про те, що навколо присвоєння  імені 

Комунальному закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв ім. О. В. 

Духновича» Закарпатської обласної ради виникає багато дискусій через те, 

що відомий закарпатський  письменник, педагог, поет і культурний діяч 

Олександр Духнович – особистість одночасно видатна і суперечлива: його 

ім’я у кожного закарпатця викликає певні свої асоціації. 

Покорба Ю. В. додав, що є наукове обгрунтування доктора 

історичних наук Сергія Федаки щодо доцільності присвоєння пропонованому 

закладу імені закарпатського українського просвітителя О. В. Духновича, яке 
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«дозволить зв’язати воєдино культурні традиції ХІХ ст. і сьогодення ХХІ ст., 

оперти педагогічно-освітні і науково-дослідницькі традиції вишу на міцну 

історичну основу, додасть авторитетності навчальному закладу».    

Члени комісії погодили запропоноване питання винести на розгляд 

сьомої сесії облради та до президії відкоригувати назву проєкту рішення у 

частині присвоєння імені комунальному закладу. 

Голосували: «За» – 3; 1 – не голосувала: Шетеля Н. І. (через 

потенційний конфлікт інтересів). 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити питання «Про створення Комунального 

закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв ім. О. В. Духновича» 

Закарпатської обласної ради» до порядку денного сьомої сесії обласної ради, 

визначитися із назвою пропонованого комунального закладу вищої освіти, 

що стосується присвоєння йому імені, розглянути на президії облради, 

винести на розгляд пленарного засідання обласної ради та погодити 

відповідний проєкт рішення ради.  

 

СЛУХАЛИ: З інших питань, що пропонуються на розгляд 

пленарного засідання сьомої сесії обласної ради та потребують розгляду 

постійними комісіями обласної ради, голова комісії Шетеля Наталія 

Ігорівна зазначила про необхідність узгодження профільними комісіями 

ради відповідних проєктів рішень. 

ВИСТУПИЛИ: Токар Е. В., Покорба Ю. В., Федурцьо В. В.  

внесли пропозицію підтримати рекомендації профільних комісій з усіх інших 

питань, що потребують розгляду обласною радою у цей період. 

Голосували: «За» – 4.   

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати врахувати пропозиції профільних постійних комісій 

обласної ради з усіх інших питань, що виносяться на розгляд сьомої сесії 

обласної ради. 

 

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

підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних відносин у 

Закарпатській області на 2021–2025 роки» інформував Лях Олександр 

Васильович – заступник директора департаменту – начальник управління 

національностей та релігій департаменту культури національностей та 

релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації та зазначив, 

що метою програми є забезпечення прав національних меншин, розвитку 

міжнаціональних відносин, підтримки заходів національних громад, їх 

потреб. Наголосив, що у зазначеному періоді було використано 450,0 тис. грн 

з обласного бюджету, за рахунок яких проведено та підтримано десятки 
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заходів, передбачених для реалізації Програми підтримки національних 

меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області. 

ВИСТУПИЛИ: Шетеля Н. І., Токар Е. В., Покорба Ю. В., 

Федурцьо В. В. запропонували затвердити звіт з цього питання та 

наголосили на важливості подальшої реалізації Програми, що сприятиме 

забезпеченню прав національних меншин та розвитку міжнаціональних 

відносин. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт «Про хід виконання у 2021 році 

Програми підтримки національних меншин та розвитку міжнаціональних 

відносин у Закарпатській області на 2021–2025 роки», затвердженої 

рішенням обласної ради від 17 грудня 2020 року № 51 (зі змінами)  та не 

виносити зазначене питання на розгляд пленарного засідання сьомої сесії 

обласної ради із урахуванням системи звітування обласних програм. 

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

«Центр культур національних меншин Закарпаття» на 2021–2025 роки» Лях 

Олександр Васильович – заступник директора департаменту – начальник 

управління національностей та релігій департаменту культури 

національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової 

адміністрації зазначив, що на виконання Програми за звітний період з 

обласного бюджету використано 1055,0 тис. грн; Центр здійснює статутну 

діяльність 28 національно-культурних товариств області із забезпечення  

вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, які 

проживають у Закарпатській області; та на його базі проводяться багато 

заходів, зокрема наукові конференції, презентації, пов’язані з культурою та 

історією національних меншин. 

ВИСТУПИЛИ: Шетеля Н. І., Токар Е. В., Покорба Ю. В., 

Федурцьо В. В.  запропонували затвердити звіт із цього питання та 

наголосили на важливості діяльності Центру культур національних меншин 

Закарпаття у багатонаціональному краї. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт  «Про хід виконання у 2021 році 

Програми «Центр культур національних меншин Закарпаття» на 2021–2025 

роки», затвердженої рішенням обласної ради від 01 жовтня 2020 року № 1834 

та не виносити зазначене питання на розгляд пленарного засідання сьомої 

сесії обласної ради із урахуванням системи звітування обласних програм. 

 

СЛУХАЛИ: Головуюча Шетеля Наталія Ігорівна поінформувала  

депутатів про те, що на розгляд комісії надійшов лист-відповідь обласної 

військової адміністрації щодо звернення Міністерства культури та 

інформаційної політики України про відновлення роботи структурного 
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підрозділу з проведення державної експертизи культурних цінностей у 

Комунальному закладі «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені  

Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради, яке неодноразово 

порушувала профільна комісія ради, та наголошується на перегляді штатного 

розпису обласного краєзнавчого музею. Та запропонувала  взяти до відома 

цю інформацію, яку надано на виконання рекомендацій профільної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Тищук Є. В. доповнив, що департамент культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації, як галузевий орган 

управління,  питання про відновлення роботи структурного підрозділу з 

проведення державної експертизи культурних цінностей у Комунальному 

закладі «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені  

Тиводара Легоцького» Закарпатської обласної ради залишає на подальшому 

контролі. 

Токар Е. В., Покорба Ю. В., Федурцьо В. В.  підтримали зазначені 

пропозиції та рекомендували взяти подану інформацію до відома. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати взяти до відома зазначену інформацію 

та рекомендувати департаменту культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації інформувати профільну комісію ради про  остаточне  

вирішення порушеного питання. 

 

СЛУХАЛИ: Головуюча Шетеля Наталія Ігорівна довела до відома 

присутніх інформацію департаменту культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації – обласної військової адміністрації щодо оптимізації 

комунальних закладів «Закарпатська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Федора Потушняка» та «Закарпатська обласна бібліотека для 

дітей та юнацтва», у якій зазначено про те, що департамент, як галузевий 

орган управління, вивчав питання оптимізації, реорганізації обласних 

бібліотек у грудні 2021 року, та за результатами – спеціалісти вважають 

недоцільним їх реорганізацію; однак, у зв’язку із введенням воєнного стану в 

Україні через агресію російської федерації, враховуючи необхідність 

економії коштів, департамент не заперечує щодо оптимізації та скорочення 

вакантних посад комунальних закладів «Закарпатська обласна універсальна 

наукова бібліотека імені Федора Потушняка» та «Закарпатська обласна 

бібліотека для дітей та юнацтва». Та запропонувала  взяти до відома цю 

інформацію й підтримати пропозиції департаменту культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової 

адміністрації.  

ВИСТУПИЛИ: Тищук Є. В. доповнив, що департамент культури, 

національностей та релігій облдержадміністрації, як галузевий орган 

управління,   питання щодо оптимізації комунальних закладів «Закарпатська 

обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка» та 
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«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» залишає на 

подальшому контролі. 

Токар Е. В., Покорба Ю. В., Федурцьо В. В.  підтримали зазначені 

пропозиції та рекомендували взяти подану інформацію до відома. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома подану інформацію, рекомендувати 

профільному підрозділу облдержадміністрації  і надалі інформувати постійну 

комісію обласної ради про ситуацію щодо порушеного питання. 

 

 

 

Голова комісії            Наталія  ШЕТЕЛЯ  

 

 

Секретар комісії                                          Юрій  ПОКОРБА 


