
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

духовності та національних меншин 

 

від 25 липня 2022 року,  

10.00, депутатська зала,   

V поверх 

Склад комісії:  

ОРОС Ільдіко Імріївна – голова комісії 

ІВАНЧО Василь Васильович – заступник 

голови комісії 

СІГЕТІЙ Марія Миколаївна – секретар комісії 

Відсутній:  

СУБОТОВСЬКИЙ Володимир Віталійович  – 

член комісії (службове відрядження) 

 

 Запрошені: 

СУШКО Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної  ради 

ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради, депутат обласної ради  

ШИНКАРЮК Ігор Сергійович – заступник 

начальника обласної військової адміністрації – 

голови облдержадміністрації   

МАРУСИНЕЦЬ Мар’яна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту обласної військової адміністрації – 

облдержадміністрації  

 

Порядок денний: 

 

І. Про профільні питання, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради: 

 

1.1. Про призначення директора Комунального закладу «Ужгородський 

музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради. 

1.2. Про призначення директора Комунального закладу «Берегівський 

медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради. 

1.3. Про призначення директора Комунального закладу «Міжгірський 

медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради. 

1.4. Про призначення директора Комунального закладу «Хустський 

базовий медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради. 

1.5. Про перейменування Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради. 
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1.6. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.06.2021 № 276. 

 

IІ. Про інші питання, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради та потребують узгодження постійними 

комісіями обласної ради (загальне питання). 

 

IIІ. Про розгляд питань, що стосуються ходу виконання 

регіональних програм (загальне питання). 

 

3.1. Про хід виконання у 2021 році Програми підтримки національних 

меншин та розвитку міжнаціональних відносин у Закарпатській області на 2021–

2025 роки. 

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

національних меншин Закарпаття» на 2021–2025 роки. 

 

ІV.  Про розгляд звернень та  листів, скерованих у постійну комісію 

з питань освіти, науки, духовності та національних меншин. 

 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна ознайомила 

присутніх членів комісії з порядком денним засідання постійної комісії з питань 

освіти, науки, духовності та національних меншин; зазначила про наявність 

кворуму для прийняття рішень; внесла пропозицію погодити порядок денний 

засідання, а також запропонувала розглянути насамперед профільні питання.  

ВИСТУПИЛИ: Сігетій М. М., Іванчо В. В. погодили зазначені 

пропозиції. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: погодити пропонований порядок денний засідання 

постійної комісії з питань освіти, науки, духовності та національних меншин. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про призначення директора Комунального 

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

Закарпатської обласної ради»  Ливч Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради зазначила, що у цьому закладі проведено відповідні 

конкурсні процедури згідно з Положенням 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 – проєктом рішення пропонується призначити Стегней  Світлану 

Нуцівну. 

ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Сігетій М. М., Іванчо В. В. погодили 

зазначену пропозицію. 
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Голосували: «За» – 3. 

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.  

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про призначення директора Комунального 

закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради» 

керуючий  справами обласної ради Ливч Мирослава Михайлівна зазначила, 

що у цьому закладі проведено відповідні конкурсні процедури згідно з 

Положенням 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 №6 від 27.06.2022 про результати виборів на посаду директора 

Комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської 

обласної ради –  проєктом рішення пропонується призначити  Гаал Мар’яну 

Юріївну. 

ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Сігетій М. М., Іванчо В. В. погодили 

зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити питання «Про 

призначення директора Комунального закладу «Берегівський медичний фаховий 

коледж» Закарпатської обласної ради» до порядку денного пленарного засідання 

сьомої сесії обласної ради, винести на розгляд пленарного засідання обласної 

ради та погодити відповідний проєкт рішення.  

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про призначення директора Комунального 

закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради» 

керуючий справами обласної ради Ливч Мирослава Михайлівна зазначила, що 

у цьому закладі проведено відповідні конкурсні процедури згідно з Положенням 

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 №6 

від 27.06.2022 про результати рейтингового голосування для обрання керівника 

Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської 

обласної ради, – проєктом рішення пропонується призначити  Могориту Віктора 

Михайловича, який здобув перемогу. 

ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Сігетій М. М., Іванчо В. В. погодили 

зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити питання «Про 

призначення директора Комунального закладу «Міжгірський медичний фаховий 

коледж» Закарпатської обласної ради» до порядку денного пленарного засідання 

сьомої сесії обласної ради, винести на розгляд пленарного засідання обласної 

ради та погодити відповідний проєкт рішення.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про призначення директора Комунального 

закладу «Хустський базовий медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної 

ради» керуючий справами обласної ради Ливч Мирослава Михайлівна 

зазначила, що у цьому закладі проведено відповідні конкурсні процедури згідно 

з Положенням 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 № 8 від 27.06.2022 про результати виборів директора Комунального 

закладу «Хустський базовий медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної 

ради, – проєктом рішення пропонується призначити Бабича Віктора 

Васильовича. 

ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Сігетій М. М., Іванчо В. В. погодили 

зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити питання «Про 

призначення директора Комунального закладу «Хустський базовий медичний 

фаховий коледж» Закарпатської обласної ради» до порядку денного пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради, винести на розгляд пленарного засідання 

обласної ради та погодити відповідний проєкт рішення.  

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про перейменування Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради» Марусинець Марʼяна 

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

військової адміністрації  – облдержадміністрації поінформувала про те, що  у 

закладі проведено відповідний аудит, на цей час діє наукова математична й 

інформаційна школи, та зазначила, що пропонується перейменувати 

Ужгородську загальноосвітню спеціалізовану школу-інтернат із поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради – на Ужгородський 

науковий ліцей Закарпатської обласної ради, що дасть змогу привести установчі 

документи Ужгородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІІ 

ступенів Закарпатської обласної ради у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

Виступаюча зазначила, що цей проєкт рішення спрямований на 

забезпечення надання якісних освітніх послуг і провадження освітньої діяльності 

на основі дослідно-орієнтованого навчання, спрямованого на залучення й 

підготовку учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності, 

поглиблене вивчення профільних предметів, набуття учнями компетентностей, 
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необхідних для подальшої наукової і науково-технічної діяльності, а також на 

підготовку майбутніх вчених, особистостей, здатних до інноваційної діяльності, 

прийняття системних рішень, у тому числі у критичних ситуаціях. 

ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Сігетій М. М., Іванчо В. В. погодили 

зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити питання «Про перейменування Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради» у порядок денний пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради, винести на розгляд пленарного засідання 

обласної ради та погодити відповідний проєкт рішення.  

СЛУХАЛИ: З питання «Про внесення змін до рішення обласної ради від 

24.06.2021 №276» Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації – 

облдержадміністрації зазначила, що законодавством до липня 2025 року 

продовжено трансформацію освітньої мережі й захисту прав учасників 

освітнього процесу, здійснення усіх організаційно-правових заходів із 

реорганізації Великоберезнянської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І – ІІІ ступенів  Закарпатської обласної ради, тому потрібно буде 

виділити кошти з обласного бюджету (5 200 млн грн), освітня субвенція 

передбачається 3 млн грн, та додала, що при фінансуванні буде враховуватися 

тарифікаційна сітка, щоб не вийти за межі. Також назвала контингент учнів: тут 

знаходиться 60 дітей, які мають проблеми з дихальною та серцево-судинною 

системою, тобто потребують спеціального догляду й спеціального навчання для 

того, щоб повноцінно закінчити школу. 

ВИСТУПИЛИ: Орос І. І., Іванчо В. В., Сігетій М. М. запитували про 

проблемні питання у роботі закладу та шляхи їх вирішення. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 
– профільному підрозділу обласної військової адміністрації –

облдержадміністрації надати на президію обласної ради інформацію про 
ситуацію у Великоберезнянській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І 

– ІІІ ступенів  Закарпатської обласної ради; 

– обласній раді включити питання «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 24.06.2021 № 276» у порядок денний пленарного засідання 

сьомої сесії обласної ради, винести на розгляд пленарного засідання сьомої сесії 

обласної ради та погодити відповідний проєкт рішення.  

СЛУХАЛИ: З інших питань,  які виносяться на розгляд пленарного 

засідання сьомої сесії обласної ради голова комісії Орос І. І. зазначила про 

необхідність узгодження профільними комісіями ради відповідних проєктів 

рішень. 

ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В., Сігетій М. М. внесли пропозицію 
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підтримати рекомендації профільних постійних комісій з усіх інших питань, що 

потребують розгляду обласною радою у цей період.  

Голосували: «За» – 3.   

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» голова комісії Орос Ільдіко Імріївна 

поінформувала, що управлінням національностей та релігій департаменту 

культури національностей та релігій обласної військової адміністрації –

облдержадміністрації надано відповідну інформацію, у якій  зазначено  про 

заходи Програми та аналіз використаних коштів у сумі 450,0 тис. грн з обласного 

бюджету за звітний період на цілі, що стосуються забезпечення прав 

національних меншин, розвитку міжнаціональних відносин, підтримки заходів 

національних громад та їх потреб.  

ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В., Сігетій М. М. 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» – 3. 

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» голова 

комісії Орос Ільдіко Імріївна поінформувала, що управлінням національностей 

та релігій департаменту культури національностей та релігій обласної військової 

адміністрації – облдержадміністрації надано відповідну інформацію, у якій 

зазначено про заходи із надання організаційно-методичної допомоги 

національно-культурним товариствам у реалізації ними статутної діяльності, 

забезпечення вільного, рівноправного розвитку громадян усіх національностей, 

які проживають у Закарпатській області. Також наведено статистику щодо 

використання з обласного бюджету 1055,0 тис. грн та  про різні заходи 

національно-культурних товариств області,  пов’язані з культурою та історією 

національних меншин. 
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ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В., Сігетій М. М.  запропонували затвердити 

звіт із цього питання та наголосили на важливості діяльності Центру культур 

національних меншин Закарпаття у багатонаціональному краї. 

Голосували: «За» – 3. 

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: Голова комісії Орос Ільдіко Імріївна поінформувала 

присутніх про те, що на розгляд комісії надійшло звернення від колективу  

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту  учнівської 

молоді щодо повернення цьому обласному закладу позашкільної освіти 

приміщення для проведення занять, яке знаходиться у м. Ужгород, вул. Висока, 

8, та недопущення обʼєднання із закладами: КЗ «Закарпатський обласний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді» та КЗ «Закарпатський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді». Та зауважила, 

що питання щодо ситуації із закладами позашкільної освіти в області 

неодноразово розглядалися профільною постійною комісією обласної ради та 

було рекомендовано провести у цих закладах відповідний моніторинг й 

інституційний аудит.  

ВИСТУПИЛИ: Марусинець М. М. наголосила на тому, що такі заходи 

були проведені та є відповідні рекомендації. 

Орос І. І.  запропонувала комплексно вивчити питання щодо діяльності 

цього обласного закладу позашкільної освіти.  

Іванчо В. В. зауважив, що загалом питання діяльності позашкільної 

освіти є профільним у роботі цієї комісії і його потрібно розглянути, адже ця 

проблема не вирішується уже  більше року.  Ініціатору питання – департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації –

облдержадміністрації необхідно комплексно напрацювати  проєкт рішення та 

надати висновок з тим, щоб оптимізувати видатки у наступному бюджетному 

році (наразі обласному бюджету це вартує 70 млн грн) та зробити заклади 

позашкільної освіти відповідно до послуг, які там надаються, і якого  потребує 

населення громад. 

Марусинець М. М. підтвердила, що департамент освіти і науки, молоді 

та спорту обласної військової адміністрації – облдержадміністрації здійснив 

моніторинг, і в основному це є діти з м. Ужгорода. 

Сушко А. А. зазначила, що такі відомості моніторингу необхідно 

врахувати у проєкті рішення, який має бути доопрацьований профільним 

департаментом обласної військової адміністрації – облдержадміністрації. 

Сігетій М. М. зауважила, що є відповідний лист від Міністерства освіти 

і науки України про мораторій на закриття, злиття чи ліквідацію закладів 
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позашкільної освіти під час воєнного стану. Наголосила на наявності проблеми, 

оскільки працівників  Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і 

спорту  учнівської молоді виселили із приміщення (вул. Висока, 8, м. Ужгород), 

у якому заклад перебував із дня заснування (70 років). Запропонувала 

повернутися у правове поле, і вивчивши комісійно, – виносити юридично 

правильні обгрунтовані рішення без порушення конституційних прав дітей та 

працівників щодо об’єднання/реорганізації. Та подала  чітку пропозицію: у 

першу чергу потрібно повернути працівників Центру на їхні робочі місця через 

незаконне переселення та переміщення. Потім ретельно опрацювати можливість 

реорганізації закладів, з метою осучаснення змісту освіти та надання якісніших 

освітніх послуг для дітей. Щоб гуртки в закладах позашкільної освіти були 

цікавими, корисними та відповідали сучасним потребам дітей, а батькам не 

потрібно було оплачувати додаткові приватні навчання. 

Сігетій М. М. також підкреслила про необхідність надавати юридичні  

обгрунтування з усіх звернень до обласної ради та її депутатів, що стосуються 

питань оптимізації, ефективного та раціонального використання бюджетних 

коштів у сфері освіти, культури тощо. Рекомендувала звернутися до управління 

правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради з метою вивчення та 

надання юридичної оцінки діям, які здійснюються із закладами позашкільної 

освіти. 

Шинкарюк І. С. звернувся до депутатів із пропозицією створити 

комісію щодо вдосконалення мережі закладів позашкільної освіти  для 

забезпечення виконання засад державної політики у галузі позашкільної освіти, 

модернізації її напрямів відповідно до запитів і потреб учнівської молоді. 

Ливч М. М. зауважила на необхідності  утворення розпорядженням 

обласної військової адміністрації – обласної державної адміністрації комісії з 

питань вивчення подальшого ефективного функціонування закладів 

позашкільної освіти в області, з огляду на делеговані повноваження і враховуючи 

вимоги воєнного часу,  та доцільності залучення до роботи такої комісії і 

представників обласної ради, а також зазначила, що  позашкіллям  охоплені  діти 

здебільшого з Ужгородської міської територіальної громади, проте фінансування 

на ці видатки здійснюється з обласного бюджету. 

Іванчо В. В. підтримав цю конкретну пропозицію та наголосив на 

важливості подальших кроків у цьому напрямку профільного підрозділу 

обласної військової адміністрації – облдержадміністрації.  

Сігетій М. М. внесла пропозицію: делегувати департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації – 

облдержадміністрації підготувати всі необхідні матеріали з напрацьованими  

пропозиціями щодо реформування обласних закладів позашкільної освіти.   

Орос І. І. підсумувала: профільна комісія обласної ради неодноразово 

зверталася до облдержадміністрації з проханням: провести аудит фінансово-

господарської діяльності закладів позашкільної освіти (з метою оптимізації, 

ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, удосконалення 

мережі) та здійснити перевірку реалізації державної політики у сфері освіти 
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(стосовно дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості 

освіти).  

Та зазначила, що комісією також було рекомендовано опрацювати 

питання щодо передачі на баланс Ужгородської міської громади таких закладів: 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді, Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості «ПАДІЮН», оскільки у них займаються в основному діти з міста 

Ужгорода. 

Головуюча також додала, що усі ці актуальні проблемні питання 

позашкілля необхідно  додатково  спільно вивчити із залученням фахівців та 

представників громадськості. 

Члени комісії підтримали пропозицію про необхідність додаткового 

довивчення цих питань усіма дотичними сторонами. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію обласної військової 

адміністрації – облдержадміністрації та рекомендувати галузевому органу 

управління: департаменту освіти  і науки, молоді та спорту створити комісію для 

комплексного вивчення питання щодо вдосконалення мережі закладів 

позашкільної освіти обласного підпорядкування із залученням усіх дотичних 

сторін, включивши депутатів обласної ради, представників Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради та виконавчого апарату обласної  ради. 

 

СЛУХАЛИ: З питання  «Про звернення Управління державної служби 

якості освіти у Закарпатській області щодо видачі Порадників для голів місцевих 

рад та управлінців освітою територіальних громад для забезпечення якісної 

освіти»  голова комісії Орос Ільдіко Імріївна зазначила про необхідність 

ознайомлення широкого загалу спеціалістів із таким виданням. 

 ВИСТУПИЛИ: Іванчо В. В., Сігетій М. М. підтримали таку 

пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначену інформацію взяти до відома та 

надіслати територіальним громадам області для практичного застосування. 

  

 

Голова  комісії                  Ільдіко  ОРОС 

 

 

Секретар  комісії                                             Марія  СІГЕТІЙ 


