
   

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 

духовності та національних меншин 

 

від 25 жовтня 2022 року,  

17.00, депутатська зала,   

V поверх 

Склад комісії:  

ОРОС Ільдіко Імріївна – голова комісії 

СІГЕТІЙ Марія Миколаївна – секретар 

комісії 

СУБОТОВСЬКИЙ Володимир Віталійович  

– член комісії  

Відсутній: 

ІВАНЧО Василь Васильович – заступник 

голови комісії 
 

 Запрошені: 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради  

СУШКО Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради 

 МАРУСИНЕЦЬ Мар’яна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту обласної військової адміністрації – 

облдержадміністрації  

ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

ГРОМОВИЙ Антон Олександрович – 

начальник Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради 

 

 

Порядок денний: 

І. Про профільні питання, які виносяться на розгляд І пленарного 

засідання восьмої сесії обласної ради: 

 

1.1. Про перейменування Закарпатського обласного ліцею-інтернату 

з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля 

Закарпатської обласної ради. 

1.2. Про реорганізацію закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Закарпатської обласної ради. 
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1.3 Про заклади професійної (професійно-технічної) освіти 

Закарпатської обласної ради. 

1.4. Про передачу нерухомого майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну власність. 

 

II. Про розгляд інших питань, які виносяться на розгляд І 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради та потребують 

узгодження постійними комісіями обласної ради (загальне питання). 

ІІІ. 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; запропонувала 

визначитись та погодити порядок денний засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Сігетій М. М., Суботовський 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 перейменування Закарпатського 

обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 

імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради» інформувала 

Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту обласної військової адміністрації – облдержадміністрації та 

зазначила, що проєктом рішення передбачено перейменувати Закарпатський 

обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою імені 

Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради на Закарпатський обласний 

ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного 

поля Закарпатської обласної ради та затвердити нову редакцію Статуту цього 

закладу освіти. Зазначене рішення дасть змогу привести установчі документи 

Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною 

підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Сігетій М. М., Суботовський В. В 

погодили зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді погодити питання «Про 

перейменування Закарпатського обласного ліцею-інтернату з посиленою 

військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської 
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обласної ради», включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради та 

прийняти проєкт рішення на першому її пленарному засіданні.  

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про реорганізацію закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Закарпатської обласної ради» інформувала 

Марусинець Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту обласної військової адміністрації – облдержадміністрації та 

зазначила, що проєкт рішення розроблено з метою упорядкування мережі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти територіальних громад 

Закарпатської області. Винятковість цього проєкту рішення обгрунтовується 

необхідністю здійснення заходів для завершення процесу передачі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з державної власності у 

комунальну власність територіальних громад Закарпатської області.   

ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Сігетій М. М., Суботовський В. В 

погодили зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді погодити зазначене 

питання, включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради та 

прийняти проєкт рішення на першому її пленарному засіданні.  

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про заклади професійної (професійно-

технічної) освіти Закарпатської обласної ради»  інформувала Марусинець 

Марʼяна Михайлівна – директор департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту обласної військової адміністрації – облдержадміністрації та зазначила, 

що проєктом рішення передбачається визнати Закарпатську обласну раду 

засновником закладів професійної (професійно-технічної) освіти та провести 

державну реєстрацію змін до установчих документів у встановленому 

законодавством порядку.   

ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Сігетій М. М., Суботовський В. В 

погодили зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді погодити зазначене 

питання, включити до порядку денного восьмої сесії обласної ради та 

прийняти проєкт рішення на першому її пленарному засіданні.  

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про передачу нерухомого майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну 

власність» інформував Громовий Антон Олександрович – начальник 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради та повідомив, що проєкт рішення 

передбачає надання згоди на безоплатну передачу об’єкта нерухомого майна – 
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комплексу будівель та споруд, розташованого за адресою: Закарпатська 

область, смт Великий Березний, вул. Короленка, 10, зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області у державну власність до сфери 

управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України (на підставі звернення Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.05.2022 No13-

407/ВС). 

Шекета А. А. – перший заступник голови ради, звернув увагу на те, 

що об’єкт нерухомого майна, в якому розміщене професійно-технічне училище 

№33 смт Великий Березний, буде передано до сфери управління Адміністрації 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.                    

У зв’язку з цим, педагогічний колектив, студенти зазначеного закладу освіти 

перейдуть та приєднаються до ДПТНЗ «Мукачівський професійний аграрний 

ліцей ім. М. Данканича».  
ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Сігетій М. М., Суботовський В. В. 

погодили зазначену пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначене питання включити до 

порядку денного восьмої сесії обласної ради, розглянути на першому її 

пленарному засіданні, змінивши назву щодо надання згоди на безоплатну 

передачу. 

 

СЛУХАЛИ: Секретар комісії Сігетій Марія Миколаївна 

запропонувала розробити Програму розвитку та функціонування української 

мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Закарпатській області. 

Така Програма призведе до підвищення якості навчальних програм та 

культури мовлення учнів і педагогів, доступ учнівської молоді до якісної 

мовної освіти, зміцнення статусу та розвиток ділової української мови. Та 

зазначила, що у Закарпатській області існує потреба в подальшій активізації 

цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання 

державної мови в різних сферах життя: освіті, культурі, спорті, туризмі,  

засобах масової інформації тощо. 

ВИСТУПИЛИ: Орос. І. І . ,  Суботовський В. В. погодили зазначену 

пропозицію. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту обласної військової адміністрації-облдержадміністрації розробити 

проєкт Програми розвитку та функціонування української мови як державної в 

усіх сферах суспільного життя у Закарпатській області та якнайскоріше 

подати на розгляд найближчої сесії обласної ради в установленому порядку. 
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ІІ. СЛУХАЛИ: З усіх інших питань, які виносяться на розгляд І 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради голова комісії  

запропонувала погодили відповідні проєкти рішень та розглянути на президії 

обласної ради для подальшого узгодження на пленарному засіданні восьмої 

сесії обласної ради та врахувати рекомендації й висновки профільних комісій 

ради. 

 

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

зазначену пропозицію голови комісії. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді розглянути інші питання, 

що потребують ухвалення у цей період, на президії обласної ради для 

подальшого узгодження на пленарному засіданні восьмої сесії обласної ради з 

урахуванням рекомендацій профільних комісій обласної ради.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: З питання «Про звернення релігійної організації 

«Вікторіанське Братство Святого Апостола Андрія Первозваного» 

Православної Церкви України щодо заборони на території Закарпатської 

області діяльності Української Православної Церкви Московського 

Патріархату, як релігійної організації, що веде антицерковну та 

антидержавницьку діяльність під час війни» голова комісії Орос Ільдіко 

Імріївна запропонувала направити це звернення до обласної військової 

адміністрації – облдержадміністрації для вивчення та надання пропозицій із 

зазначеного питання.  

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

зазначену пропозицію голови комісії. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Направити до обласної військової адміністрації – 

облдержадміністрації звернення релігійної організації «Вікторіанське 

Братство Святого Апостола Андрія Первозваного» Православної Церкви 

України для вивчення та надання пропозицій.  

 

 

 

Голова комісії                                                                       Ільдіко ОРОС  

 

 

Секретар комісії                                                                   Марія СІГЕТІЙ 

 

 


