
 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, 

молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту 

 

від 28 жовтня 2022 року,  

10.00, депутатська зала,   

V поверх 

Склад комісії:  

ШЕТЕЛЯ Наталія Ігорівна – голова 

комісії 

ТОКАР Едгар Володимирович – заступник   

голови комісії 

ПОКОРБА Юрій Васильович  – секретар 

комісії  

Відсутній: 

ФЕДУРЦЬО Василь Васильович – член 

комісії (службова необхідність) 
 

 Запрошені: 

СУШКО Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради 

ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

ТИЩУК Євген Віталійович – директор 

департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації – обласної 

військової адміністрації  
 

Порядок денний: 

 

І. Про профільні питання, які виносяться на розгляд I 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради: 

 

1.1. Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння 

статусу національного комунальному закладу культури «Заслужений 

академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради. 

 

II. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд I 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради та потребують 

узгодження постійними комісіями обласної ради (загальне питання). 
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СЛУХАЛИ: Голова постійної комісії Шетеля Наталія Ігорівна 

відкрила засідання та зазначила про наявність кворуму для прийняття 

рішень, ознайомила присутніх членів комісії з порядком денним засідання, 

запропонувала погодити порядок денний засідання постійної комісії з 

питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної 

культури і спорту. 

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

зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: погодити пропонований порядок денний засідання 

постійної комісії з питань постійної комісії з питань культури, молодіжної 

та інформаційної політики, фізичної культури і спорту. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про Звернення Закарпатської обласної 

ради щодо присвоєння статусу національного комунальному закладу 

культури «Заслужений академічний Закарпатський народний хор» 

Закарпатської обласної ради» інформував Тищук Євген Віталійович – 

директор департаменту культури, національностей та релігій 

облдержадміністрації – обласної військової адміністрації та зазначив, що 

проєктом рішення передбачено Звернення до Міністерства культури та 

інформаційної політики України, Кабінету Міністрів України про 

присвоєння статусу «національний» комунальному закладу культури 

«Заслужений академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської 

обласної ради. Також зазначив, що з метою підтримки українського 

хорового мистецтва та, враховуючи вагомий внесок закладу у розвиток 

народної культури й поширення культури України, зазначений заклад  

заслуговує статусу «національний».  

 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник 

управління правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради 

зазначив, що на адресу Закарпатської обласної ради надійшло звернення 

народного депутата Костюха А. В. з проханням звернутися до Верховної 

Ради України щодо присвоєння Заслуженому академічному 

Закарпатському народному хору статусу «національний». Фахівці 

управління правового забезпечення виконавчого апарату вивчили 

нормативну базу та вважають за необхідне внести зміни до пункту 21 

додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року 

№710 для можливості надання такого статусу Закарпатському народному 

хору. 

  

Тищук Євген Віталійович зазначив, що у разі присвоєння 

статусу «національного» передбачається  поступовий перехід установи на 
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баланс Міністерства культури та інформаційної політики України, який 

може тривати більше року, а працівникам хору виплачується ще одна 

додаткова ставка. 

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

погодили зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді погодити питання 

«Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо присвоєння статусу 

національного комунальному закладу культури «Заслужений академічний 

Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради», включити до 

порядку денного восьмої сесії обласної ради та розглянути на першому її 

пленарному засіданні.  

 

СЛУХАЛИ: Головуюча Шетеля Наталія Ігорівна запропонувала 

внести зміни до Програми розвитку культури Закарпатської області на 

2021 – 2023 роки та доручити департаменту культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації 

підготувати відповідні пропозиції, що стосуються організації різних 

конкурсів, особливо напередодні новорічно-різдвяних свят.  

 

Тищук Євген Віталійович додав, що планується внесення змін до 

Програми розвитку культури Закарпатської області на 2021 – 2023 роки у 

розділі ІІІ «Презентація творчих досягнень на міжнародному, 

всеукраїнському та регіональному рівнях», та запропонував підтримати 

пункт, що стосується організації та забезпечення участі мистецьких 

колективів, окремих виконавців, митців у всеукраїнських, міжнародних та 

регіональних конкурсах, фестивалях, виставках, форумах тощо. А також 

задля цього необхідно збільшити фінансування на культурно-мистецькі 

заходи патріотичного спрямування. 

 

Шетеля Наталія Ігорівна звернула увагу на те, що було б 

доцільно переглянути залишки фінансування профільних програм, 

розпорядником коштів яких є департамент культури національностей та 

релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації та 

спрямувати їх на проведення новорічно-різдвяних свят, враховуючи 

вимоги воєнного стану, відвідування сиротинців, поранених воїнів, нові 

місця проживання внутрішньо переміщених осіб та для інших заходів, 

актуальних у цей період.  
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ВИСТУПИЛИ: Токар Е. В. , Покорба Ю. В .  підтримали 

пропозиції голови комісії та рекомендували профільному департаменту 

подати їх в установленому порядку на розгляд обласної ради.  

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту культури, національностей 

та релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації 

підготувати відповідні пропозиції щодо змін до Програми розвитку 

культури Закарпатської області на 2021 – 2023 роки та подати в 

установленому порядку на розгляд обласної ради.  

 

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: Токар Е. В. , Покорба Ю. В .  підтримали 

зазначені пропозиції 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.  

 

 

 

Голова комісії                          Наталія ШЕТЕЛЯ 

 

 

Секретар комісії                                            Юрій ПОКОРБА 

 


