
 ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, 

молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту 

 
 

м. Ужгород 

13 грудня 2022 року 

 

 

 

Час проведення: 10.00 

Місце проведення: V поверх, депутатський 

зал  

Склад комісії:  

ШЕТЕЛЯ Наталія Ігорівна – голова комісії 

ТОКАР Едгар Володимирович – заступник   

голови комісії (онлайн) 

ПОКОРБА Юрій Васильович  – секретар 

комісії  

ФЕДУРЦЬО Василь Васильович – член 

комісії (онлайн)  
 

Запрошені: 

ЧУБІРКО Володимир Володимирович – 

голова обласної ради 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради 

СУШКО Андріана Антонівна – заступник 

голови обласної ради 

ЛИВЧ Мирослава Михайлівна – керуючий 

справами обласної ради, депутат обласної ради  

МАРУСИНЕЦЬ Марʼяна Михайлівна – 

директор департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту 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  
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Порядок денний: 

І. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд другого 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради. 

1.1. Про оптимізацію закладів позашкільної освіти. 

1.2. Про затвердження обласних програм та змін до них, затверджених 

розпорядженнями обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації за період з березня по 15 грудня 2022 року. 

1.3. Про план роботи обласної ради на 2023 рік. 

1.4. Про перейменування села Лопухів Усть-Чорнянської селищної ради 

Тячівського району Закарпатської області. 

1.5. Про обласний бюджет на 2023 рік. 

1.6. Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської 

області на 2023 рік. 

1.7. Про передачу рухомого майна. 

1.8. Про погодження клопотання щодо приведення існуючого поділу 

лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок. 

1.9. Про внесення змін до Програми проведення заходів із ліквідації 

комунальних підприємств Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки. 

1.10. Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення проєктів 

міжнародної технічної допомоги Закарпатської області на 2021-2023 роки. 

1.11. Про укладення контракту (із директором КНП «Закарпатський 

протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради Русином А. В.). 

1.12. Про внесення змін до Положення про постійні комісії 

Закарпатської обласної ради VІІІ скликання (зі змінами від 19.05.2022). 

1.13. Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 596 

«Про тимчасові заходи управління майном спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Закарпатської області. 

1.14. Про структуру і чисельність, штатний розпис Комунальної 

установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради на 2023 рік. 

1.15. Про склад і розмір витрат Комунальної установи «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради на 

утримання нерухомого майна і прибудинкової території на 2023 рік. 

1.16. Про внесення змін до Програми забезпечення виконання рішень 

судів та інших виконавчих документів на 2022 – 2024 роки. 

1.17. Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019 № 1559 

«Про окремі питання щодо забезпечення виконання вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна». 

1.18. Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого за 

адресою: м. Хуст, вул. Пушкіна, 11а. 
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1.19. Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого за 

адресою: м. Берегове, вул. Лева, 11. 

1.20. Про надання згоди на списання рухомого майна з балансу 

Комунального некомерційного  підприємства «Закарпатська обласна клінічна 

лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради шляхом ліквідації 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

1.21. Про передачу транспортного засобу. 

1.22. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого 

значення» (ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря»). 

1.23. Про включення вбудованого нежитлового приміщення будівлі літ. 

А, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Іршава, вул. Гагаріна, 

42, до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Закарпатської області, що підлягають приватизації. 

1.24. Про звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пунктів 

пропуску через державний кордон України з Румунією. 

 

ІІ. Про розгляд звернень, заяв, листів скерованих у комісію. 

2.1. Про депутатське звернення Мацепури Ірини Олександрівни.  

2.2. Про лист Міністерства культури та інформаційної політики України.  

 

ІІІ. Про план роботи постійної комісії з питань культури, молодіжної та 

інформаційної політики, фізичної культури і спорту на 2023 рік. 

 

СЛУХАЛИ: Голова постійної комісії Шетеля Наталія Ігорівна 

поінформувала присутніх депутатів про порядок денний засідання, наявність 

кворуму та запропонувала погодити порядок денний. 

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

погодили зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: погодити пропонований порядок денний засідання 

постійної комісії з питань культури, молодіжної та інформаційної політики, 

фізичної культури і спорту. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про оптимізацію закладів позашкільної освіти» 

директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації – 

обласної військової адміністрації Марусинець Марʼяна Михайлівна 

поінформувала, що відповідним  проєктом рішення передбачено cтворити 

юридичну особу публічного права – шляхом реорганізації та об’єднання 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

комунального закладу «Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і 

спорту учнівської молоді» Закарпатської обласної ради, Закарпатського 
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обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН». 

Шекета Андрій Андрійович зазначив, що питання про оптимізацію 

закладів позашкільної освіти обговорюється в області понад рік. Тому цьогоріч, 

у вересні Закарпатська обласна військова адміністрація створила обласну 

комісію з комплексного вивчення питань вдосконалення мережі закладів 

позашкільної освіти обласного підпорядкування, заступником якої він був. До  

складу цієї комісії ввійшли також представники всіх фракцій обласної ради, 

профільних комісій обласної ради, департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, Управління 

Західного офісу Держаудитслужби в області, виконавчого апарату обласної 

ради та Комунальної установи «Управління спільної власності територіальних 

громад» обласної ради. Комісійно було вивчено і спільно вироблено висновок 

про потребу у створенні нового комунального закладу позашкільної освіти на 

базі ПАДІЮНу. 

 

Гнатківський Володимир Володимирович – начальник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради насамперед 

підкреслив про необхідність зміни назви питання «Про оптимізацію закладів 

позашкільної освіти» на: «Комунальний заклад позашкільної освіти 

«Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» 

Закарпатської обласної ради» (скорочена назва – КЗПО «Закарпатський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості») з тим, щоб привести у 

відповідність до вимог усі необхідні напрацювання обласної комісії з 

комплексного вивчення питань вдосконалення мережі закладів позашкільної 

освіти обласного підпорядкування, у роботі якої він також брав участь. Та 

доповнив, що основним напрямом діяльності пропонованого  позашкільного 

закладу є: проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, 

навчально-тренувальної роботи з учнями, вихованцями, слухачами за 

художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, 

науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-

спортивним або спортивним, військово-патріотичним, соціально-

реабілітаційним, оздоровчим та за потреби іншими напрямами, що 

відповідають запитам розвитку талановитої молоді Закарпаття. 

Шетеля Наталія Ігорівна, як член обласної комісії з комплексного 

вивчення питань вдосконалення мережі закладів позашкільної освіти обласного 

підпорядкування підкреслила, що за результатами комплексної роботи комісії 

напрацьовано узагальнені матеріали з питань вдосконалення  мережі закладів 

позашкільної освіти обласного підпорядкування, які містять такі відомості: 

зведена довідка з вивчення питання функціонування закладів позашкільної 

освіти у трьох напрямках: освітньому, фінансовому, майновому. Також було 

вироблено загальний висновок про те, що нині діюча мережа закладів 

позашкільної освіти не сприяє ефективному та раціональному використанню 

бюджетних коштів, спрямованих на ці цілі. Обласній раді було рекомендовано 
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розглянути питання щодо оптимізації мережі закладів позашкільної освіти, 

засновником яких є обласна рада. Тому профільний підрозділ 

облдержадміністрації, враховуючи повноваження, підготував на розгляд ради 

відповідний проєкт рішення про оптимізацію мережі закладів позашкільної 

освіти обласного підпорядкування. 

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

погодили зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати: 

–  викласти назву питання «Про оптимізацію закладів позашкільної 

освіти», яке включено до порядку денного восьмої сесії у новій редакції: «Про 

створення Комунального закладу позашкільної освіти «Закарпатський обласний 

центр дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» Закарпатської обласної ради»; 

–  розглянути питання «Про створення Комунального закладу 

позашкільної освіти «Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» Закарпатської обласної ради» на другому пленарному засіданні 

восьмої сесії обласної ради із урахуванням рекомендацій профільної комісії 

ради. 

 

СЛУХАЛИ: Марусинець Марʼяна Михайлівна представила 

депутатам Програму розвитку та функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя у Закарпатській області на 2023 –

2027 роки та Обласну цільову програму національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2023 – 2025 роки, які затверджені відповідними 

розпорядженнями обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації, враховуючи вимоги воєнного стану в Україні.  

ВИСТУПИЛИ: Гнатківський Володимир Володимирович – 

доповнив, що департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, 

залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю 

за їх виконанням облдержадміністрації відповідно до вимог законодавства, що 

стосується  воєнного стану в Україні та окремих питань формування і 

виконання місцевих бюджетів у цей період, підготував проєкт рішення «Про 

затвердження обласних програм та змін до них, затверджених 

розпорядженнями обласної державної адміністрації – обласної військової 

адміністрації за період з березня по 15 грудня 2022 року». У переліку зазначено 

39 пунктів, що містять  дату, номер розпорядження обласної державної 

адміністрації – обласної військової адміністрації щодо затвердження та/або 

внесення змін до обласної програми. 

Шетеля Наталія Ігорівна підкреслила, що впровадження заходів і 

завдань з реалізації Програми розвитку та функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя у Закарпатській області поряд із   

формуванням цілісного національного інформаційно-культурною простору – 
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забезпечить виховання шанобливого ставлення до мови як засобу єднання 

українського суспільства та зміцнення його української ідентичності, 

формування патріотизму у громадян України.  

Головуюча також додала, що Обласною цільовою програмою 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на  2023 – 2025 роки 

передбачено заходи національно-патріотичного виховання, що відповідають 

культурологічним орієнтаціям, особливостям, специфіці, профілю та типу 

регіону і є актуальними в конкретних соціально-економічних умовах; завдяки 

ефективності передбачених завдань очікуваними  є створення умов для 

розвитку науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного 

виховання, що є надзвичайно важливим у освітньому процесі усіх навчальних 

закладів області.  

 

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

пропозиції та наголосили, що  виконання заходів пропонованих Програм дасть 

можливість сформувати серед населення області сприйняття української мови 

як елемента національної безпеки, що надзвичайно важливо в умовах 

російської війни проти українського народу, та створить цілісну систему 

національно-патріотичного виховання в області.  

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Включити питання «Про затвердження обласних програм 

та змін до них, затверджених розпорядженнями обласної державної 

адміністрації – обласної військової адміністрації за період з березня по 15 

грудня 2022 року» до порядку денного восьмої сесії обласної ради та 

розглянути на другому її пленарному засіданні. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про план роботи обласної ради на 2023 рік» 

керуюча справами обласної ради Ливч Мирослава Михайлівна інформувала 

про те, що проєкт рішення обласної ради сформовано з врахуванням 

попередньо внесених пропозицій обласної державної адміністрації, питань 

майна обласної комунальної власності загального характеру та інших 

організаційних, документальних, інформаційних і методичних складових у 

діяльності  обласної ради упродовж наступного року. 

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

підтримали зазначені пропозиції та запропонували винести питання на розгляд 

у сесійну залу. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання «Про план роботи 

обласної ради на 2023 рік» на розгляд другого пленарного засідання восьмої 

сесії обласної ради. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: З питання «Про перейменування села Лопухів Усть-

Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області» 

інформував Гнатківський Володимир Володимирович – начальник 

управління правового забезпечення виконавчого апарату  обласної ради та 

підкреслив, що проєкт рішення обласної ради підготовлено на підставі 

протоколу громадських слухань Усть-Чорнянської селищної ради щодо 

перейменування с. Лопухів на с. Брустури від 21 серпня 2022 року та 

відповідних звернень Тячівської районної ради  і Усть-Чорнянської селищної 

ради. 

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

підтримали зазначені пропозиції та запропонували винести питання на розгляд 

у сесійну залу із врахуванням висновку профільної комісії. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати винести питання на розгляд другого 

пленарного засідання восьмої сесії обласної ради. 

Голосували: «За» – 4.  

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Голова постійної комісії Шетеля Наталія Ігорівна 

запропонувала проєкти рішень з питань: «Про обласний бюджет на 2023 рік», 

«Про Програму соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2023 

рік», «Про передачу рухомого майна», «Про погодження клопотання щодо 

приведення існуючого поділу лісів у відповідність до Порядку поділу лісів на 

категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок», «Про внесення змін 

до Програми проведення заходів із ліквідації комунальних підприємств 

Закарпатської обласної ради на 2020 – 2025 роки», «Про внесення змін до 

Програми фінансового забезпечення проєктів міжнародної технічної допомоги 

Закарпатської області на 2021-2023 роки», «Про укладення контракту (із 

директором КНП «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської 

обласної ради Русином А. В.)», «Про внесення змін до Положення про постійні 

комісії Закарпатської обласної ради VІІІ скликання (зі змінами від 19.05.2022)», 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.05.2022 № 596 «Про 

тимчасові заходи управління майном спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Закарпатської області», «Про структуру і чисельність, штатний 

розпис Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради на 2023 рік», «Про склад і розмір витрат 

Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради на утримання нерухомого майна і 

прибудинкової території на 2023 рік», «Про внесення змін до Програми 

забезпечення виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2022 

– 2024 роки», «Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.09.2019 № 

1559 «Про окремі питання щодо забезпечення виконання вимог Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», «Про використання 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
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міст Закарпатської області, розташованого за адресою: м. Хуст, вул. Пушкіна, 

11а», «Про використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, розташованого за 

адресою: м. Берегове, вул. Лева, 11», «Про надання згоди на списання рухомого 

майна з балансу Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська 

обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради 

шляхом ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України», «Про 

передачу транспортного засобу», «Про оголошення об’єкта природно-

заповідного фонду місцевого значення» (ландшафтний заказник «Берег 

Закарпатського моря»), «Про включення вбудованого нежитлового приміщення 

будівлі літ. А, розташованого за адресою: Закарпатська область, м. Іршава, вул. 

Гагаріна, 42, до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Закарпатської області, що підлягають приватизації», «Про 

звернення Закарпатської обласної ради щодо відкриття пунктів пропуску через 

державний кордон України з Румунією» − розглянути на другому пленарному 

засіданні восьмої сесії обласної ради, враховуючи рекомендації та висновки 

профільних комісій обласної ради з цих питань. 

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

погодили зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати зазначені питання включити до порядку 

денного восьмої сесії обласної ради та розглянути на її другому пленарному 

засіданні із урахуванням висновків профільних комісій обласної ради з цих 

питань. 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії інформувала про депутатське звернення 

Мацепури Ірини Олександрівни щодо включення до розгляду сесії 

Закарпатської обласної ради проєкту рішення «Про звернення Закарпатської 

обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, голів місцевих адміністрацій, Конституційного Суду 

України щодо негайної заборони в Україні російської православної церкви, її 

структурних підрозділів і залежних від неї організацій». 

ВИСТУПИЛИ: Лях Олександр Васильович – заступник директора 

департаменту – начальник управління національностей та релігій департаменту 

культури національностей та релігій облдержадміністрації – обласної 

військової адміністрації зауважив про те, що з правової точки зору – немає 

таких формулювань, як: «російська церква», «московська церква», «російська 

православна церква». Натомість – повсюдно вживається: «руська православна 

церква», «московський патріархат», «Українська Православна Церква» в 

канонічному підпорядкуванні РПЦ або московського патріархату. 

ВИСТУПИЛИ:  
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Шекета Андрій Андрійович запропонував винести це звернення на 

розгляд президії обласної ради та розглянути на погоджувальній раді 

депутатських фракцій, оскільки воно містить політичну складову.  

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

пропозиції. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Винести зазначене питання на розгляд погоджувальної 

ради фракцій та президії обласної ради. 

 

СЛУХАЛИ: Голова постійної комісії Шетеля Наталія Ігорівна 

поінформувала депутатів про те, що на розгляд комісії надійшов лист 

Міністерства культури та інформаційної політики України щодо збереження на 

належному рівні фінансування комунальних закладів культури під час 

формування видаткової частини місцевих бюджетів на 2023 рік та пошуку 

джерел небюджетного фінансування, зокрема, шляхом залучення благодійних 

внесків, добровільних пожертв, грантів від вітчизняних та міжнародних 

організацій. 

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

погодили зазначені пропозиції. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати взяти до відома зазначене звернення та 

запропонувати профільному підрозділу облдержадміністрації, комунальним 

закладам обласної ради у сфері культури врахувати зазначені пропозиції 

Міністерства культури та інформаційної політики України. 

 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шетеля Наталія Ігорівна інформувала з 

питання «Про план роботи постійної комісії обласної ради з питань культури, 

молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту на 2023 рік». 

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

запропонували погодити перелік заходів, передбачених планом роботи комісії. 

Голосували: «За» – 4. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити план роботи постійної комісії з питань 

культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту на 

2023 рік. 

 

Голова комісії              Наталія ШЕТЕЛЯ 

 

 

Секретар комісії                                                          Юрій ПОКОРБА 
 


