
 ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань культури, 

молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту 

 
 

м. Ужгород 

09 березня 2023 року 

 

Час проведення: 12.00 

Місце проведення:  

V поверх, депутатська зала  
 

 

Склад комісії:  

ШЕТЕЛЯ Наталія Ігорівна – голова комісії 

ТОКАР Едгар Володимирович – заступник   

голови комісії  

ФЕДУРЦЬО Василь Васильович – член 

комісії  

Відсутній: 

ПОКОРБА Юрій Васильович  – секретар 

комісії 
 

Запрошені: 

ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови обласної ради 

БОРТЕЙЧУК Юрій Юрійович – заступник 

керуючого справами обласної ради   

СИГИДІН Олег Ігорович – заступник 

начальника управління – начальник відділу 

правових експертиз та доступу до публічної 

інформації управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

ПЕТІЙ-ПОТАПЧУК Наталія Йосипівна – 

директор-художній керівник Комунального 

закладу культури «Заслужений академічний 

Закарпатський народний хор» Закарпатської 

обласної ради  
 

Порядок денний: 

І. Про профільні питання, які виносяться на розгляд  

пленарного засідання дев’ятої сесії обласної ради: 

 

1.1. Про Наглядову раду Комунального закладу вищої освіти «Академія 

культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради.  

1.2. Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів закладів, які діють в організаційно-правовій  формі 

комунальних некомерційних підприємств.  

1.3. Про Комунальний заклад «Центр олімпійської підготовки 

Закарпатської області». 
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 II. Про розгляд питань, які виносяться на розгляд пленарного 

засідання дев’ятої сесії обласної ради та потребують узгодження постійними 

комісіями обласної ради (загальне питання). 

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

3.1. Про звернення  КЗК «Заслужений академічний Закарпатський 

народний хор» Закарпатської обласної ради. 

3.2. Про звернення ГО «Джерельця Карпат» та ГО «Яскрава Країна».   

 

Голова постійної комісії Шетеля Наталія Ігорівна відкрила засідання, 

привітала присутніх членів постійної комісії і запрошених, ознайомила із 

порядком денним, зазначила про наявність кворуму для прийняття рішень. 

Та запропонувала обрати секретарем засідання Федурця Василя 

Васильовича через відсутність секретаря постійної комісії з питань культури, 

молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту                   

Покорби Юрія Васильовича. 

ВИСТУПИЛИ: Токар Е. В. , Федурцьо В. В.  погодили зазначені 

пропозиції. 

ВИРІШИЛИ:  

– погодити пропонований порядок денний засідання постійної комісії з 

питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і 

спорту; 

– обрати секретарем засідання Федурця Василя Васильовича. 

 

СЛУХАЛИ: З питання «Про Наглядову раду Комунального закладу 

вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради 

заступник начальника управління – начальник відділу правових експертиз та 

доступу до публічної інформації управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради Сигидін Олег Ігорович поінформував, що 

відповідним проєктом рішення передбачено утворити Наглядову раду 

Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради, з метою вирішення перспективних завдань 

розвитку закладу, залучення фінансових ресурсів для забезпечення його 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх 

використанням, ефективної взаємодії закладу з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими 

організаціями, юридичними і фізичними особами. 

Шекета  А. А. – озвучив склад Наглядової ради згідно з додатком до 

проєкту рішення «Про Наглядову раду Комунального закладу вищої освіти 

«Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради: депутати обласної 

ради – Рівіс М. М., Горват Г. А., Шандор Ф.Ф., Шукаль Я. Ю. та інших 

представників: Ломпарт Г. В., Шумовська О. Ю., Федака  П. М.,  Носа М. Д., 

Сокач С. П. 
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ВИСТУПИЛИ: Шетеля Н. І., Токар Е. В. , Федурцьо В. В.  підтримали 

зазначені пропозиції та запропонували винести питання на розгляд у сесійну 

залу. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити питання «Про 

Наглядову раду Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і 

мистецтв» Закарпатської обласної ради до порядку денного пленарного 

засідання дев’ятої сесії обласної ради, винести на розгляд пленарного засідання 

обласної ради та погодити відповідний проєкт рішення обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання «Про Порядок складання, затвердження та 

контролю виконання фінансових планів закладів, які діють в організаційно-

правовій  формі комунальних некомерційних підприємств» Шекета Андрій 

Андрійович зазначив, що відповідним проєктом рішення передбачається 

затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів закладів, які діють в організаційно-правовій формі 

комунальних некомерційних підприємств. Також додав, що заклад обласної ради 

–  Комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної медицини, 

саналогії та фізичної реабілітації» Закарпатської обласної ради, який попередньо 

був медичним і надає послуги спортсменам, та віднедавна,  відповідно до наказу 

профільного міністерства та за рішенням сесії обласної ради підпорядковано 

галузевому департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

– обласної військової адміністрації. У попередньому проєкті рішення порядок 

звітності та затвердження фінансових планів здійснював департамент охорони 

здоров’я, а зараз прописуємо фразу «профільний департамент», щоб міг бути і 

відповідний департамент для цього закладу. Таким чином департамент освіти і 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації – обласної військової адміністрації 

затверджуватиме фінансові плани цієї установи. 

 Шетеля Наталія Ігорівна – запропонувала підтримати цей проєкт 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: Токар Е. В. , Федурцьо В. В.  підтримали зазначені 

пропозиції та запропонували винести питання на розгляд у сесійну залу. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити питання «Про 

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

закладів, які діють в організаційно-правовій  формі комунальних некомерційних 

підприємств» Закарпатської обласної ради до порядку денного пленарного 

засідання дев’ятої сесії обласної ради та погодити відповідний проєкт рішення 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: З питання Комунальний заклад «Центр олімпійської 

підготовки Закарпатської області» Шекета Андрій Андрійович зазначив, що 

відповідним проєктом рішення передбачається створення комунального закладу 

«Центр олімпійської підготовки Закарпатської області». Це заклад фізичної 
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культури і спорту, який забезпечуватиме підготовку спортсменів національних 

збірних команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно 

діючих навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, де створені 

умови для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та 

наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних 

змаганнях. Засновником та власником комунального закладу є територіальні 

громади сіл, селищ, міст Закарпатської області в особі Закарпатської обласної 

ради.  

Також додав, що така ситуація пов’язана з об’єктом нерухомого майна 

обласної ради спорткомплексом «Юність», оскільки закінчився контракт між 

Національним олімпійським комітетом, який орендував спорткомплекс 

«Юність» і на цей час немає жодної установи, яка б управляла цим закладом. 

Обласна військова адміністрація запропонувала закріпити майно 

спорткомплексу «Юність» за однією із комунальних установ обласної ради та 

головою ЗОВА зініційовано проєкт рішення – про комунальну установу обласної 

ради «Центр олімпійської підготовки Закарпатської області».  

Шетеля Наталія Ігорівна – запропонувала підтримати цей проєкт 

рішення та запропонувала доповнити пунктом щодо надання голові обласної 

ради повноваження вносити до Статуту Комунального закладу «Центр 

олімпійської підготовки Закарпатської області» зміни, необхідні для 

врахування критичних зауважень Міністерства молоді та спорту України (у 

разі їх виникнення) при погодженні зазначеного Статуту. 

ВИСТУПИЛИ: Токар Е. В. , Федурцьо В. В.  підтримали зазначені 

пропозиції та запропонували винести питання на розгляд у сесійну залу. 

Голосували: «За» – 3. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати обласній раді включити питання «Про 

Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

закладів, які діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних 

підприємств» Закарпатської обласної ради до порядку денного пленарного 

засідання дев’ятої сесії обласної ради; погодити відповідний проєкт рішення 

обласної ради із врахуванням пропозиції: доповнити пунктом щодо надання 

голові обласної ради повноваження вносити до Статуту Комунального закладу 

«Центр олімпійської підготовки Закарпатської області» зміни, необхідні для 

врахування критичних зауважень Міністерства молоді та спорту України (у 

разі їх виникнення) при погодженні зазначеного Статуту. 

СЛУХАЛИ: Голова комісії Шетеля Наталія Ігорівна поінформувала 

депутатів, що на розгляд профільної комісії надійшли такі звернення: 

– Комунального закладу культури «Заслужений академічний 

Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради» щодо встановлення 

та відкриття пам’ятного знаку балетмейстерки, народної артистки України 

Клари Балог та проведення урочистого вечора-пам’яті; 
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– ГО «Джерельця Карпат» та ГО «Яскрава Країна» (м. Дніпро) щодо 

підтримки в проведенні «Арт резиденції» народної хореографії імені Клари 

Балог» та встановлення меморіальної дошки.  

 Голова комісії зазначила, що вся творча діяльність Клари Балог 

присвячена колективу Заслуженого академічного Закарпатського хору, у якому 

легендарна закарпатка пропрацювала 70 років.  Насамперед, перед 

встановленням пам’ятного знаку, потрібно провести конкурс на кращий макет та 

громадське обговорення. Та зауважила, що така ініціатива повинна надходити 

від обласних комунальних установ, а не громадських організацій. Запропонувала 

послухати директора-художнього керівника КЗК «Заслужений академічний 

Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Петій-Потапчук Наталія Йосипівна – підкреслила, що Клара Балог є 

символом закарпатської культури, і ми закарпатці маємо її вшанувати, та 

врахувати те, що у Закарпатському хорі вона пропрацювала понад 70 років. 

Клара Федорівна – золотий фонд українського хорового мистецтва та 

закарпатської культурної спадщини, збережено повністю всі її твори, артистами 

народного хору готується вечір її пам’яті, який запланований у основних заходах 

департаменту культури ЗОВА на цей рік.  

Керівниця Закарпатського народного хору доповнила, що до проведення 

відповідних  заходів передбачено також залучити інші комунальні заклади, 

представників влади, громадськості, духовенства, родичів, які проживають у м. 

Ужгороді. 

Та запевнила, що такі кроки сприятимуть  популяризації Закарпаття й 

матимуть  вагомий внесок  у розвиток народної культури й поширення культури 

України. 

Шетеля Наталія Ігорівна – запропонувала підтримати ініціативу 

звернення КЗК «Заслужений академічний Закарпатський народний хор» 

Закарпатської обласної ради та направити листи-звернення до галузевого органу 

управління – департаменту культури облдержадміністрації – обласної військової 

адміністрації. 

Токар Е. В., Федурцьо В. В. підтримали пропозицію голови комісії та 

рекомендували надіслати в облдержадміністрацію для належного виконання. 

Голосували: «За» – 3.  

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати звернення Комунального закладу культури 

«Заслужений академічний Закарпатський народний хор» Закарпатської обласної 

ради» та звернення ГО «Джерельця Карпат» та ГО «Яскрава Країна» (м. Дніпро) 

надіслати на розгляд департаменту культури облдержадміністрації - обласної 

військової адміністрації, як галузевого органу управління, щодо розроблення 

механізму з проведення в області заходів до 95-ї річниці з дня народження 

української балетмейстерки Клари Балог із залученням КЗК «Заслужений 

академічний Закарпатський хор» Закарпатської обласної ради та Комунальної 
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установи «Управління спільною власністю територіальних громад» 

Закарпатської обласної ради. 

 

 

 

 

Голова комісії              Наталія ШЕТЕЛЯ 

 

Секретар засідання комісії                                     Василь  ФЕДУРЦЬО 
 


