
ПРОТОКОЛ 

засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики, нагороджень,  

правових питань та антикорупційної діяльності 

 

Дата проведення: 

 

26.10.2022  

Час проведення: 11.00 год 

Місце проведення:  (5 поверх)  депутатський зал 

Присутні: ЩЕРБЕЙ Мирослав Васильович – 

заступник голови комісії; 

ПЕТЕІ Юдіта Оттовна – секретар комісії; 

САРАЙ Роман Дмитрович, СЛИЧКО 

Микола Іванович – члени комісії  

Відсутні: ЯКУШЕВА Єва Михайлівна – голова 

комісії 

Також присутні: ШЕКЕТА Андрій Андрійович – перший 

заступник голови ради; СУШКО Андріана 

Антонівна – заступник голови обласної 

ради, 

ТИЩУК Євген Віталійович – директор 

департаменту культури національностей та 

релігій Закарпатської обласної військової 

адміністрації 

МАРЮХНИЧ Василь Васильович –  

директор Комунального закладу 

«Закарпатський академічний обласний 

український музично-драматичний театр 

імені братів Юрія-Августина та Євгена 

Шерегіїв»; ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир 

Володимирович, СИГИДІН Олег Ігорович  

– начальник і заступник управління 

правового забезпечення виконавчого апарату 

обласної ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

І. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд 8 сесії 

обласної ради. 

ІІ. Про інформації Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Закарпатській області: 

– Про факти порушень та недоліків, виявлених державним фінансовим 

аудитом діяльності КЗ «Закарпатській академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв»). 

– Про факти фінансових порушень, виявлених ревізією окремих питань 

фінансово-господарської діяльності КЗ «Закарпатській академічний обласний 



 

 

український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та 

Євгена Шерегіїв». 

Службова записка виконавчого апарату від 26.09.2022 №1447/01.1-28. 

 

ЩЕРБЕЙ Мирослав Васильович привітав присутніх членів постійної 

комісії, зауважив, що кворум є. Запропонував затвердити порядок денний та 

поставив на голосування.  

Голосували: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» – 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  Погодити запропонований порядок денний засідання 

комісії. 

Також було запропоновано розглянути  профільні питання. 

 

Розгляд питань порядку денного: 
 

І. Попередній розгляд проєктів рішень, які виносяться на розгляд 8 

сесії обласної ради: 

               

СЛУХАЛИ: Про визначення представників громадськості до складу 

поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області 

Інформував:  ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Володимирович повідомив, що після 

закінчення повноважень попередньої комісії виникла необхідність обрати 

нових представників до складу комісії Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області, також повідомив, що пропонуються 

кандидатури СЛИЧКА М.І. та ШТЕФУЦИ Н.Б. 

ЩЕРБЕЙ М.В. запропонував включити питання до порядку денного 8 

сесії  обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про  клопотання щодо нагородження з нагоди Дня 

місцевого самоврядування Почесною грамотою Верховної Ради України та 

Грамотою Верховної ради України. 

Інформував:  ГНАТКІВСЬКИЙ Володимир Володимирович – 

начальник управління правового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Володимир Володимирович інформував, що для 

нагородження з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування 



 

 

пропонується кандидатури: Почесною грамотою ВРУ – Демянчука В.Ю., а 

Грамотою ВРУ – Погориляка І. М.  

ЩЕРБЕЙ М.В. запропонував включити питання до порядку денного 8 

сесії  обласної ради і поставила питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного 8 сесії 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: Про Звернення Закарпатської обласної ради щодо 

присвоєння  звання  Героя  України  (посмертно)  КУЦИНУ  Олегу Івановичу  – 

командиру Окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї 

механізованої бригади Збройних сил України. 

Інформувала:  СУШКО Андріана Антонівна – заступник голови 

обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: Андріана Антонівна інформувала, що на розгляд сесії 

виноситься відповідний проєкт рішення і є пропозиція його підтримати.  

ЩЕРБЕЙ М.В. запропонував включити питання до порядку денного 8 

сесії  обласної ради і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 3, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання до порядку денного 8 сесії 

обласної ради. 

 

ІІ. Про інформації Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Закарпатській області: 

– Про факти порушень та недоліків, виявлених державним фінансовим 

аудитом діяльності КЗ «Закарпатській академічний обласний український 

музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв». 

– Про факти фінансових порушень, виявлених ревізією окремих питань 

фінансово-господарської діяльності КЗ «Закарпатській академічний обласний 

український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та 

Євгена Шерегіїв». 

Службова записка виконавчого апарату від 26.09.2022 №1447/01.1-28. 

 

СЛУХАЛИ: ЩЕРБЕЯ М.В., який коротко ознайомив присутніх на 

засіданні щодо інформацій Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Закарпатській області про результати аудиту і ревізії діяльності Комунального 

закладу «Закарпатській академічний обласний український музично-

драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв»,  

зазначив, що ці порушення стосуються діяльності підприємства до 2021 року. 

Наголосив, що керівник театру однозначно повинен був контролювати 

фінансово-господарську діяльність закладу. Відмітив також, що контракт із 

керівником драмтеатру закінчується у травні 2023 року. Запропонував 

заслухати на цьому засіданні МАРЮХНИЧА В.В.  



 

 

Також Мирослав Васильович зазначив, що департамент культури 

національностей та релігій Закарпатської обласної військової адміністрації 

повинен був здійснювати контроль за діяльністю закладу, так як вони 

безпосередньо підписували контракт із керівником та вніс пропозицію зробити 

зауваження керівнику комунального закладу за допущені недоліки, а також 

акцентував увагу на тому, щоб в майбутньому не допускати такі порушення у 

комунальних закладах обласної ради. 

ВИСТУПИЛИ: СУШКО А.А. відмітила, що постійна комісія з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та 

антикорупційної діяльності відповідно до рішення обласної ради від  29.07.2021 

№338 «Про затвердження Положення про порядок призначення і звільнення з 

посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної 

власності територіальних громад Закарпатської області» розглядає надані 

матеріали (із заслуховуванням керівника або з наданням ним письмових 

пояснень). Результати розгляду оформляються висновком: 

– щодо притягнення керівника до дисциплінарної відповідальності;– 

дострокового припинення дії строкового контракту та звільнення керівника з 

займаної посади (з обґрунтуванням причин); 

– відсторонення особи від виконання обов’язків керівника; 

– інше. 

Також підкреслила, що департамент культури національностей та 

релігій Закарпатської обласної військової адміністрації – галузевий орган 

управління та  розпорядник коштів Комунального закладу «Закарпатській 

академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів 

Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв. 

МАРЮХНИЧ В. В. ознайомив присутніх на засіданні із ситуацію, яка 

склалася в комунальному закладі  після проведеного фінансового аудиту 

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області, 

зазначив, що він  не знімає з себе відповідальність за виявлені порушення. 

Відповів на запитання членів постійної комісії. 

ПЕТЕЇ Ю.О. зауважила, що керівник, який на посаді з 2015 року  повинен 

відповідати за діяльність підлеглих. 

СУШКО А.А. звернулася до ТИЩУКА Є.В. як керівника галузевого 

органу управління і розпорядника коштів: «Яка позиція департаменту по цьому 

питанню?». 

ТИЩУК Є.В. відповів про свої бачення причин порушень, а також 

повідомив, що була створена відповідна комісія. 

Також виступили CЛИЧКО М. І. 

 Під час обговорення питання прозвучали пропозиції: 

– рекомендувати профільному департаменту облдержадміністрації 

відсторонити керівника від виконання обов’язків (САРАЙ Р.Д.); 

– притягнути керівника до дисциплінарної відповідальності, 

– рекомендувати профільному департаменту опрацювати матеріали аудиту 

та ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській 



 

 

області окремих питань фінансово-господарської діяльності Театру та 

встановити ступінь відповідальності директора Комунального закладу. 

(ШЕКЕТА А.А., ГНАТКІВСЬКИЙ В.В.). 

ЩЕРБЕЙ М.В. поставив на голосування пропозицію рекомендувати 

департаменту культури, національностей та релігій Закарпатської обласної 

військової адміністрації, як галузевому органу управління опрацювати 

матеріали аудиту та ревізії Управління Західного офісу Держаудитслужби в 

Закарпатській області окремих питань фінансово-господарської діяльності 

Театру та встановити ступінь відповідальності директора Комунального 

закладу. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати департаменту культури, національностей та релігій 

Закарпатської обласної військової адміністрації, як галузевому органу 

управління стосовно Комунального закладу «Закарпатський академічний 

обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина 

та Євгена Шерегіїв» опрацювати матеріали аудиту та ревізії Управління 

Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області окремих питань 

фінансово-господарської діяльності Театру та встановити ступінь 

відповідальності директора Комунального закладу «Закарпатській академічний 

обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина 

та Євгена Шерегіїв». 

2. Подати обласній раді узгоджені пропозиції із зазначеного питання. 

 

ІІІ. Розгляд матеріалів, що надійшли до відома постійної комісії: 

СЛУХАЛИ: Про Розпорядження Закарпатської військової адміністрації 

від 30.09.2022       № 618 «Про внесення змін до Програми організації та 

забезпечення територіальної оборони, призову на строкову службу та 

військово-патріотичного виховання населення в Закарпатській області на 

2021-2025 роки.  

Інформувала:  СУШКО Андріана Антонівна – заступник голови 

обласної ради 

ВИСТУПИЛИ: ЩЕРБЕЙ М.В. запропонував взяти до відома 

розпорядження  і поставив питання на голосування. 

Голосували: «ЗА» - 4, «ПРОТИ» - 0, «УТР.» - 0. 

Рішення прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Розпорядження взяти до відома. 
 

Заступник голови комісії                                                   Мирослав ЩЕРБЕЙ 

 

 

Секретар комісії                                                                  Юдіта ПЕТЕІ 


