
 
 
 
 

УКРАЇНА 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

___ сесія 8-го скликання 

РІШЕННЯ 
 

___________                      Мукачево                                    №____ 
 
Про Гуманітарну раду 
 

У зв'язку з сформуванням Мукачівської міської територіальної громади та 
з метою врахування суспільно значущих інтересів жителів Мукачівської міської 
територіальної громади у вирішенні питань гуманітарної сфери, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної політики (протокол №_____ 
від _______2021 р.), керуючись ст.25, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Утворити Гуманітарну раду. 
2. Затвердити склад Гуманітарної ради згідно додатку 1 до цього рішення. 
3. Затвердити Положення про Гуманітарну раду згідно з додатком 2 до 

цього рішення. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань гуманітарної політики. 
 
 
Міський голова                                                                                 А. БАЛОГА 
  



Додаток 1 
до рішення ___ сесії 
Мукачівської міської ради 
8 скликання 
_____________ № _____ 

 
Склад Гуманітарної ради 

 
Голова Гуманітарної ради: 
Балога Андрій Вікторович - міський голова; 
 
Заступник голови Гуманітарної ради: 
Федів Ростислав Євгенович - перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради; 
 
Секретар ради: 
Лендьєл Ганна Тиберіївна - начальник відділу контролю та організаційного 
забезпечення  діяльності виконавчого комітету та міської ради. 
 
Члени ради: 
Іванчо Вікторія Іванівна - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Мукачівської міської ради; 

Лендєл Олександр Васильович - керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради; 

Чубирко Яна Іванівна - секретар ради; 

Мандзич Любов Іванівна - радник міського голови; 

Зотова Наталія Василівна - начальник управління праці та соціального захисту 
населення; 

Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна - начальник управління освіти, 
молоді та спорту; 

Калій Ірина Ярославівна - начальник відділу культури; 

Степанова Ольга Рудольфівна - начальник служби у справах дітей; 

Мешко Євген Васильович - директор КНП «Мукачівська центральна районна 
лікарня; 

Чубірко Мирослава Михайлівна - директор КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади». 
 
Секретар міської ради             Я. ЧУБИРКО



        Додаток 2                                                                                                                 
        до рішення ___ сесії 
        Мукачівської міської ради 

8 скликання   
  ________№___ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Гуманітарну раду  
 

1. Основні положення 
1.1. Гуманітарна рада (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який 
утворений  Мукачівською міською радою з метою врахування суспільно  
значущих інтересів у вирішенні питань гуманітарного розвитку, підготовки 
пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод мешканців 
Мукачівської міської територіальної громади в гуманітарній сфері. 
1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним 
законодавством, що регламентує правовідносини у даній сфері, рішеннями 
Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету а також цим Положенням.  
1.3. Основними завданнями Ради є розгляд і погодження питань діяльності 
виконавчих органів, комунальних закладів та установ Мукачівської міської ради, 
зокрема:  
 1.3.1. у сфері освіти, молоді та спорту щодо: 
- прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної 
освіти; 
- розробки та організації виконання міських програм розвитку освіти, фізичної 
культури і спорту та впровадження молодіжної політики; 
- формування та удосконалення мережі закладів освіти Мукачівської міської 
територіальної громади; 
- визначення потреби у закладах освіти усіх типів з врахуванням соціально-
економічних та культурно освітніх потреб громади за наявності необхідної 
матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо; 
- створення закладів освіти, що здійснюють освітню діяльність на кількох рівнях 
освіти; 
- погодження проєктів рішень з організації роботи з обліку дітей і підлітків 
шкільного віку та дітей дошкільного віку; про закріплення за закладами освіти 
території обслуговування; 
- пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які 
перебувають у комунальній власності, аналізу використання коштів; 



- введення в дію нових приміщень, комплектування навчальних закладів 
меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, 
підручниками тощо; 
- надання допомоги органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, до закладів освіти і в сім’ї під опіку 
(піклування), на усиновлення;  
- організації, у межах наданих повноважень, харчування дітей у закладах освіти 
за рахунок міського бюджету та залучених коштів; 
- внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування 
дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів; 
- розробки проєктів програм з питань розвитку фізичної культури, молоді та 
спорту, організації їх фінансового забезпечення та звіту щодо їх виконання. 

1.3.2. у сфері культури щодо: 
- розробки проєктів програм з питань розвитку культури, мистецтв, збереження 
культурної спадщини Мукачівської міської територіальної громади; 
- забезпечення реалізації галузевих програм, програм соціально-економічного та 
культурного розвитку громади; 
- організації матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів 
культури і мистецтв що належать до комунальної власності Мукачівської міської 
територіальної громади; 
- пропозицій до проєкту міського бюджету у сфері культури та охорони 
культурної спадщини; 
- організації та проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших культурно-
мистецьких заходів до державних та професійних свят, концертних програм, 
творчих вечорів, оглядів професійного мистецтва та самодіяльної народної 
творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва; 
- створення міських премій, нагород, розроблення відповідних положень, 
організації заходів з їх присвоєння; 
- залучення, на договірних засадах, підприємств, установ, організацій для 
забезпечення розвитку культури та охорони культурної спадщини; 
- пропозицій фінансування мистецьких закладів, формування бюджету галузі 
культури. 

1.3.3. у справах дітей щодо: 
- питань направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм 
власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 
- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 
дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачі під опіку (піклування), 



на усиновлення, вибуття дітей з сімейних форм виховання, відповідно до 
положень чинного законодавства України; 
- позбавлення батьківських прав та вилучення дітей; 
- надання дозволів на вчинення правочинів щодо майна, право власності на яке 
або право користування яким мають діти; 
- укладення угод про співпрацю з науковими установами, жіночими, 
молодіжними, дитячими  та іншими об’єднаннями громадян і благодійними 
організаціями; 
- визначення потреб в утворенні закладів соціального захисту для дітей, 
створення та розвитку  дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; 
- розробки і реалізації проєктів програм соціального спрямування з метою 
забезпечення захисту прав, свобод та інтересів дітей, вжиття заходів до захисту 
особистих і майнових прав даної категорії дітей; 
- визначення способів участі батьків у вихованні дітей, визначення місця 
проживання дітей, зміни прізвища дитини; 
- надання дитині повної цивільної дієздатності, надання та скасування дітям 
статусу; 
- необхідності проведення закупівель в межах програм захисту прав дітей. 

1.3.4. у сфері соціального захисту населення щодо: 
- розробки проєктів програм соціально-економічного розвитку з питань, що 
входять до компетенції Управління праці та соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради;  
- внесення пропозицій до проєкту міського бюджету; 
- забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних 
коштів; 
- надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на 
придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим 
категоріям громадян, інших пільг, передбачених чинним законодавством 
України; 
- надання державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх 
невідоме, одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та 
непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з 
особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, 



компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також 
інших видів державної допомоги, відповідно до законодавства України; 
- надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд; 
- подання пропозицій щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які 
надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім'ям, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також 
колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх 
самостійного життя; 
- подання пропозицій до проєкту відповідного міського бюджету щодо 
передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм 
соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним 
особам, які надають соціальні послуги; 
- призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги; 
- організації роботи, пов'язаної з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги 
соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах; 
- влаштування за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян 
похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; 
- сприяння благодійним, релігійним, волонтерським громадським об'єднанням, 
установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у 
наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, 
ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально 
незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; 
- визначення потреб у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій 
населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, 
санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими 
чинним законодавством України, та направлення узагальненої інформації 
відповідним органам; 
- пропозицій щодо потреб у комунальних реабілітаційних установах для осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю; 
- надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних 
життєвих обставинах відповідно до Програми додаткового соціально-медичного 
захисту жителям Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 
роки;  

1.3.5. у сфері охорони здоров’я щодо: 



- попереднього розгляду та погодження головних стратегічних напрямків та 
планів діяльності закладів сфери охорони здоров’я, заслуховування звітів про їх 
виконання; 
- питань створення, оптимізації, реорганізації та/або ліквідації підприємств, 
закладів та установ у сфері охорони здоров’я на території Мукачівської міської 
територіальної громади; 
- погодження укладення договорів про надання медичного обслуговування за 
рахунок коштів бюджетів інших рівнів; 
- формування та обговорення плану закупівель закладів охорони здоров’я; 
- надання дотацій та фінансової підтримки закладам охорони здоров’я на 
території Мукачівської міської територіальної громади, розгляду питань зміни їх 
статутного фонду; 
- забезпечення у відповідності до чинного законодавства України, розвитку всіх 
видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі закладів 
охорони здоров’я усіх форм власності; 
- пропозицій щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю. 
 

2. Склад і структура Гуманітарної ради 
2.1. Склад Ради затверджується рішенням Мукачівської міської ради. До 
складу Ради входять: голова Ради, заступник голови Ради, секретар та члени 
ради. 
2.2. Головою Ради є Мукачівський міський голова.  
2.3. Заступником Голови Ради є за посадою перший заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради (далі – 
Заступник). В разі відсутності Голови Ради, Заступник головує на засіданні Ради 
та виконує його обов’язки.  
2.4. У разі відсутності Заступника голови Ради, його обов’язки виконує за 
посадою заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради. 
2.5. Секретарем Ради є за посадою начальник відділу контролю та 
організаційного забезпечення  діяльності виконавчого комітету та міської ради. 
У випадку відсутності секретаря Ради, його обов’язки виконуються посадовою 
особою цього ж відділу, яка її заміняє. 
2.6. Члени Ради повинні бути присутніми на її засіданнях, брати активну участь 
в обговоренні питань, що розглядаються, сприяти виконанню рішень Ради, 
якісно і своєчасно здійснювати підготовку питань для обговорення на засіданнях 
Ради. 

 



3. Права Гуманітарної ради 

3.1. Для виконання покладених на неї завдань Рада має право: 
- запитувати та одержувати в установленому законом порядку від 

державних органів, органів місцевого самоврядування та відповідних 
громадських інституцій інформацію, матеріали і документи, необхідні для 
виконання покладених на неї завдань;  

- запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних 
питань посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій, 
експертів;  

- створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих  
питань діяльності Ради;  

- ініціювати проведення громадського обговорення з питань розвитку 
гуманітарної сфери; 
3.2. Члени Ради мають право: 

- бути заздалегідь поінформованими про порядок денний чергового 
засідання; 

- ознайомлюватись як заздалегідь, так і на засіданнях з матеріалами та 
документами щодо питань, які надаються на розгляд; 

- брати участь у розгляді питань на засіданнях шляхом персональних 
виступів, зауважень, висловлювань окремих думок і пропозицій; 

- ставити питання усім учасникам засідань; 
- ознайомлюватися з протоколами засідання Ради; 

4. Організація роботи Гуманітарної ради 

4.1. Формою роботи Гуманітарної ради є засідання, які проводяться в міру  
потреби, і скликаються секретарем Ради за дорученням Голови Ради. 
4.2. Засідання Ради є правомочними за умови присутності на них не менше 
половини її членів від загального складу Ради. 
4.3. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні 
шляхом відкритого голосування і оформляються протоколом, який підписується 
головою та секретарем Ради. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Ради 
є вирішальним. 
4.4. Рішення Ради з питань, що належать до її компетенції є обов’язковими до 
виконання виконавчими органами, комунальними закладами та установами 
Мукачівської міської ради. 
4.5. За результатами засідання Ради складається протокол засідання в якому 
відображаються розглянуті питання, пропозиції, доручення та прийняті рішення 
з питань, які були розглянуті на засіданні. 



4.6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради 
покладається на виконавчий комітет Мукачівської міської ради. 

 
 

Секретар міської ради         Я. ЧУБИРКО  


	РІШЕННЯ

