
Склад конкурсної комісії 

 

 Відповідно до Закону України „Прокультуруˮ, з метою визначення 

переможця конкурсного добору наказом департаменту культури, 

національностей та релігій Закарпатської обласної державної адміністрації від 

07 червня 2021 року № 148 „Про створення конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу „Закарпатський 

обласний краєзнавчий музей імені ТиводараЛегоцькогоˮ Закарпатської 

обласної ради  затверджено склад конкурсної комісії для проведення 

конкурсного добору на посаду директора комунального закладу „Закарпатський 

обласний краєзнавчий музей імені ТиводараЛегоцькогоˮ Закарпатської 

обласної ради: 

 

1. Від   департаменту   культури,    національностей   та    релігій    обласної  

державної адміністрації (органу управління): 

 

Коцан Василь Васильович – директор комунального закладу „Закарпатський 

музей народної архітектури та побутуˮ Закарпатської обласної ради, кандидат 

історичних наук (за згодою); 

 

Глеба Юрій Федорович – директор – художній керівник Мукачівського 

драматичного театру, заслужений працівник культури України (за згодою); 

 

Петій-Потапчук Наталія Йосипівна – директор – художній керівник 

комунального закладу культури „Заслужений академічний Закарпатський 

народний хорˮ Закарпатської обласної ради, заслужений працівник культури 

України (за згодою). 

 

2. Від трудового колективу комунального закладу „Закарпатський обласний  

краєзнавчий музей імені ТиводараЛегоцькогоˮЗакарпатської обласної ради: 

 

Густі Василь Петрович – завідувач філіалу „Народний літературний музей 

Україниˮ комунального закладу „Закарпатський обласний художній музей імені 

Й.Бокшаяˮ Закарпатської обласної ради, заступник голови Закарпатської 

організації Національної спілки письменників України, заслужений працівник 

культури України (за згодою); 

 

Офіцинський Роман Андрійович – професор кафедри суспільно-гуманітарної та 

естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, 

доктор історичних наук, заступник голови Закарпатської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України (за згодою); 

 

Канюка Олена Анатоліївна – директор комунального закладу „Закарпатська 

обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушнякаˮ 

Закарпатської обласної ради (за згодою). 

 

 

 



3. Від громадських організацій: 

 

Губаль Людмила Марьянівна – голова Закарпатського обласного осередку 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України, заслужений 

майстер народної творчості України (за згодою); 

 

Ходанич Петро Михайлович – член Закарпатського обласного осередку 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України та Закарпатської 

організації Національної спілки письменників України, заслужений майстер 

народної творчості (за згодою); 

Оленчук Любов Вікторівна – голова Закарпатської обласної спілки творчої 

інтелігенції „Мельпоменаˮ (за згодою). 

 

 


