ПРОТОКОЛ
пленарного засідання третьої (позачергової) сесії
Берегівської районної ради VІІ - го скликання
29 січня 2015 року

м. Берегово
Із 34 депутатів на сесію зареєструвалося 28
депутатів
Відсутні: Марку О.О. - фракція «КМКС» - ПУУ
Фодор Д.Д. - фракція «КМКС» - ПУУ
Югас К.А. – фракція «КМКС» - ПУУ
Чотарі Ж.Ю. – фракція «КМКС» - ПУУ
Феєш Т.Т. – фракція «ДПУУ»
Граб
Н.Я.–
депутат
від
БПП
«Солідарність»

На початок пленарного засідання третьої (позачергової) сесії районної
ради зареєструвалося 28 депутатів. На пленарне засідання запрошені голова
районної державної адміністрації та його заступники, міський голова, голова
районного суду, прокурор місцевої прокуратури, начальник СБУ, начальник
відділу поліції, начальник податкової інспекції, головний лікар районної
лікарні, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги,
районний військовий комісар, керівники установ та організацій, депутати
обласної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації,
селищний та сільські голови.
У роботі пленарного засідання беруть участь депутати обласної ради
Гулачі Гейза Людвикович та Товт Мікловш Мікловшович.
На сесії присутні представники засобів масової інформації.
Згідно регламенту роботи районної ради одноголосно обрано секретаріат
сесії у складі депутатів:
Шютев А.І. - депутат від БПП «Солідарність»;
Сабов Ш.Ш. – член депутатської фракції «КМКС» - ПУУ;
Бірікі Є.Д. – член депутатської фракції «ДПУУ».
Головуючий Шін Й.Б. наголосив, що згідно регламенту роботи районної
ради секретаріат виконує функції і лічильної комісії у разі, коли така окремо не
сформована.
СЛУХАЛИ: головуючого Шін Й.Б., який повідомив, що скликання
позачергової сесії викликано необхідністю забезпечення харчування учнів
загальноосвітніх шкіл району, а також попередження розповсюдження
захворюваності на грип. Головуючий зазначив, що проект порядку денного
складається із трьох питань, матеріали по яким знаходяться у депутатів на
руках. Вказані питання розглянуто постійними комісіями з питань освіти,
культури, спорту, проблем молоді, охорони здоров'я, туризму та рекреації,
праці і соціального захисту громадян та з питань бюджету, а також президією.
Відтак, головуючий запропонував затвердити порядок денний пленарного
засідання третьої (позачергової) сесії районної ради в цілому.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний пленарного засідання третьої
(позачергової) сесії районної ради в цілому.

Голосували: за – 28;
проти - 0;
утрималось – 0.
Порядок денний пленарного засідання третьої (позачергової) сесії районної
ради:
1. Про районну Програму «Шкільне харчування на 2016-2020 роки».
2. Про внесення змін до Програми протиепідемічних заходів та боротьби з
інфекційними хворобами в Берегівському районі на 2012 - 2016 роки.
3. Про внесення змін до рішення другої сесії районної ради VІІ-го скликання
від 14 січня 2016 року №47 «Про районний бюджет на 2016 рік» (нова
редакція).
СЛУХАЛИ: голову ради Шін Й.Б., який повідомив, що за пропозицією
голів фракцій у районній раді на пленарне засідання запрошено Берегівського
військового комісара для інформування депутатського корпусу про роботу
щодо мобілізаційних заходів у районі.
Крім того, головуючий зачитав повідомлення про створення у районній
раді сьомого скликання депутатської фракції «ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА СОЛІДАРНІСТЬ», яку очолила Граб Наталія Яношівна, а
членами є Фурман Ленке Павлівна та Шютев Аттіла Іштванович.
Відтак, депутатський корпус приступив до розгляду питань порядку
денного пленарного засідання сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: інформацію Радик О.В. – в.о. начальника відділу освіти
райдержадміністрації по проекту рішення «Про районну Програму «Шкільне
харчування на 2016-2020 роки».
ВИСТУПИЛИ: Ковач З.Ю. – керівник депутатської фракції «Єдиний
центр» у районній раді, який закликав депутатський корпус не голосувати за
запропоновану програму, а направити її на доопрацювання, оскільки
харчування учнів 1-4 класів за системою 50х50, тобто, половину платить
місцевий бюджет, а інше – батьки не є виходом із ситуації. Політична сила
«Єдиний центр» категорично проти цього. У сьогоднішній складній
економічній ситуації не можна допустити такого вирішення питання. У батьків
купа інших фінансових проблем: комунальні послуги, подорожчання продуктів
харчування, знецінення заробітної плати і т.д. Не можна ще й питання, якими
повинна займатися держава, перекладати на їхні плечі.
Ваш О.О. – керівник фракції «КМКС-ПУУ» висловився з приводу того,
що дану програму необхідно прийняти, що можна було розпочати харчування
учнів 1-4 класів з 01 лютого 2016 року. Виступаючий зазначив, що при
перегляді показників бюджету у разі фінансовий можливостей вказану
програму можна буде доповнити.
Відтак, головуючий виніс на голосування питання про прийняття рішення
«Про районну Програму «Шкільне харчування на 2016-2020 роки».
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про районну Програму «Шкільне
харчування на 2016-2020 роки».
Голосували: за – 19;
проти - 0;
утрималось – 7.

(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: інформацію Цар І.О. – начальника Берегівського
міськрайонного управління Державної санітарної служби України по проекту
рішення «Про внесення змін до Програми протиепідемічних заходів та
боротьби з інфекційними хворобами в Берегівському районі на 2012 - 2016
роки».
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в
Берегівському районі на 2012 - 2016 роки».
Голосували: за – 28;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: інформацію Ваш О.М. – начальника фінансового управління
райдержадміністрації по проекту рішення «Про внесення змін до рішення
другої сесії районної ради VІІ-го скликання від 14 січня 2016 року №47 «Про
районний бюджет на 2016 рік» (нова редакція)».
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення другої
сесії районної ради VІІ-го скликання від 14 січня 2016 року №47 «Про
районний бюджет на 2016 рік» (нова редакція)».
Голосували: за – 28;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: інформацію Наумова І.В. – Берегівського військового
комісара про роботу щодо мобілізаційних заходів у районі.
ВИРІШИЛИ: інформацію Берегівського військового комісара про
роботу щодо мобілізаційних заходів у районі узяти до відома».
Голосували: за – 28;
проти - 0;
утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: головуючого Шін Й.Б., який запропонував закрити третю
(позачергову) сесію районної ради VІІ - го скликання.
ВИРІШИЛИ: закрити третю (позачергову) сесію районної ради VІІ-го
скликання.
Голосували: за – 28;
проти - 0;
утрималось – 0.
Відтак, Шін Й.Б. оголосив третю (позачергову) сесію районної ради VІІ го скликання закритою.

Голова ради

Й.Шін

