ПРОТОКОЛ
пленарного засідання двадцять другої (позачергової) сесії
Берегівської районної ради VІ - го скликання
01 серпня 2014 року

м. Берегово
Із 62 депутатів на сесію зареєструвалося 41
депутат
Відсутні: Ваш О.О .– фракція «КМКС» - ПУУ
Гей Р.Г. - фракція «КМКС» - ПУУ
Іляшович В.В. - фракція «КМКС» - ПУУ
Йокоб Е.З. - фракція «КМКС» - ПУУ
Югас К.А. - фракція «КМКС» - ПУУ
Боднар В.В. - фракція «Єдиний Центр»
Бак І.О. – фракція «Єдиний Центр»
Ковтан М.В. – фракція «Єдиний Центр»
Товт М.О. - фракція «Єдиний Центр»
Дудич С.К. - фракція «Єдиний Центр»
Баков Р.В. – депутатська група «За
розвиток Берегівщини»
Баков В.Б. – депутатська група «За
розвиток Берегівщини»
Кидибиц С.А. – депутатська група «За
розвиток Берегівщини»
Маргітич В.М. - депутатська група «За
розвиток Берегівщини»
Граб А.П. - депутатська група «За
розвиток Берегівщини»
Деак Й.Й. - депутатська група «За
розвиток Берегівщини»
Біров Т.Л. – фракція «ДПУУ»
Феєш Т.Т. – фракція «ДПУУ»
Філе К.К. - фракція «ДПУУ»
Малеш І.В. - фракція «ДПУУ»
Кноблох Ю.Ю. - позафракційний

На початок пленарного засідання двадцять другої (позачергової) сесії
районної ради зареєструвався 41 депутат. На пленарне засідання запрошені
голова районної державної адміністрації та перший заступник голови районної
державної адміністрації, міський голова, голова районного суду, міжрайонний
прокурор, начальник СБУ, начальник відділу міліції, начальник податкової
інспекції, керівники установ та організацій, депутати обласної ради, начальники
управлінь та відділів райдержадміністрації, селищний та сільські голови.
На сесії присутні представники засобів масової інформації.
Перед початком роботи за пропозицією голови ради Шедер О.А.
депутатський корпус та присутні на засіданні сесії хвилиною мовчання
вшанували пам’ять загиблих в авіакатастрофі малайзійського літака в

Донецькій області, а також загиблих під час проведення антитерористичної
операції на сході України.
Крім того, головуюча поінформувала про зміни на керівних посадах у
районі, які відбулись у міжсесійний період, а саме - начальником Берегівського
районного відділу СБУ призначено Гаврилов Олега Михайловича.
Після цього, голова районної ради Шедер О.А. подякувала депутатському
корпусу, голові райдержадміністрації, працівникам райдержадміністрації та
апарату районної ради, окремим керівникам сільських рад району,
представникам підприємств, установ та організацій Берегівщини за проведену
роботу по організації та збору коштів та матеріалів на підтримку військових
формувань Збройних Сил України.
Відтак, депутати приступили до роботи.
Згідно регламенту роботи районної ради одноголосно обрано секретаріат
сесії у складі депутатів:
Барта Л.Ш. – депутат від депутатської групи «За розвиток Берегівщини»;
Філе Є.Б. – депутат від фракції «ДПУУ»;
Шін Б.Б. – депутат від фракції «КМКС» - ПУУ.
Головуюча Шедер О.А. наголосила, що згідно регламенту роботи
районної ради шостого скликання секретаріат виконує функції лічильної комісії
у разі, коли така окремо не сформована.
Проекти рішень порядку денного, регламент роботи пленарного засідання
сесії у депутатів на руках.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка повідомила, що за наслідками
роботи постійних комісій та президії районної ради запропоновано заслухати
інформації головного військового комісара району Парада Олега Васильовича
про хід реалізації Указу Президента України від 21 липня 2014 року «Про
часткову мобілізацію» на території Берегівського району, а також начальника
Берегівської міліції Куриця Миколи Миколайовича з приводу боротьби із
злочинністю та роботи у напрямку забезпечення правопорядку та дотримання
законного порядку у районі. Відтак, як зазначила голова ради Шедер О.А., за
результатами розгляду пропонується прийняти звернення до Президента
України та Верховної Ради України, яке необхідно включити до порядку
денного.
Дану пропозицію головуюча винесла на голосування.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного питання «Про звернення
депутатів районної ради до Президента України та Верховної Ради України».
Голосували:
за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка повідомила, що усі питання
були попередньо розглянуті постійними комісіями районної ради і по них
надані відповідні висновки та пропозиції з якими депутатів буде ознайомлено у
ході пленарного засідання.
Відтак, голова ради запропонувала порядок денний пленарного засідання
сесії затвердити в цілому.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять
другої (позачергової) сесії в цілому із запропонованими змінами.

Голосували: за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
Порядок денний пленарного засідання двадцять другої (позачергової) сесії
районної ради:
1. Про звернення депутатів районної ради до Президента України та
Верховної Ради України.
2. Про визнання переможця концесійного конкурсу та затвердження проекту
договору концесії об’єкту теплопостачання - котельні Берегівської центральної
районної лікарні.
3. Про внесення змін до Програми допомоги соціально незахищеним
верствам населення району «Турбота» на 2013-2014 роки.
4. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку
Берегівського району на 2014 рік.
5. Про внесення змін до рішення 17-ої сесії районної ради VІ-го скликання
від 31 січня 2014 року №332 «Про районний бюджет на 2014 рік» (зі змінами
від 01 квітня та 13 червня 2014 року).
6. Про прийняття коштів на здійснення видатків по наданню послуг з
охорони здоров’я.
СЛУХАЛИ: Інформацію Парада О.В. – військового комісара
Берегівського об’єднаного міського військового комісаріату про хід проведення
заходів часткової мобілізації (інформація до протоколу додається).
ВИСТУПИЛИ: Баканчош Л.Л. – депутат від фракції «ДПУУ», який
запитав у військового комісара про те, чи підлягають мобілізації особи, які не
проходили військову службу у лавах Збройних Сил України та СРСР і при
цьому виховують двох дітей?
Парада О.В. – військовий комісар району відповів, що особи, які не
проходили строкової військової служби у зв’язку із отриманням відстрочки
беруться на облік як придатні до військової служби і підлягають мобілізації. Не
підлягають мобілізації особи, які мають трьох і більше дітей.
ВИСТУПИЛИ: Іванюк М.М. – депутат, член депутатської групи «За
розвиток Берегівщини», який запитав у військового комісара яким чином
відбувається оповіщення військовозобов’язаних?
Парада О.В. – військовий комісар району відповів, що є три види
оповіщення – по телефону, оповіщення через сільську раду та оповіщення
повісткою особи. Згідно закону у всіх трьох випадках людина зобов’язана у
встановлений час з’явитися до військового комісаріату з військовим квитком.
ВИСТУПИЛИ: Сайкова К.С. – депутат від фракції «Єдиний Центр», яка
запитала про місце проведення медичного огляду оповіщених осіб.
Парада О.В. – військовий комісар району відповів, що медичний огляд
відбувається на базі військового комісаріату, де виділені відповідні
приміщення.
ВИСТУПИЛИ: Шін Й.Б. – голова фракції «КМКС-ПУУ», який
поцікавився про кількість берегівчан, які служать у зоні АТО.
Парада О.В. – військовий комісар району відповів, що він може надати
тільки кількість осіб, яких призвали у рамках часткової мобілізації, оскільки
люди призиваються до військової частини (це близько двадцять частин, і не всі

вони беруть участь в АТО) – на сьогодні призвано 80 (вісімдесят)
військовозобов’язаних. А число осіб із призваних, які беруть у АТО, то
військовий комісар на має такої інформації.
ВИСТУПИЛИ: Куні М.М. – депутат від фракції «ДПУУ», який запитав
про те, як проводяться розрахунки по заробітній платі із призваними особами.
Крім того, поцікавився про кількість жертв серед військовослужбовців із числа
берегівчан.
Парада О.В. – військовий комісар району відповів, що за призваними
особами, які працюють за основним місцем роботи зберігається постійне місце
роботи та виплачується середньомісячний заробіток. Крім того, по місцю
служби він отримує повне матеріальне забезпечення (обмундирування,
харчування, а контрактники отримують заробітну плату). Що стосується
кількості загиблих берегівчан у ході антитерористичної операції, то на сьогодні
йдеться про одну особу – Попович Роланда, мешканця м.Берегово.
ВИСТУПИЛИ: Баканчош Л.Л. – депутат від фракції «ДПУУ», який
зауважив, що інформація Берегівського військового комісара дещо
відрізняється від інформації обласного військового комісара. Враховуючи це
запропонував щоб районна рада віднайшла кошти для перекладу на угорську
мову тексту указу Президента України та прийняте Верховною Радою рішення,
які необхідно опублікувати в угорськомовних газетах області (Карпатолйо,
Берегінфо, Карпаті Ігоз Со, Берегі Гірлоп).
ВИРІШИЛИ: інформацію Парада О.В. – військового комісара району
про хід проведення заходів часткової мобілізації узяти до відома із
запропонованими поправками.
Голосували:
за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: Куриця М.М. - начальника Берегівської міліції з приводу
боротьби із злочинністю та роботи у напрямку забезпечення правопорядку та
дотримання законного порядку у районі (інформація до протоколу додається).
ВИСТУПИЛИ: Томпа Т.М. – депутат від фракції «Єдиний Центр», який
висловив побажання щодо продовження традиції з приводу того, що у певний
період часу кожен дільничний інспектор міліції зобов’язаний був брати довідку
від великих підприємств, де працює більше 50 чоловік щодо відсутності до
нього і до його роботи претензій.
Куриця М.М. – начальник відділу міліції запевнив, що дана практика буде
в майбутньому відновлена.
ВИСТУПИЛИ: Кантор С.С. – депутат член депутатської групи «За
розвиток Берегівщини», який володіє міліція повною доказовою базою про те,
що організаторами масових акцій з приводу перекриття доріг на території
району являються окремі депутати районної ради, оскільки він має інформацію,
що у райвідділі ширяться чутки, що начальник міліцію звинувачує Кантора.
Якщо це правда, то депутат Кантор С.С. ініціюватиме створення спеціальної
депутатської комісії щодо вияснення фактів і спростування участі депутатів
райради у організації масових протестних акцій.
Куриця М.М. – начальник відділу міліції повідомив, що відбулося велике
непорозуміння. Він визнав, що на одній із оперативних нарад з його вуст дійсно
прозвучала фамілія Кантор, але це було сказано для прикладу і пояснено, що

якщо у ході слідчо-оперативних дій спливе якесь прізвище, наприклад, Кантор,
то далі необхідно працювати у його напрямку, з ким спілкується дана особа і
так далі. Начальник міліції вибачився перед депутатом.
ВИРІШИЛИ: інформацію начальника Берегівської РВ УМВС України в
Закарпатській області Куриця Миколи Миколайовича про боротьбу із
злочинністю та роботи у напрямку забезпечення правопорядку та дотримання
законного порядку у районі узяти до відома.
Голосували:
за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: керуючого справами виконавчого апарату районної ради по
проекту рішення «Про звернення депутатів районної ради до Президента
України та Верховної Ради України».
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про звернення депутатів районної
ради до Президента України та Верховної Ради України».
Голосували:
за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про визнання
переможця концесійного конкурсу та затвердження проекту договору концесії
об’єкту теплопостачання - котельні Берегівської центральної районної лікарні»,
яка повідомила, що даний проект рішення розглянуто усіма постійними
комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про визнання переможця концесійного
конкурсу та затвердження проекту договору концесії об’єкту теплопостачання котельні Берегівської центральної районної лікарні».
Голосували:
за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про внесення
змін до Програми допомоги соціально незахищеним верствам населення району
«Турбота» на 2013-2014 роки», яка повідомила, що даний проект рішення
розглянуто усіма постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до
нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
допомоги соціально незахищеним верствам населення району «Турбота» на
2013-2014 роки».
Голосували:
за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).

СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про внесення
змін до Програми економічного і соціального розвитку Берегівського району на
2014 рік», яка повідомила, що даний проект рішення розглянуто усіма
постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку Берегівського району на 2014 рік».
Голосували:
за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про внесення
змін до рішення 17-ої сесії районної ради VІ-го скликання від 31 січня 2014
року №332 «Про районний бюджет на 2014 рік» (зі змінами від 01 квітня та 13
червня 2014 року)», яка повідомила, що даний проект рішення розглянуто усіма
постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 17-ої
сесії районної ради VІ-го скликання від 31 січня 2014 року №332 «Про
районний бюджет на 2014 рік» (зі змінами від 01 квітня та 13 червня 2014
року)».
Голосували:
за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про прийняття
коштів на здійснення видатків по наданню послуг з охорони здоров’я», яка
повідомила, що даний проект рішення розглянуто усіма постійними комісіями
ради – зауважень та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про прийняття коштів на здійснення
видатків по наданню послуг з охорони здоров’я».
Голосували:
за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка оголосила про те, що порядок
денний двадцять другої (позачергової) сесії районної ради VІ-го скликання
вичерпаний і запропонувала закрити сесію.
ВИРІШИЛИ: закрити двадцять другу (позачергову) сесію районної ради
VІ-го скликання.
Голосували: за – 41;
проти - 0;
утрималось – 0.
Відтак, Шедер О.А. оголосила двадцять другу сесію районної ради
закритою.
Голова ради

О.Шедер

