ПРОТОКОЛ
пленарного засідання двадцять четвертої сесії
Берегівської районної ради VІ - го скликання
14 січня 2015 року

м. Берегово
Із 62 депутатів на сесію зареєструвалося 44
депутатів
Відсутні: Гей Р.Г. - фракція «КМКС» - ПУУ
Ченгері Є.О. - фракція «КМКС» - ПУУ
Бак І.О. - фракція «Єдиний Центр»
Боднар В.В. - фракція «Єдиний Центр»
Турані О.М. - фракція «Єдиний Центр»
Ковтан М.В. - фракція «Єдиний Центр»
Сайкова К.М. - фракція «Єдиний Центр»
Баков В.Б. - депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Баков Р.В. - депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Барта Л.Ш. - депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Деак Й.Й. - депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Ковач А.Г. - депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Маргітич В.М. - депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Малеш І.В. - фракція «ДПУУ»
Феєш Т.Т. - фракція «ДПУУ»
Філе К.К. - фракція «ДПУУ»
Кноблох Ю.Ю. - позафракційний

На початок третього пленарного засідання двадцять четвертої сесії
районної ради зареєструвалося 44 депутатів (у ході пленарного засідання сесії
додатково зареєструвався 1 депутат). На пленарне засідання запрошені голова
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.
У роботі пленарного засідання беруть участь депутати обласної ради
Медвідь Степан Вільмошович та Кінч Габор Йожефович.
На сесії присутні представники засобів масової інформації.
Відтак, депутати приступили до роботи.
Головуюча Шедер О.А. поінформувала про те, що на першому
пленарному засіданні було обрано секретаріат поточної сесії в складі трьох

депутатів, які здійснюють свою діяльність до закриття сесії. Тому обраних на
першому засіданні членів секретаріату попросила зайняти місця в секретаріаті і
приступити до виконання обов'язків, а саме:
Іванюк М.М. – депутат районної ради, член депутатської групи «За розвиток
Берегівщини»;
Ваш О.О. – депутат районної ради, член фракції «КМКС» - ПУУ;
Дудич С.К. – депутат районної ради, член фракції «Єдиний Центр».
Головуюча Шедер О.А. наголосила, що згідно регламенту роботи
районної ради шостого скликання секретаріат виконує функції і лічильної
комісії у разі, коли така окремо не сформована.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка запропонувала проект порядку
денного пленарного засідання сесії взяти за основу.
Дану пропозицію голова ради винесла на голосування
ВИРІШИЛИ: взяти за основу проект порядку денного пленарного
засідання двадцять четвертої сесії районної.
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка зазначила, що за наслідками
роботи постійних комісій та президії районної ради пропонується включити
додатково до порядку денного питання «Про звернення депутатів районної
ради до народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, голови
Закарпатської обласної державної адміністрації та голови обласної ради з
приводу вирішення питання передачі до спільної власності Берегівського
району та міста Берегово цілісного майнового комплексу УСБ «Закарпаття»,
яке пропонується розглянути після розгляду питання порядку денного «Про
районний бюджет на 2015 рік».
Дану пропозицію голова ради Шедер О.А. винесла на голосування.
ВИРІШИЛИ: включити до порядку денного питання Про звернення
депутатів районної ради до народних депутатів України Балога В.І., Балога І.І.,
Балога П.І., Брензович В.І., Горват Р.І., Ланьо М.І., Лунченко В.В., Матвійчук
Е.Л., Пацкан В.В., Петьовка В.В., Пинзеник В.М., Чижмарь Ю.В., Прем’єрміністра України Яценюка А.П., голови Закарпатської обласної державної
адміністрації Губаль В.І. та голови Закарпатської обласної ради Чубірко В.В.
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
Відтак, головуюча Шедер О.А. запропонувала затвердити порядок денний
пленарного засідання двадцять четвертої сесії районної ради в цілому.
Дану пропозицію голова ради винесла на голосування.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять
четвертої сесії районної ради в цілому.
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.

Порядок денний пленарного засідання
двадцять четвертої сесії районної ради:
1. Про Програму економічного і соціального розвитку Берегівського району
на 2015 рік.
2. Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва в районі на
2015 – 2016 роки.
3. Про внесення змін до районної Програми «Питна вода» на 2013-2020 роки.
4. Про Програму мобілізаційної підготовки Берегівського району на 2015 рік.
5. Про Програму правової освіти населення району на 2015 - 2017 роки.
6. Про районний бюджет на 2015 рік.
7. Про звернення депутатів районної ради до народних депутатів України
Балога В.І., Балога І.І., Балога П.І., Брензович В.І., Горват Р.І., Ланьо М.І.,
Лунченко В.В., Матвійчук Е.Л., Пацкан В.В., Петьовка В.В., Пинзеник В.М.,
Чижмарь Ю.В., Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., голови Закарпатської
обласної державної адміністрації Губаль В.І. та голови Закарпатської обласної
ради Чубірко В.В.
8. Різне.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка повідомила, що проекти рішень
порядку денного, регламент роботи пленарного засідання сесії у депутатів на
руках і усі питання були попередньо розглянуті постійними комісіями районної
ради, по них надані відповідні висновки та пропозиції з якими депутатів буде
ознайомлено у ході пленарного засідання.
Після цього депутатський корпус приступив до розгляду питань порядку
денного пленарного засідання двадцять четвертої сесії районної ради.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про Програму
економічного і соціального розвитку Берегівського району на 2015 рік», яка
повідомила, що даний проект рішення розглянуто постійними комісіями ради і
за наслідками роботи поступила пропозиція додаток другий програми
доповнити словами «капітальний ремонт ЗОШ с.Квасово».
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про Програму економічного і
соціального розвитку Берегівського району на 2015 рік» із запропонованим
доповненням.
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про Програму
розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2015 – 2016 роки»,
яка повідомила, що даний проект рішення розглянуто постійними комісіями
ради – зауважень та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про Програму розвитку малого і
середнього підприємництва в районі на 2015 – 2016 роки».
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.

(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про внесення
змін до районної Програми «Питна вода» на 2013-2020 роки», яка повідомила,
що даний проект рішення розглянуто постійними комісіями ради – зауважень
та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до районної
Програми «Питна вода» на 2013-2020 роки».
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про Програму
мобілізаційної підготовки Берегівського району на 2015 рік», яка повідомила,
що даний проект рішення розглянуто постійними комісіями ради – зауважень
та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про Програму мобілізаційної
підготовки Берегівського району на 2015 рік».
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про Програму
правової освіти населення району на 2015 - 2017 роки», яка повідомила, що
даний проект рішення розглянуто постійними комісіями ради – зауважень та
пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про Програму правової освіти
населення району на 2015 - 2017 роки.
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про районний
бюджет на 2015 рік», яка повідомила, що даний проект рішення розглянуто
постійними комісіями ради і для озвучення пропозицій по доповненням та
змінам надала слово Ваш О.М. – начальнику фінансового управління
райдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ: Ваш О.М. – начальник фінансового управління
райдержадміністрації, яка озвучила пропозицій по доповненням та змінам до
проекту рішення «Про районний бюджет на 2015 рік», а саме пропонується:
1) додатково врахувати зміни обсягу видатків у межах призначень по
головному розпоряднику – відділу освіти районної державної адміністрації в
частині збільшення обсягу видатків на утримання загальноосвітніх шкіл
(капітальні видатки) за рахунок зменшення обсягу коштів на реалізацію заходів
з оздоровлення та відпочинку дітей у сумі 70 тис. грн.

2) доповнити текстову частину проекту рішення «Про районний бюджет на
2015 рік» пунктами:
«Визначити на 2015 рік:
- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 70 тис. грн., згідно з
додатком №5 проекту рішення «Про районний бюджет на 2015 рік»;
- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 70 тис. грн., згідно з
додатком №5 проекту рішення «Про районний бюджет на 2015 рік».
4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №7 до
проекту рішення «Про районний бюджет на 2015 рік».
Виступаюча Ваш.О.М. зауважила, що відповідно до наведеного
необхідно внести відповідні зміни у додатки до проекту рішення «Про
районний бюджет на 2015 рік» дотримуючись типової форми рішення про
місцевий бюджет.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про районний бюджет на 2015 рік» із
запропонованими змінами.
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: Ласлов Г.С. – керуючого справами виконавчого апарату
ради по проекту рішення «Про звернення депутатів районної ради до народних
депутатів України Балога В.І., Балога І.І., Балога П.І., Брензович В.І., Горват
Р.І., Ланьо М.І., Лунченко В.В., Матвійчук Е.Л., Пацкан В.В., Петьовка В.В.,
Пинзеник В.М., Чижмарь Ю.В., Прем’єр-міністра України Яценюка А.П.,
голови Закарпатської обласної державної адміністрації Губаль В.І. та голови
Закарпатської обласної ради Чубірко В.В.».
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про звернення депутатів районної
ради до народних депутатів України Балога В.І., Балога І.І., Балога П.І.,
Брензович В.І., Горват Р.І., Ланьо М.І., Лунченко В.В., Матвійчук Е.Л., Пацкан
В.В., Петьовка В.В., Пинзеник В.М., Чижмарь Ю.В., Прем’єр-міністра України
Яценюка А.П., голови Закарпатської обласної державної адміністрації Губаль
В.І. та голови Закарпатської обласної ради Чубірко В.В.».
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Текст звернення до протоколу додається).
Після цього, депутатський корпус приступив до розгляду питань розділу
«Різне» порядку денного пленарного засідання двадцять четвертої сесії.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка повідомила, що у ході засідань
постійних комісій депутатський корпус було ознайомлено із листами
відповідями на звернення депутатів районної ради з приводу катастрофічного
стану автомобільних доріг загального користування, незадовільного стану
шляхопроводів у Берегівському районі, а саме: мосту через залізничні колії
(селище Батьово), мостів у селах Гут, Бакош та Гать, а також аварійністю дерев

в смугах відводу автодоріг району, а також додала, що листи відповіді постійні
комісії узяли до відома і запропонувала депутатському корпусу листи відповіді
теж узяти до відома.
ВИРІШИЛИ: листи відповіді на звернення депутатів районної ради з
приводу катастрофічного стану автомобільних доріг загального користування,
незадовільного стану шляхопроводів у Берегівському районі, а саме: мосту
через залізничні колії (селище Батьово), мостів у селах Гут, Бакош та Гать, а
також аварійністю дерев в смугах відводу автодоріг району узяти до відома.
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка повідомила, що за наслідками
роботи постійних комісій та президії районної ради на засідання запрошено в.о.
начальника Берегівського дорожнього - ремонтного пункту філії Мукачівський
райавтодор Колодєєва Володимира Івановича.
ВИСТУПИЛИ: Колодєєв В.І. - в.о. начальник Берегівського дорожнього
- ремонтного пункту філії Мукачівський райавтодор, який поінформував
депутатський корпус про те, що філію Берегівський «Райавтодор» було
реорганізовано методом злиття з філією Мукачівський «Райавтодор». На
момент злиття чисельність працівників Берегівської філії налічувала 47
працівників, а на даний момент залишилось 23, з 11 одиниць техніки
залишилось 3, при проведенні реорганізації з 8 механізаторів залишилось
тільки 2. Станом на 14 січня отримано дозвіл приймати на роботу працівників
за трудовим договором для виконання робіт по зимовому утриманню доріг.
Починаючи з 1 січня цього року Берегівським дорожньо - ремонтним пунктом
на утримання доріг району було отримано 375 літрів бензину з яких 270 літрів
профінансував Мукачівський РАД і 300 літрів дизельного пального з яких 200
літрів також профінансував Мукачівський РАД. На даний момент у наявності
один механізм піскорозкидувач 1972 року випуску, а також після підписання
актів приймання – передачі, Мукачівським райавтодором Берегівському
дорожнього - ремонтного пункту буде виділено ще одну аналогічну машину.
Техніка, як зазначив Колодєєв В.І., яка була у філії до реорганізації так і
залишилась на місці. Виступаючий зауважив, що для того щоб розчистити
дорогу від с. Дийда до с. Гать та у зворотному напрямку потрібно 20 літрів
бензину. З наявних 375 літрів дорожньо-ремонтним пунктом робилось все
можливе щоб більш-менш утримувати дороги у задовільному стані. За
домовленістю 3 січня 2015 року під час снігопаду Мукачівським РАД посипано
спеціальною сумішшю дорогу від початку с. Гать до повороту на с. Гут, так як
у них на 300 км. державних доріг 8 одиниць техніки піскорозкидувачів, а на 300
км. доріг Берегівського району у дорожнього - ремонтного пункту тільки одна
одиниця такої техніки. Далі від повороту на с. Гут посипку проводив
Берегівський дорожньо - ремонтний пункт наявною технікою, а це один
трактор і механізатор.
Сабо А.Ф. – депутат районної ради, член фракції «ДПУУ», який
зауважив, що у Берегівському районі вже роками нічого не робиться по
розчистці і ремонту доріг, якщо зі сторони м. Мукачево до с. Гать дорогу
розчищають і від с. Четфалва у напрямку м. Виноградів також розчищають, то

по району дороги не розчищаються, виникає питання чому так? На думку
виступаючого необхідно повторно звернутись до Державного підприємства
автомобільних доріг України та до Служби автомобільних доріг у
Закарпатській області, повторно описавши всі наявні проблеми щодо ремонту
доріг та їх зимового утримання на території Берегівського району. У зверненні
слід також зауважити, що незважаючи на ті проблеми, які існували проведено
ще й реорганізацію Берегівської філії «Райавтодор», що призвело до
скорочення працівників, тому необхідно просити переглянути рішення по
реорганізації та вжити відповідних заходів щодо належного утримання доріг
Берегівщини.
Головуюча Шедер О.А. винесла на голосування пропозицію щодо
повторного звернення депутатів Берегівської районної ради до Державного
підприємства автомобільних доріг України та до Служби автомобільних доріг у
Закарпатській області.
ВИРІШИЛИ: звернутись до Державного підприємства автомобільних
доріг України та до Служби автомобільних доріг у Закарпатській області з
приводу ремонту доріг та їх зимового утримання на території Берегівського
району та перегляду рішення по реорганізації Берегівської філії «Райавтодор».
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Текст звернення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка оголосила про те, що 15.01.2015
року у великому залі відбудеться нарада-семінар для сільських, селищного
голів з приводу чергової хвилі мобілізації та з питань змін до податкового та
бюджетного законодавства. Запрошуються члени депутатського корпусу та
зацікавлені особи для участі у роботі наради-семінару. Початок о 10 годині за
київським часом.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка оголосила про те, що порядок
денний двадцять четвертої сесії районної ради VІ-го скликання вичерпаний і
запропонувала закрити сесію.
ВИРІШИЛИ: закрити двадцять третю сесію районної ради VІ-го
скликання.
Голосували: за – 45;
проти - 0;
утрималось – 0.
Відтак, Шедер О.А. оголосила двадцять четверту сесію районної ради
закритою.

Голова ради

О.Шедер

