ПРОТОКОЛ
пленарного засідання двадцять сьомої сесії
Берегівської районної ради VІ - го скликання
28 травня 2015 року

м. Берегово
Із 62 депутатів на сесію зареєструвалося 44
депутатів
Відсутні: Югас К.А. – фракція «КМКС» - ПУУ
Бак І.О. - фракція «Єдиний Центр»
Сайкова К.С. – фракція «Єдиний Центр»
Баков В.Б. – депутатська група «За
розвиток Берегівщини»
Баков Р.В. – депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Деак Й.Й. – депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Барта Л.Ш. - депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Іванюк М.М. – депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Мовнуш Г.П. - депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Ковач А.Г. - депутатська група «За розвиток Берегівщини»
Маргітич В.М. - депутатська група «За
розвиток Берегівщини»
Бігарі А.А. – фракція «ДПУУ»
Куні М.М. – фракція «ДПУУ»
Орос Ш.І. – фракція «ДПУУ»
Феєш Т.Т. – фракція «ДПУУ»
Філе К.К. – фракція «ДПУУ»
Кноблох Ю.Ю. - позафракційний

На початок пленарного засідання двадцять сьомої сесії районної ради
зареєструвалося 42 депутатів (у ході пленарного засідання сесії додатково
зареєструвалося 2 депутатів). На пленарне засідання запрошені голова районної
державної адміністрації, 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.
Головуюча Шедер О.А. поінформувала про зміни на керівних посадах у
районі, які відбулись у міжсесійний період, а саме:
- Начальником Берегівської ОДПІ Головного Управління Державної
Фіскальної Служби у Закарпатській області призначено Дудаш Петра
Петровича;

- в.о. начальника Управління Державної казначейської служби України у
Берегівському районі Закарпатської області призначено Глеба Олександру
Юріївну.
Відтак, депутати приступили до роботи.
Згідно регламенту роботи районної ради одноголосно обрано секретаріат
сесії у складі депутатів:
Петрушка І.Ш. – позафракційний депутат;
Якоб Б.Б. – депутат від фракції «ДПУУ»;
Деак М.С.Г. – депутат від 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, який визначений розпорядженням голови ради як орієнтовний узяти за
основу.
Дану пропозицію головуюча винесла на голосування.
ВИРІШИЛИ:
проект
порядку
денного,
який
визначений
розпорядженням голови ради як орієнтовний узяти за основу.
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка повідомила, що за пропозицією
райдержадміністрації та за наслідками роботи постійних депутатських комісій
та президії районної ради пропонується додатково включити до порядку
денного наступні питання:
1) Про внесення змін до Програми мобілізаційної підготовки Берегівського
району на 2015 рік;
Дану пропозицію головуюча винесла на голосування.
ВИРІШИЛИ: включити додатково до порядку денного питання «Про
внесення змін до Програми мобілізаційної підготовки Берегівського району на
2015 рік».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
2) Про внесення змін до деяких рішень районної ради щодо затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Дану пропозицію головуюча винесла на голосування.
ВИРІШИЛИ: включити додатково до порядку денного питання «Про
внесення змін до деяких рішень районної ради щодо затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.

3) Про звернення депутатів районної ради до Прем’єр-міністра України
Яценюка А.П. та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг.
Дану пропозицію головуюча винесла на голосування.
ВИРІШИЛИ: включити додатково до порядку денного питання «Про
звернення депутатів районної ради до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П.
та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
4) Про звернення депутатів районної ради до Прем’єр-міністра Угорщини
Орбана Віктора.
Дану пропозицію головуюча винесла на голосування.
ВИРІШИЛИ: включити додатково до порядку денного питання «Про
звернення депутатів районної ради до Прем’єр-міністра Угорщини Орбана
Віктора».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка повідомила, що за наслідками
роботи президії районної ради поступила пропозиція заслухати інформацію
керівника філії Берегівський дорожньо-ремонтний підрозділ щодо утримання
доріг району.
ВИРІШИЛИ: включити додатково до порядку денного у розділі «Різне»
питання «Про інформацію керівника філії Берегівський дорожньо-ремонтний
підрозділ щодо утримання доріг району».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка запропонувала затвердити
порядок денний пленарного засідання двадцять сьомої сесії районної ради в
цілому із прийнятими доповненнями.
Дану пропозицію головуюча винесла на голосування.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять
сьомої сесії районної ради в цілому із прийнятими доповненнями.
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
Порядок денний пленарного засідання двадцять сьомої сесії районної ради:
1. Про інформацію Берегівської районної виборчої комісії щодо визнання
обраним депутатом районної ради у багатомандатному виборчому окрузі
замість такого, повноваження якого припинені достроково.
2. Про хід реалізації Програми соціально-економічного розвитку
Берегівського району на 2011-2015 роки «Берегівщина – Beregvidek – 2015».

3. Про результати роботи державного підприємства «Берегівське лісове
господарство» на території Берегівського району.
4. Про хід реалізації у 2014 році Програми зайнятості населення
Берегівського району на період до 2017 року.
5. Про Програму інформаційного, матеріально-технічного забезпечення
управління соціального захисту населення Берегівської райдержадміністрації в
рамках надання населенню всіх видів державних соціальних допомог, житлових
субсидій, пільг та компенсацій на 2015-2019 роки.
6. Про районну комплексну Програму на 2015-2017 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих.
7. Про районну Програму утримання захисних споруд цивільного захисту на
2015 - 2018 роки.
8. Про внесення змін до Програми розвитку архівної справи у Берегівському
районі на 2011-2015 роки.
9. Про результати роботи редакції газети «Вісник Берегівщини» за 2014 рік
та перший квартал 2015 року.
10. Про внесення змін до Програми мобілізаційної підготовки Берегівського
району на 2015 рік.
11. Про стан роботи з питань реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого
майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад району
Берегівської районної ради.
12. Про передачу об’єкта із спільної власності територіальних громад сіл,
селища району до комунальної власності територіальної громади села
Рафайново.
13. Про внесення змін до рішення 24-ої сесії районної ради VІ-го скликання
від 14 січня 2015 року №419 «Про районний бюджет на 2015 рік» (зі змінами
від 20 та 27 березня 2015 року).
14. Про прийняття коштів на здійснення видатків по наданню послуг з
охорони здоров’я.
15. Про внесення змін до деяких рішень районної ради щодо затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
16. Про внесення змін до складу постійних комісій районної ради.
17. Про план роботи районної ради на друге півріччя 2015 року.
18. Про звернення депутатів районної ради до Прем’єр-міністра України
Яценюка А.П. та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг.
19. Про звернення депутатів районної ради до Прем’єр-міністра Угорщини
Орбана Віктора.
20. 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 сьомої сесії районної ради.

СЛУХАЛИ: інформацію Ласлов Г.С. – керуючого справами виконавчого
апарату райради Про інформацію Берегівської районної виборчої комісії щодо
визнання обраним депутатом районної ради у багатомандатному виборчому
окрузі замість такого, повноваження якого припинені достроково (інформація
до протоколу додається).
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про інформацію Берегівської районної
виборчої комісії щодо визнання обраним депутатом районної ради у
багатомандатному виборчому окрузі замість такого, повноваження якого
припинені достроково».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про хід
реалізації Програми соціально-економічного розвитку Берегівського району на
2011-2015 роки «Берегівщина – Beregvidek – 2015», яка повідомила, що даний
проект рішення розглянуто постійними комісіями ради і поступила пропозиція
доповнити проект рішення пунктом другим такого змісту:
- «Районній державній адміністрації вжити заходів щодо влаштування
внутрішніх вбиралень у загальноосвітніх закладах району, де такі на
сьогоднішній день відсутні або не придатні до використання».
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про хід реалізації Програми
соціально-економічного розвитку Берегівського району на 2011-2015 роки
«Берегівщина – Beregvidek – 2015» із запропонованими доповненнями.
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про результати
роботи державного підприємства «Берегівське лісове господарство» на
території Берегівського району», яка повідомила, що даний проект рішення
розглянуто постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не
поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про результати роботи державного
підприємства «Берегівське лісове господарство» на території Берегівського
району».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про хід
реалізації у 2014 році Програми зайнятості населення Берегівського району на
період до 2017 року», яка повідомила, що даний проект рішення розглянуто
постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не поступало.

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про хід реалізації у 2014 році
Програми зайнятості населення Берегівського району на період до 2017 року».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про Програму
інформаційного, матеріально-технічного забезпечення управління соціального
захисту населення Берегівської райдержадміністрації в рамках надання
населенню всіх видів державних соціальних допомог, житлових субсидій, пільг
та компенсацій на 2015-2019 роки», яка повідомила, що даний проект рішення
розглянуто постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не
поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про Програму інформаційного,
матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту
населення Берегівської райдержадміністрації в рамках надання населенню всіх
видів державних соціальних допомог, житлових субсидій, пільг та компенсацій
на 2015-2019 роки».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про районну
комплексну Програму на 2015-2017 роки щодо соціальної підтримки, адаптації
військовослужбовців учасників антитерористичної операції та членів їх сімей,
вшанування пам’яті загиблих», яка повідомила, що даний проект рішення
розглянуто постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не
поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про районну комплексну Програму на
2015-2017 роки щодо соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, вшанування пам’яті
загиблих».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про районну
Програму утримання захисних споруд цивільного захисту на 2015 - 2018 роки»,
яка повідомила, що даний проект рішення розглянуто постійними комісіями
ради – зауважень та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про районну Програму утримання
захисних споруд цивільного захисту на 2015 - 2018 роки».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).

СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про внесення
змін до Програми розвитку архівної справи у Берегівському районі на 20112015 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 Програми
розвитку архівної справи у Берегівському районі на 2011-2015 роки».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про результати
роботи редакції газети «Вісник Берегівщини» за 2014 рік та перший квартал
2015 року», яка повідомила, що за наслідками роботи постійних комісій
запропоновано оновити склад спільної робочої групи з питань приведення
установчих документів газети у відповідність до чинного законодавства та
активізувати роботу.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про результати роботи редакції газети
«Вісник Берегівщини» за 2014 рік та перший квартал 2015 року».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про внесення
змін до Програми мобілізаційної підготовки Берегівського району на 2015 рік»,
яка повідомила, що даний проект рішення до порядку денного внесено
додатково, розглянуто постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до
нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до Програми
мобілізаційної підготовки Берегівського району на 2015 рік».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про стан
роботи з питань реєстрації речових прав на об’єкти нерухомого майна, що
перебувають у спільній власності територіальних громад району Берегівської
районної ради», яка повідомила, що даний проект рішення розглянуто
постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про стан роботи з питань реєстрації
речових прав на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у спільній
власності територіальних громад району Берегівської районної ради».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).

СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про передачу
об’єкта із спільної власності територіальних громад сіл, селища району до
комунальної власності територіальної громади села Рафайново», яка
повідомила, що даний проект рішення розглянуто постійними комісіями ради –
зауважень та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про передачу об’єкта із спільної
власності територіальних громад сіл, селища району до комунальної власності
територіальної громади села Рафайново».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про внесення
змін до рішення 24-ої сесії районної ради VІ-го скликання від 14 січня 2015
року №419 «Про районний бюджет на 2015 рік» (зі змінами від 20 та 27 березня
2015 року)», яка повідомила, що даний проект рішення розглянуто постійними
комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до рішення 24-ої
сесії районної ради VІ-го скликання від 14 січня 2015 року №419 «Про
районний бюджет на 2015 рік» (зі змінами від 20 та 27 березня 2015 року)».
Голосували: за – 44;
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 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 – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А. по проекту рішення «Про внесення
змін до деяких рішень районної ради щодо затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок», яка
повідомила, що даний проект рішення до порядку денного внесено додатково
розглянуто постійними комісіями ради – зауважень та пропозицій до нього не
поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до деяких рішень
районної ради щодо затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельних ділянок».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.

(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., по проекту рішення «Про внесення
змін до складу постійних комісій районної ради», яка повідомила, що даний
проект рішення розглянуто постійними комісіями ради – зауважень та
пропозицій до нього не поступало.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про внесення змін до складу
постійних комісій районної ради».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., по проекту рішення «Про план
роботи районної ради на друге півріччя 2015 року», яка повідомила, що за
наслідками роботи постійних комісій та президії поступила пропозиція, що
питання «Про реалізацію заходів передбачених Законом України «Про засади
державної мовної політики» в установах освіти та культури Берегівського
району» буде винесено на розгляд у третьому кварталі тільки після того, як
угорськомовні депутати проведуть спільне робоче засідання, де визначать
першочергові завдання, які необхідно розглянути та вирішити в сфері освіти в
рамках Закону України «Про засади державної мовної політики.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про план роботи районної ради на
друге півріччя 2015 року» із запропонованими поправками.
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: Ласлов Г.С. – керуючого справами виконавчого апарату
ради, який зачитав проект рішення та текст звернення депутатів районної ради
до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. та Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з
приводу перегляду тарифів на газ для населення.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про звернення депутатів районної
ради до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. та Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
(Рішення до протоколу додається).
СЛУХАЛИ: Сабо А.Ф. – депутата районної ради від фракції «ДПУУ» –
голову постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту, який
зачитав проект тексту звернення депутатів районної ради до Прем’єр-міністра
Угорщини з приводу перегляду системи оцінювання знань для випускників
шкіл з угорською мовою навчання, які планують поступати до вищих
навчальних закладів Угорщини».

ВИСТУПИЛИ: Беркі К.І. – депутат районної ради, член фракції
«КМКС» - ПУУ, який зачитав лист міністерства освіти Угорщини до
Товариства угорських педагогів Закарпаття (до протоколу додано не було), в
якому йдеться про систему оцінювання знань випускників шкіл з угорською
мовою навчання, які планують поступати до вищих навчальних закладів
Угорщини. Після ознайомлення із текстом листа виступаючий наголосив, що
пропоноване звернення до Прем’єр-міністра Угорщини вже є не актуальним
Шін Й.Б., який повідомив, що на його думку питання дискримінації
випускників відбувається не зі сторони Угорщини і тому не бачить сенсу у
прийнятті звернення до прем’єра Угорщини. Необхідно прийняти звернення до
компетентних органів України, щоби при проведення зовнішнього незалежного
оцінювання враховувалися особливості вивчення української мови
представниками національних меншин, для яких мова не являється рідною.
Відтак, головуюча винесла на голосування проект рішення «Про
звернення депутатів районної ради до Прем’єр-міністра Угорщини Орбана
Віктора» з приводу перегляду системи оцінювання знань для випускників шкіл
з угорською мовою навчання, які планують поступати до вищих навчальних
закладів Угорщини.
ВИРІШИЛИ: прийняти рішення «Про звернення депутатів районної
ради до Прем’єр-міністра Угорщини Орбана Віктора (угорською мовою)».
Голосували: за – 36;
проти - 0;
утрималось – 7.
(Рішення до протоколу додається).
Після цього, депутатський корпус приступив до розгляду питань розділу
«Різне» порядку денного пленарного засідання двадцять сьомої сесії.
СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка повідомила, що на засіданнях
постійних комісій депутатів було ознайомлено із листом-відповіддю
Міністерства економічного розвитку на звернення депутатського корпусу
районної ради щодо ситуації, яка склалася навколо УСБ «Закарпаття».
ВИРІШИЛИ: лист відповідь Міністерства економічного розвитку на
звернення депутатського корпусу районної ради щодо ситуації, яка склалася
навколо УСБ «Закарпаття» узяти до відома.
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
СЛУХАЛИ: інформацію Колодєєва В.І. - керівника філії Берегівського
дорожньо-ремонтного підрозділу про стан роботи із утримання автомобільних
доріг району.
ВИРІШИЛИ: інформацію керівника філії Берегівського дорожньоремонтного підрозділу про стан роботи із утримання автомобільних доріг
району узяти до відома.
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.

СЛУХАЛИ: головуючу Шедер О.А., яка оголосила про те, що порядок
денний двадцять сьомої сесії районної ради VІ-го скликання вичерпаний і
запропонувала закрити сесію.
ВИРІШИЛИ: закрити двадцять сьому сесію районної ради VІ-го
скликання.
Голосували: за – 44;
проти - 0;
утрималось – 0.
Відтак, Шедер О.А. оголосила двадцять сьому сесію районної ради
закритою.

Голова ради

О.Шедер

