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Про звернення депутатів районної
ради до Президента України та
Верховної Ради України
Зважаючи на численні звернення громадян, громадських організацій та
органів місцевого самоврядування району, керуючись статтею 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звернутися до Президента України та Верховної Ради України з
приводу ситуації, що склалася внаслідок подій на сході України (текст
Звернення додається).
2. Пропонувати органам місцевого самоврядування району у найкоротші
терміни провести позачергові сесії місцевих рад із залученням керівників
райдержадміністрації, районної ради, районного військового комісаріату та
райвідділу міліції з приводу суспільно-політичної ситуації, що склалася у
районі.

Голова ради

О. Шедер

Президенту України
п.Порошенко П.О.
Верховній Раді України
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Берегівської районної ради VI-го скликання
Закарпатської області
Ми, депутати районної ради, звертаємося до Вас з приводу ситуації, що
склалася внаслідок подій на сході України.
Берегівський район завжди славився толерантною та активною
громадянською позицією своїх мешканців.
Однак, відсутність об’єктивного та повного інформування населення про
порядок, принципи та критерії третьої хвилі мобілізації викликали
стурбованість та неоднозначне ставлення мешканців та громадськості району
до проголошеної третьої хвилі часткової мобілізації населення.
Тому, вважаємо, що в першу чергу мобілізаційні заходи необхідно
здійснити стосовно осіб, які в силу своїх службових обов’язків відповідно
підготовлені до виконання спецзавдання та постійно проходять відповідну
професійну підготовку.
Крім того, необхідно розробити механізми добровільної мобілізації
військовослужбовців запасу, які володіють відповідними навиками військової
справи.
Вважаємо за необхідне обговорити та вирішити питання повернення в
Україну військовослужбовців миротворчих контингентів, що несуть службу за
межами нашої держави з метою залучення їх до виконання спеціальних завдань
на території України.
Важливим залишається також питання інформування населення з
приводу організації роботи щодо взяття на облік та мобілізації осіб чоловічої
статі, які у статусі переселенців зі східних областей покинули свої домівки.
Враховуючи вищенаведене просимо Вас врахувати наші пропозиції та
вжити відповідних заходів.
Сподіваємося на Вашу підтримку та порозуміння!
Звернення прийнято на двадцять другій
сесії районної ради VI-го скликання
Депутати районної ради VI-го скликання

