ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

ПРОТОКОЛ
13 березня 2018 року

м. Іллінці

Двадцять п’ята сесія сьомого скликання
Загальний склад ради:
Обрано депутатів :
Зареєструвалося:
Присутніх запрошених :

34
34
19
15

депутати
чол.
депутатів
чол.

У роботі сесії взяли участь: голова районної державної адміністрації
А.Лисак, заступники голови РДА Любаревич В.В., Поїзд В.С, керівники
правоохоронних органів, члени ГО « Спілка учасників АТО та ветеранів
інших бойових дій», представники засобів масової інформації.
Відкриває сесію заступник голови районної ради Нечипоренко В.І.
Звучить Гімн України.
Регламент роботи сесії затверджений на 2 сесії районної ради сьомого
скликання.
Функції секретаріату здійснюють працівники виконавчого апарату
районної ради.
Лічильна комісія обрана на першій сесії районної ради 7 скликання і
працює на 25 сесії у складі 3 депутатів:
-Бойко Олександр Іванович
-Змієвець Леонід Миколайович
-Шевчук Сергій Миколайович

- партія «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ»;
- партія ВО « Батьківщина»;
- партія «Громадянська позиція».

Головуючий повідомив, що позачергова сесія скликана у зв’язку із
зверненням, яке надійшло від голови ГО « Спілка учасників АТО та
ветеранів інших бойових дій» Стельмащука М.С. і тому в порядку денному
лише одне питання - розгляд цього звернення.
Запропонований порядок денний 25 сесії затверджено присутніми
депутатами одноголосно ;
( результати поіменного голосування додаються).
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Порядок денний:
1. « Про розгляд звернення громадської організації « Спілка учасників АТО
та ветеранів інших бойових дій».
СЛУХАЛИ 1: « Про розгляд звернення громадської організації « Спілка
учасників АТО та ветеранів інших бойових дій»;
Інформує: Стельмащук М.С., депутат районної ради, голова постійної
комісії районної ради з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення,комплексного
розвитку і благоустрою населених пунктів, голова громадської організації
організації « Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій».
Він коротко розповів присутнім про події, які сталися 3 березня 2018р. біля
Верховної Ради України. Із його слів, під час штурму наметового містечка
силовими структурами, мало місце побиття мирних протестувальників, серед
яких були волонтери і учасники АТО. Стельмащук М.С. наголосив, що із
достовірних джерел відомо, що мітингуючі не були озброєні, хоча під час
обшуку правоохоронці виявили у наметі запальні суміші
та муляжі
вибухівок.
Той факт, що вище державне керівництво не відреагувало на неправомірні дії
силовиків, не було проведено службового розслідування і не притягнуто до
відповідальності винуватців побиття та посадовців, які давали накази,
викликав хвилю невдоволення серед учасників АТО, що й спонукало їх
звернутися із заявою, в якій викладено ряд вимог щодо засудження
насильницьких дій, застосованих до учасників мирної акції, що є явним
порушенням демократичних і конституційних прав і свобод громадян.
Стельмащук М.С. зачитав текст звернення, наголосивши, що воно не несе в
собі політичного підтексту і закликав депутатів підтримати його ( звернення
додається до протоколу).
Виступили:
Лисак А.Р., голова районної державної адміністрації, наголосив, що перш
за все в цивілізованій країні має бути верховенство права. Нікому не
дозволено порушувати закони але події, що трапилися 3 березня свідчать про
інше. Однією із сторін було порушено безпеку громадян, на що вказують
виявлені в мітингуючих вибухонебезпечні предмети, а правоохоронцями
застосовано насильство. Лисак А.Р. повідомив присутнім, що за фактом
перевищення службових повноважень та застосування грубої фізичної сили
на рівні МВС України проводиться службове розслідування, за результатами
якого, винні особи, якщо такі будуть установлені, відповідатимуть за побиття.
Але в зверненні учасників АТО звучать вимоги, в яких зацікавлені певні
політичні сили і які виходять за межі компетенції депутатів районної ради. Із
його слів, антиукраїнські елементи намагаються дестабілізувати внутрішню
ситуацію в країні , щоб створити ілюзію протистояння влади і громадян. Для
цього вони використовують всі методи.
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Звичайно, українське законодавство ще далеке від досконалості. Але в
Україні відбуваються реформи, а Президент достойно виконує свої
обов’язки і є гарантом Конституції.
Лисак А.Р. наголосив, що всі політичні вимоги, які зазначені в зверненні,
знаходяться на контролі в Президента та на певних етапах розслідування і
вирішення, тому закликав присутніх до витримки та взаєморозуміння. При
цьому він настійливо рекомендував не піддаватися провокаційним закликам і
утримуватися від участі в політичних протистояннях.
Колесник В.М., депутат районної ради від п/п «БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ», перед виступом попередив, що він
озвучує свою власну суб’єктивну думку, яка склалася в нього за останній час
щодо подій, які відбуваються в країні і ставлення до них та поведінки в цих
умовах різних категорій людей. У період проведення військових дій на Сході
України більшість населення чим може підтримує бійців АТО, зараз вони в
нас найшанованіші, тому що вони герої. Вони мають більші пріоритети в
порівнянні з іншими пільговими категоріями населення . Для них відкриті всі
двері державних і громадських установ, їм надаються чималі пільги і всі їх
вимоги і потреби вирішуються першочергово. Але з їх боку спостерігається
завищена самооцінка і навіть вседозволеність. Вони можуть порушувати
закони і не нести за це відповідальності. Все частіше спостерігаються
випадки незаконного зберігання, носіння та застосування зброї, вирішення
конфліктних питань силовими методами, погрозами та залякуваннями. Не
завжди їх моральний рівень відповідає вимогам суспільства. Їх агресивне
ставлення до влади, яке чітко проявилося в зверненні, явно свідчить про
вплив на їх дії певних політичних сил, не зацікавлених в суверенітеті і
самостійності нашої держави. Злоба і ненависть може спровокувати по всій
Україні військові конфлікти, чого й домагаються політичні маніпулятори.
Не можна в усьому звинувачувати Президента та Уряд. Не метод вирішувати
проблеми зі зброєю та погрозами, адже тоді від нас відвернеться все
демократичне суспільство світу. Потрібно глобально і стратегічно мислити,
цивілізованими методами відстоюючи інтереси не лише учасників АТО, а й
усіх громадян нашої країни.
Колесник В.М. закликав всіх до співпраці , взаєморозуміння, спільного
вирішення проблем і захисту інтересів українців, не розмежовуючись, не
протиставляти себе співгромадянам, не піддаватися на провокації
політиканів, які зацікавлені в розпалюванні ворожнечі і смути.
Задорожна Н.М., депутат районної ради від п/п «ГРОМАДЯНСЬКА
ПОЗИЦІЯ», зауважила, що факт побиття мирних протестувальників в м.
Києві, серед яких були і учасники АТО, мав місце. Безперечно, дії
правоохоронців щодо застосування сили, повинні бути засуджені, а винні
покарані. Але їх не потрібно пред’являти в контексті з політичними
вимогами.
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Всі погоджуються із тим, що законодавство в Україні дуже далеке від норм
демократичного суспільства і його потрібно терміново вдосконалити . Але
прийняття дієвих законів - це повноваження Верховної Ради і Уряду. Тому
виставляти вимоги щодо імпічменту Президента, альтернативи якому на цей
час немає, чи зняття недоторканості з депутатів Верховної Ради, чи
створення антикорупційного суду, як і зміна виборчого законодавства не є
компетенцією депутатів районних рад. А пред’явлені у цих пунктах вимоги
працюють лише на дестабілізацію країни і на імідж зацікавлених в цьому
політичних сил.
Виступаюча запропонувала розробити та висунути вимоги активних дій, які б
привернули увагу керівництва країни і змусили б їх дослухатися до власного
народу, рахуватися із думкою і потребами простих людей, активно
працювати над прийняттям законів, які б цивілізовано захищали безпеку і
благополуччя всіх громадян, а не лише «вибраних».
Школьний І.С., депутат районної ради від п/п «Блок Петра Порошенка
«СОЛІДАРНІСТЬ», також зазначив, що звернення, яке внесене на розгляд
сесії, містить в собі політичну складову. Він закликав присутніх не
приймати радикальних рішень, а зайняти позицію здорової критики влади і
активної роботи в цьому напрямку з внесенням конструктивних пропозицій з
вирішення існуючих проблем.
Школьний І.С., наголосив, що не можна односторонньо підходити до подій,
що сталися 3 березня під Верховною Радою, звинувачуючи в створенні
інциденту лише одну із сторін. Адже із офіційних джерел відомо, що і з боку
мітингуючих відбувалися також провокації щодо правоохоронців. Він
погоджується із присутніми щодо засудження дій силових структур. Але на
його думку, компетентні органи мають провести детальне розслідування в цій
справі і покарати винних, якщо такі виявляться.
Правороцький Ф.С. і Змієвець Л.М., депутати районної ради від п/п ВО
« Батьківщина», підтримали виступаючих щодо необхідності проведення
розслідування по цій справі. Із їх слів, такі інциденти в європейських
цивілізованих країнах призводять до відставки очільників профільних
міністерств чи й урядів. В Україні ж ще жоден керівник не склав самостійно
своїх повноважень. Через відсутність прозорих законів досить часто
відбуваються інциденти, за які практично ніхто із високопосадовців не несе
відповідальності. Але законотворчий процес - це повноваження депутатів
Верховної Ради, яких обирає народ і які швидко про це забувають, коли
справа стосується обмеження їх інтересів.
Депутати висловилися за підтримку зверненення в частині засудження
насильницьких дій поліції, проведення розслідування та ініціювання
відставки міністра внутрішніх справ.
Врещ В.В., депутат районної ради від п/п «БЛОК ПЕТРА
ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» також висловився на підтримку своїх
колег і звернувся до присутніх представників спілки АТО з проханням не
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відмежовуватися від громади, не протиставляти себе їй, а діяти спільно при
вирішенні суспільних питань в площині співпраці, взаємопідтримки,
компромісів і порозумінь.
Він повідомив, що готовий надати високооплачувану роботу в своєму
господарстві демобілізованим учасникам АТО , які виявлять бажання
старанно працювати.
Обговорення питання було досить активним, напруженим і емоційним.
Кожен із виступаючих висловлював свою точку зору і пропонував варіанти
рішення.
Представники спілки учасників АТО доводили свою правоту щодо
змісту звернення, переконуючи присутніх, що не беруть участі в жодних
політичних інтригах, а діють самостійно і будуть добиватися вирішення
своїх вимог.
Всі виступаючі засудили застосування насилля в будь-яких його
проявах з обох сторін і погодилися з тим фактом, що цю ситуацію активно
використовують певні політичні сили в своїх інтересах .
Також присутні на сесії були одностайні в тому, що в часи тяжких
випробовувань на виживання країни і збереження її територіальної цілісності
і суверенітету потрібно бути патріотами, любити Україну навіть в часи «
хвороби суспільства» і спільно перетворити її на цивілізовану, правову,
демократичну, авторитетну в світовому співтоваристві державу, в якій
життя людей буде захищене і благополучне.
Зачитаний заступником голови районної ради Нечипоренком В.І.
напрацьований в ході роботи сесії та в межах повноважень депутатів
районної ради варіант рішення був одноголосно схвалений депутатами.
ВИРІШИЛИ: рішення «Про розгляд звернення громадської організації
« Спілка учасників АТО та ветеранів інших бойових дій» прийнято
присутніми депутатами одноголосно;
( рішення, результати поіменного голосування додаються).
Головуючий закриває 25 сесію районної ради сьомого скликання.
Заступник голови районної ради

В.Нечипоренко.

