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Депутати облради вимагають провести ротацію
закарпатських військовослужбовців

Сьогодні, під час позачергової сесії обласної ради депутати прийняли
звернення до Президента України Порошенка П. О., секретаря Ради Національної безпеки і
оборони України Парубія А. В., в. о. міністра оборони України Коваля М. В. стосовно ротації
закарпатських військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході
України, та негайного вирішення питань належного матеріально-технічного забезпечення усіх
військовослужбовців
«У цей складний для нашої держави час, коли вирішується доля незалежності України, її
територіальної цілісності, депутати місцевих рад Закарпатської області заявляють про всіляку
підтримку зусиль Президента України та Уряду, спрямованих на подолання сепаратизму та
військової агресії з боку зовнішніх терористичних угрупувань на Сході країни.
Уся громадськість закарпатського краю, молоді патріоти засвідчують свою любов до Батьківщини та
готовність стати на захист держави від територіальних посягань. Нині у зоні антитерористичної
операції уже перебувають більше 1100 закарпатців. В області створено батальйон територіальної
оборони Закарпаття, де мобілізовані проходять військовий вишкіл. На його забезпечення виділено
кошти з обласного бюджету.
На жаль, занадто дорогою ціною українці боронять свою землю, відстоюють незалежність і право на
свободу. Ми низько схиляємо голови перед загиблими героями у Донецькій та Луганській областях,
серед яких і четверо наших земляків.
У зв’язку із численними зверненнями громадськості та родичів закарпатських солдатів, які вже 4-й
місяць служать у «гарячих точках» на Сході України, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок,
не шкодуючи життя і здоров’я, органи місцевого самоврядування Закарпатської області,
депутатський корпус обласної ради звертаються із вимогою:
провести ротацію наших військових та довести відповідні графіки цієї ротації до родин
військовослужбовців;
заборонити участь в АТО непідготовлених 18-20-річних юнаків, натомість направляти туди
професійний особовий склад спеціальних підрозділів правоохоронних органів та добровольців;
відкликати всіх військовослужбовців, які беруть участь у миротворчих місіях ООН, та задіяти їх у
бойових діях на Сході України.
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Також вимагаємо від Міністерства оборони України оперативно і невідкладно вирішити найбільш
гострі соціальні проблеми військовослужбовців, задіяних в антитерористичній операції, зокрема:
забезпечити якісними засобами індивідуального захисту (бронежилетами, шоломами, необхідною
амуніцією, зброєю тощо), медичною допомогою;
встановити обов’язкове державне страхування здоров’я та життя військовослужбовців у розмірі 1
мільйона гривень;
налагодити постачання якісного харчування та питної води;
надавати короткострокові відпустки;
документальне оформлення статусу учасників бойових дій;
збільшити зарплату та її своєчасну виплату.
Закликаємо вжити вичерпних заходів із мирного врегулювання військового конфлікту в Україні.
Висловлюємо сподівання, що зазначені вище життєво важливі питання будуть оперативно
вирішені», - йдеться у зверненні депутатів обласної ради до міністерства оборони України.
Звернення також надіслано до народних депутатів України від Закарпатської області.
Прес-служба облради
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