ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Позачергова сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
15.11.2021

Ужгород

№431

Про Звернення Закарпатської обласної ради до
Президента України, Верховної Ради України,
Генеральної прокуратури України з вимогою
надати правову оцінку діям, що відбувались у
Закарпатській обласній раді VIII cкликання
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України,
Генеральної прокуратури України з вимогою надати правову оцінку діям, що
відбувались у Закарпатській обласній раді VIII cкликання 28 жовтня 2021
року (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань законності, правопорядку та регламенту.
Головуючий
на пленарному засіданні

Ярослав ШУКАЛЬ

Президент України
Верховна Рада України
Генеральна прокуратура України
Народний депутат України Микола Тищенко записав відеозвернення, у
якому, розповідаючи про події 28.10.2021, сказав: «…28 жовтня відбулася
спроба незаконного захвату будівлі Закарпатської облдержадміністрації та
обласної ради військовим шляхом…». Мирний мітинг під стінами
адміністративної будівлі у місті Ужгороді на площі Народній народний
депутат порівняв із подіями на Донбасі, зокрема у Слов’янську та
Краматорську, а ветеранів АТО/ООС та воїнів-афганців, які взяли участь у
мирному мітингу, порівняв із сепаратистами.
Ми, депутати обласної ради, вважаємо такі висловлювання
недопустимими, оскільки вони принижують честь і гідність закарпатців,
розпалюють національну ворожнечу і ненависть, ображають почуття жителів
багатонаціонального Закарпаття.
Приписи законів України щодо дотримання народним депутатом
України норм етики враховують спеціальний статус народного депутата
України, як представника Українського народу у Верховній Раді України,
представника державної влади, особи, уповноваженої на виконання функцій
держави, та передбачають, що народний депутат України у своїй діяльності
та при виконанні своїх повноважень повинен дотримуватися
загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати
честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових
осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують
його самого, виборців, Верховну Раду України, державу; зобов’язаний
неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм
поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками,
колегами і підлеглими; неприпустимим є використання народним депутатом
України свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам
моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам
суспільства і держави (частини перша, друга статті 8 Закону України «Про
статус народного депутата України», стаття 38 Закону України «Про
запобігання корупції»).
У зв’язку із наведеним вище, просимо Регламентний комітет Верховної
Ради України, Генеральну прокуратуру України надати відповідну оцінку
висловлюванням народного депутата України Миколи Тищенка та вжити
відповідних заходів реагування.
Звернення прийнято на пленарному засіданні
позачергової сесії обласної ради VIІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VIІІ скликання
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