УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року № 100
м. Ужгород
Про Звернення депутатів обласної
ради до Прем’єр-міністра України
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою забезпечення інтересів територіальної громади
м. Мукачева обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Прем′єр-міністра України із клопотанням розглянути
питання щодо передачі майнового комплексу колишнього Будинку офіцерів
(військове містечко № 15) зі сфери управління Міністерства оборони України
у комунальну власність територіальної громади м. Мукачево (текст
Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної ради Закуреного В. П. та постійну комісію
обласної ради з питань управління майном та приватизації (Пейтер Ч. А.).

Голова ради

І. Балога

Прем’єр-міністрові України
Азарову М. Я.
Міністерству оборони України
ЗВЕРНЕННЯ
Вельмишановний Миколо Яновичу!
У місті Мукачеві по вулиці Горького, 19 розташований майновий
комплекс (будівлі, споруди та земельна ділянка) колишнього Будинку офіцерів
(військове містечко № 15), що є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Об’єкт перебуває на балансі Міністерства оборони України. Однак приміщення
не використовується вже понад 10 років. За цей час будівля зазнала значної
руйнації: протікає покрівля, обвалюється зовнішня штукатурка, зруйновані
системи опалення, каналізації та водопроводу. Така ситуація породжує
негативну думку громадськості міста щодо ефективності діяльності влади в
майнових питаннях.
У той же час Мукачево відчуває гостру потребу в приміщенні для
проведення культурно-мистецьких заходів, оскільки на сьогодні в місті
функціонує єдиний Будинок культури з глядацьким залом всього на 270 місць.
У Мукачеві в різних пристосованих приміщеннях працюють 8 національнокультурних товариств, народні та зразкові колективи художньої самодіяльності,
понад 20 творчих колективів, хорів, ансамблів тощо.
Позитивне вирішення питання передачі Будинку офіцерів у комунальну
власність територіальної громади м. Мукачева дозволить, після проведення
необхідних ремонтних робіт, створити в місті центр культури і мистецтв.
Враховуючи соціальну значимість даного питання, звертаємось до Вас,
вельмишановний Миколо Яновичу, із проханням дати доручення Міністерству
оборони України щодо позитивного вирішення питання передачі майнового
комплексу колишнього Будинку офіцерів у комунальну власність
територіальної громади м. Мукачева.

Звернення прийнято на другій сесії
обласної ради VІ скликання 16 грудня 2010 року
Депутати Закарпатської обласної ради VІ скликання

