УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Двадцять дев’ята сесія V скликання
РІШЕННЯ
від 22 червня 2010 року №1125
м. Ужгород

Про заходи щодо ліквідації наслідків
стихії та підтоплень, що сталися у районах
Закарпатської області в травні-червні 2010 року

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника
управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи – начальника відділу планування
заходів Буришина В.В., обласна рада в и р і ш и л а:
1. Інформацію заступника начальника управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастроф – начальника відділу планування заходів
Буришина В.В. про заходи щодо ліквідації наслідків стихії та підтоплень, що
сталися у районах області в травні-червні 2010 року, взяти до відома
(додається).
2. Вважати роботу управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації, головного управління МНС України в Закарпатській
області, Закарпатського обласного виробничого управління по меліорації та
водному господарству, Служби автомобільних доріг у Закарпатській області,
відповідно до покладених на них завдань і функцій, задовільною.
3. Звернутись до Кабінету Міністрів України щодо прискорення
виділення коштів для ліквідації наслідків стихійних лих, що сталися на
території Закарпатської області в травні-червні 2010 року, у повному обсязі
(текст Звернення додається).
4. Звернутись до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо забезпечення фінансування в повному
обсязі з державного бюджету заходів Програми комплексного
протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 20062015 роки по всіх її виконавцях, а також фінансування робіт із утримання і
експлуатації водогосподарського комплексу області.
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5. Передбачити в обласному бюджеті на 2010 рік виділення коштів у
сумі 2 тисячі гривень на кожне постраждале від стихії дворогосподарство (на
підставі складених актів, передбачених чинним законодавством).
6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування направляти кошти
місцевих бюджетів, що надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, на виконання
робіт із розчищення внутрігосподарських меліоративних каналів, потічків та
кюветів.
7. Передбачити в обласному та місцевих бюджетах області кошти на
розробку генеральних планів населених пунктів, в яких запланувати
інженерну підготовку територій для відводу паводкових та зливових вод.
8. Рекомендувати міськвиконкомам і виконкомам селищних рад
відповідно до «Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення
територій в містах і селищах України», затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 15 лютого 2002 року №160, виготовити проектнокошторисну документацію із упорядкування та підтримання в належному
стані систем поверхневого водовідводу, споруд інженерного захисту для
вирішення питання щодо їх подальшого фінансування із Державного
бюджету України.
9. Контроль за виконанням рішення ради з цього питання покласти на
постійну комісію обласної ради з питань бюджету (Адам В.І.) та першого
заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І.І.

Голова ради

М. Кічковський
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Кабінету Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
Останні три місяці поточного року Закарпатська область перебуває у
стані складної паводкової ситуації.
Зусиллями органів влади і за підтримки центральних органів
виконавчої влади докладено максимум зусиль до мінімізації збитків,
завданих народногосподарському комплексу та жителям області, які склали
понад 20 млн гривень.
На сьогодні ситуація залишається складною і потребує негайного
реагування. Паводкова ситуація, яка склалась в сусідніх країнах, свідчить про
збереження високого ризику повторення паводків, що перетворить цю
проблему на екологічну катастрофу загальнодержавного значення.
Саме для попередження таких ситуацій прийнята державна «Програма
комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в Закарпатській
області на 2006-2015 роки», яка затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 13 лютого 2006 року №130.
На 2010 рік державним бюджетом передбачено виділення
Держводгоспу коштів на реалізацію заходів Програми в обсязі 100,0 млн
гривень. Однак на сьогодні фінансування нема, а по інших співвиконавцях
зазначеної Програми кошти в державному бюджеті взагалі не передбачено.
Зважаючи на викладене, обласна рада просить терміново розпочати
фінансування заходів Програми та забезпечити фінансування робіт з
ліквідації наслідків паводків з резервного фонду державного бюджету в
повному обсязі, відповідно до клопотань, надісланих Закарпатською
обласною державною адміністрацією до центральних органів виконавчої
влади.

Звернення прийнято на двадцять дев’ятій сесії
обласної ради V скликання
Депутати Закарпатської обласної ради V скликання

