УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року № 102
м. Ужгород
Про Звернення депутатів обласної ради
до Президента України
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь
області від шкідливої дії вод обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Президента України Януковича В. Ф. щодо
фінансування у повному обсязі заходів, передбачених державною Програмою
комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській
області на 2006 - 2015 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 13 лютого 2006 року № 130, та врахування необхідних для
виконання заходів Програми коштів при формуванні показників Державного
бюджету України на 2011 рік у сумі 287,7 млн гривень (текст Звернення
додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійні
комісії обласної ради з питань: екології та використання природних ресурсів
(Цірик М. М.), розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури,
банківської діяльності та інвестицій (Хохлов М. М.).
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Звернення
Питання захисту населених пунктів та сільськогосподарських угідь від
шкідливої дії вод є одним з найважливіших та актуальних на сьогодні. З цією
метою прийнято ряд державних програм, зокрема Програму комплексного
протипаводкового захисту в басейні р.Тиса у Закарпатській області на 2006 2015 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 №130).
Закарпатська обласна рада неодноразово зверталася до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо нагальної необхідності
фінансування в повному обсязі Програми комплексного протипаводкового
захисту в басейні р.Тиса в Закарпатській області на 2006-2015 роки.
Щорічні паводки на Закарпатті стали своєрідним лакмусом, наслідки яких
показують необхідність послідовної планової роботи з будівництва
фундаментальних гідротехнічних споруд, що дозволяють мінімізувати можливі
майбутні збитки. Катастрофічний паводок 1998-го року спричинив 810
мільйонів гривень збитків. У 1999 році була прийнята Програма
протипаводкових заходів у Закарпатській області на 1999 - 2000 роки. І хоча цю
Програму було профінансовано лише на 49 відсотків, вдалось мінімізувати
збитки від наступного паводку 2001 року, який за потужністю перевищував
історичні рівні, але і завдав збитків набагато менших – 317 млн гривень. Це вже
був конкретний підсумок вжитих протипаводкових заходів.
З 2002 року в області почала діяти Програма комплексного
протипаводкового захисту в басейні р.Тиса у Закарпатській області на період
2002-2006 роки та прогноз до 2015 року (постанова КМУ від 24.10.2001
№1388). За період 2002-2005 років цю Програму було профінансовано лише на
13,2 відсотка. Фактично лише у 2006 році, після коригування, державна
програма «Тиса» фінансувалась стовідсотково (70,9 млн гривень). Починаючи з
2007 року, маємо значне недофінансування: у 2007 році область отримала на
26 млн гривень менше запланованого, у 2008 році із передбачених
204,3 мільйона Програма профінансована на 60 відсотків, у 2009 році із
запланованих 214,4 мільйона – 76 відсотків (164 млн гривень), у 2010 році із
198,2 мільйона – 50 відсотків (100 млн гривень). Виконання Програми за п’ять
років реалізації складає 63 відсотки, або 25 відсотків – до загальної її вартості.
Необхідно підкреслити, що і це фінансування здійснюється лише по лінії
Держводгоспу. Жодних коштів по інших співвиконавцях Програми з
державного бюджету за цей період не виділялось.
Слід зазначити, що грудневий паводок 2010 року, який за своєю
потужністю є близьким до історичного паводку 2001 року, свідчить, що
новозбудовані та реконструйовані в ході реалізації Програми гідротехнічні
споруди виконують свою захисну функцію. Переливи, зсуви та руйнування
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відбуваються на раніше збудованих об’єктах, що потребують реконструкції в
рамках реалізації Програми.
Виходячи з викладеного вище, обласна рада просить забезпечити
своєчасне та в повному обсязі фінансування Програми комплексного
протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 –
2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого
2006 року №130, та врахувати необхідні для виконання заходів Програми
кошти при формуванні показників Державного бюджету України на 2011 рік у
сумі 287,7 млн гривень.
Звернення прийнято на другій сесії
обласної ради VІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VІ скликання

