УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
від 16 грудня 2010 року № 103
м. Ужгород
Про Звернення депутатів обласної
ради до Прем’єр-міністра України та
Голови Верховної Ради України
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши і обговоривши інформацію про стан ліквідації
наслідків грудневого паводку 2010 року, обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Прем’єр-міністра України Азарова М. Я. та Голови
Верховної Ради України Литвина В. М. щодо передбачення у проекті
Державного бюджету України на 2011 рік коштів у розмірі 140 мільйонів
гривень для ліквідації наслідків грудневого паводку (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.).

Голова ради

І. Балога

Прем’єр-міністрові України
Азарову М. Я.
Голові Верховної Ради України
Литвину В. М.

ЗВЕРНЕННЯ
У період із 7 по 10 грудня 2010 року на території області випало від 141
до 230 мм опадів у вигляді дощу, що вдвічі перевищило місячну норму.
Внаслідок цього рівень річок піднявся від 3 до 8 метрів. Зокрема, у р.Боржава
на території Іршавського району рівень води перевищив історичний
максимум, у р.Латориця досяг історичного максимуму, на інших річках
наблизився до показників паводку 2001 року.
Негативного впливу стихії зазнали 12 районів області. Найбільше
постраждали Рахівський, Тячівський, Хустський, Міжгірський та Іршавський
райони, у яких пошкоджено та частково зруйновано 2,42 км дамб,
побудованих до 80 –х років, близько 17,1 км берегоукріплень, зруйновано
(пошкоджено) 40 автомобільних мостів, 38,2 км доріг, 46,2 км водовідвідних
канав, підтоплено 1969 дворогосподарств, 201 житловий будинок та 3,2 тис.
га сільгоспугідь, відбулося сходження селевих потоків та зсувів,
671 особу довелося евакуювати, були порушені нормальні умови
життєдіяльності понад 7 тис. осіб на термін від 1 до 3 діб унаслідок
відключення населених пунктів від енерго-, газо-, водопостачання та зв’язку.
Орієнтовні збитки, нанесені стихією, становлять понад 78,9 млн гривень.
Протокольним рішенням комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації від 13 грудня
2010 року № 16 ситуація, яка виникла на території області, визнана
надзвичайною ситуацією природного характеру регіонального рівня.
Враховуючи
останні
надзвичайні
ситуації
в
області
(15-20 травня, 3-4 червня 2010 року) та видатки обласного і районних
бюджетів для їх ліквідації, залишки коштів відповідних бюджетів є
недостатніми для ліквідації наслідків грудневого паводку.
Зважаючи на викладене, обласна рада просить передбачити у проекті
Державного бюджету України на 2011рік кошти у розмірі 167,08 млн
гривень для ліквідації наслідків грудневого паводку.
Звернення прийнято на другій сесії
обласної ради VІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VІ скликання

