
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Третя сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого 2011 року № 188
м. Ужгород

Про Звернення депутатів обласної
ради до Кабінету Міністрів України

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», зважаючи на незадовільну роботу залізничного переїзду в м. Свалява,
обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання
облаштування альтернативного залізничного переїзду чи шляхопроводу в
м. Свалява (текст Звернення додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Бушка І. І. та постійну
комісію обласної ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій (Кинів Б. Ю.).

Голова  ради І. Балога



Кабінет Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ

Одним із основних стратегічних напрямів розвитку Закарпатської області,
завдяки зручному географічному розташуванню, є розвиток туристично-
рекреаційної галузі, у зв’язку з чим інтенсивними темпами здійснюється
капітальна реконструкція існуючих та розбудова нових об’єктів туризму і
транспортної інфраструктури.

З кожним роком зростає потік туристів на Закарпаття, тисячі людей як з
України, так і із-за кордону приїжджають в область на відпочинок і лікування,
розширюється мережа сільського туризму, що дозволяє частково вирішувати
проблему зайнятості місцевого населення.

Враження про область і Україну, окрім притаманної закарпатцям
гостинності і краси довкілля, іноземні туристи формують і від стану мережі
автомобільних доріг області, розбудови транспортних магістралей і наявності
сучасної дорожньої інфраструктури.

Свалявський район є один із найперспективніших курортно-туристичних
районів Закарпаття. Зараз мережа санаторно-курортного, туристично-
рекреаційного призначення та готельних закладів нараховує понад 35 об’єктів.
Щороку тут відпочиває понад 90 тисяч громадян України та іноземців.
Здійснюються заходи щодо поліпшення інфраструктури населених пунктів,
включаючи їх благоустрій. Поряд з цим, протягом десятиліть залишається
невирішеною проблема пропуску транспортних засобів через залізничний
переїзд залізничної станції м. Свалява, який пересікає автомобільну дорогу
територіального значення Т-07-12 Перечин – Свалява – Липча та з’єднує
м. Сваляву із 35 санаторно-туристичними установами і 11 населеними
пунктами району.

Для маневрування локомотивів на коліях залізничної станції в напрямку
залізничного переїзду по декілька разів на день залізничний переїзд
перекривають на 15-40 хвилин, що спричиняє утворення великих черг
автомобільного транспорту, призводить до численних проблем для громадян
(запізнення на роботу й навчання, несвоєчасний виїзд в інші населені пункти,
зволікання із наданням екстреної допомоги хворим, постраждалим при
виникненні аварій і надзвичайних ситуацій тощо).

Враховуючи вищезазначене, зважаючи на рішення Свалявської районної
ради від 30.12.2010 № 29 та численні звернення громадян з питань
незадовільної роботи залізничного переїзду в м. Свалява, ми, депутати
Закарпатської обласної ради, просимо вирішити питання щодо будівництва
альтернативного залізничного переїзду або шляхопроводу в м. Свалява, що
значно поліпшить транспортну розв’язку міста та розташованих поблизу
населених пунктів.

Звернення прийнято на третій сесії
обласної ради VІ скликання

Депутати Закарпатської обласної ради VІ скликання


