
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 №189
м. Ужгород

Про Звернення депутатів обласної
ради до Прем’єр-міністра України
Азарова М. Я.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», зважаючи на незадовільний стан фінансування дорожньої галузі
області, що  може призвести до руйнування мережі доріг і різкого збільшення
затрат на їх відновлення, відтоку спеціалістів-дорожників і банкрутства
дорожніх підприємств області, обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Прем’єр-міністра України Азарова М. Я. з проханням
поліпшити стан фінансування дорожньої галузі Закарпатської області (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



Прем’єр-міністрові України
Азарову М. Я.

ЗВЕРНЕННЯ

Закарпаття закономірно вважають туристично-оздоровчою, рекреаційною
зоною і західними воротами нашої держави.

З кожним роком зростає потік туристів на Закарпаття з багатьох країн
світу, тисячі людей як з України, так і із-за кордону приїжджають до нас на
відпочинок і лікування.

З кожним роком розширюється сільський туризм, що дозволяє області
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.

На жаль, сьогоднішній стан автомобільних доріг Закарпатської області
далекий від бажаного. Постійно зростаючий потік автомобільного транспорту
(особливо великовагового), щорічне зменшення фінансування дорожнього
господарства області в умовах природного старіння доріг, практичне
припинення, починаючи з 2009 року, будівництва і капітального ремонту доріг
в області, природні катаклізми призводять до все більшого руйнування
автомобільних доріг, мостів, штучних споруд тощо.

Особливого занепокоєння у керівництва області викликає стан підготовки
головних артерій області і дорожньої інфраструктури до проведення в Україні
фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На жаль, поки що нема фінансування для продовження будівництва і
реконструкції головних об’єктів – автомобільної дороги Київ-Чоп та об’їзду
м. Берегово на українсько-угорському кордоні.

Для завершення цих робіт у визначені терміни необхідно відповідно
близько 150 млн грн та 130 млн грн.

Залишаються незавершеними програми післяпаводкових робіт 2008 –
2010 років, залишок обсягів непрофінансованих робіт становить
120 млн грн.

Велике занепокоєння викликає експлуатаційний стан мережі
автомобільних доріг загального користування області. У 2011 році на
проведення поточного ремонту і експлуатаційного утримання всієї мережі доріг
передбачено лише 37,1 млн грн, що становить приблизно 50% від аналогічних
асигнувань у 2010 році, або в десять разів менше від нормативно обґрунтованих
потреб.

Такий стан фінансування дорожньої галузі області може призвести до
руйнування мережі доріг і різкого збільшення затрат на відновлення у
подальшому зруйнованих доріг, відтоку спеціалістів-дорожників і банкрутства
дорожніх підприємств області.

Щодо самих дорожників, то надходження коштів дозволить останнім
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розрахуватися за виконані роботи, погасити значну заборгованість з виплат
заробітної плати, що, у свою чергу, поліпшить добробут людей.

Шановний Миколо Яновичу, просимо Вас з розумінням поставитися до
назрілих у дорожньому господарстві Закарпатської області проблем та надати
допомогу в їх вирішенні.

Звернення прийнято на третій сесії
обласної ради VІ скликання

Депутати Закарпатської обласної ради VІ скликання


