
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Четверта сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 травня 2011 року №246
м. Ужгород

Про Звернення депутатів обласної ради
до Президента України, Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи звернення депутатів Івано-
Франківської та Харківської обласних рад, обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо вирішення соціальних проблем громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (текст Звернення
додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань праці, зайнятості та соціального захисту
населення (Ліврінц А. А.).

Голова ради І. Балога



Президентові України
Верховній Раді України

Кабінету Міністрів України

ЗВЕРНЕННЯ

Закарпатська обласна рада стурбована ситуацією, що склалась із
соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та підтримує звернення депутатів Івано-Франківської і
Харківської обласних рад до владних інституцій України стосовно виконання
державою своїх зобов’язань перед громадянами цієї категорії.

2011 рік – рік 25-ої річниці аварії на Чорнобильській атомній
електростанції. Внаслідок катастрофи постраждало близько 5 тисяч
закарпатців. Серед постраждалих земляків – 265 інвалідів та більше тисячі
дітей. За ці роки пішли з життя понад 500 учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС.

Чорнобильськими організаціями та громадською спільнотою області з
розумінням сприйнято Указ Президента України № 937/2010 «Про заходи,
пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи». Зрозуміло, що
соціально-економічне становище держави складне і, на жаль, немає
можливості забезпечити в повному обсязі виконання Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи». Проте підготовлений Кабінетом Міністрів
України і направлений до Верховної Ради України законопроект № 7562
«Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» не вирішує проблемних
питань захисту чорнобильців, а навпаки погіршує їх соціальне забезпечення.

Враховуючи наведене вище, підтримуємо звернення депутатів Івано-
Франківської та Харківської обласних рад, громадських чорнобильських
організацій області щодо відхилення зазначеного законопроекту № 7562.
Вважаємо, що внесення змін до законів, які регламентують надання
соціальних гарантій чорнобильцям та іншим соціально незахищеним
категоріям осіб можливе тільки після всебічного їх обговорення з
громадськими організаціями, як того вимагає Президент України.

Звернення прийнято на четвертій сесії
обласної ради VІ скликання

Депутати Закарпатської
обласної ради VІ скликання


