
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П’ята сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 12 серпня 2011 року № 277
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», враховуючи депутатське звернення депутата обласної ради
Кінча Г. Й., обраного в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 2
(м. Берегово), обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Прем’єр-міністра України Азарова М. Я. з проханням
забезпечити належне фінансування з державного бюджету дорожніх об’єктів
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 має унікальне геополітичне розташування, межуючи з

чотирма державами Євросоюзу, високий природно-рекреаційний і курортний
потенціал.

У зв’язку із проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу Закарпатська область стає транзитною на шляху вболівальників із
Західної Європи. Потребує активного розвитку туристична та прикордонна
інфраструктура вздовж основних транспортних магістралей, починаючи з
пунктів перетину державного кордону і до кордонів з іншими областями
України.

Особливу стурбованість у депутатського корпусу області викликає стан
автомобільних доріг у краї, зокрема прикордонних регіонів. З цього приводу
депутати обласної ради 25 лютого 2011 року зверталися до Прем’єр-міністра
України.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007
№ 903-р службою автомобільних доріг у Закарпатській області у 2008 році
розпочато будівництво західного об’їзду м. Берегово – об’їзної автомобільної
дороги м. Берегово – с. Астей до міжнародного автомобільного пункту
пропуску «Лужанка», однак через відсутність фінансування роботи тимчасово
припинено.

Місто Берегово розташоване біля кордону Євросоюзу, тому продовження
будівництва об’їзної дороги має велике значення для країни в цілому. Наявність
об’їзної дороги дасть можливість збільшити транзитний потік вантажів,
сприятиме подальшому розвиткові економіки краю та забезпечить оптимальне
транспортне сполучення між країнами Європи та Україною.

Згідно з Державною цільовою програмою підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
передбачено будівництво, капітальний та поточний ремонт автодороги
державного значення Р-54 Мукачево – Берегово – контрольно-пропускний
пункт «Лужанка»;  загальний обсягах фінансування протягом  2011 – 2012 років
складає  271,72 млн гривень (у тому числі на будівництво об’їзної дороги
м. Берегово – с. Астей до міжнародного автомобільного пропуску «Лужанка»).

Просимо Вас, вельмишановний Миколо Яновичу, посприяти у вирішенні
викладених вище проблем та забезпечити належне фінансування з державного
бюджету зазначених дорожніх об’єктів Закарпатської області.

Звернення прийнято на п’ятій сесії
обласної ради VІ скликання

Депутати Закарпатської обласної ради VІ скликання


