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Проблеми Перечинщини ‒ у полі зору керівництва облради
та народного депутата України

Заступник голови облради Петро Грицик та народний депутат України від
Закарпаття Михайло Лаба у рамках спільної робочої поїздки у Перечинський район найбільше
уваги приділили розвитку інфраструктури, ремонту доріг, реконструкції соціальних, культурних та
освітніх об’єктів. Спілкуючись із керівництвом району, сільськими головами, керівниками освітніх
установ, обговорили ряд першочергових питань і напрацювали спільний план дій.
Перший об’єкт, який оглянули, стала Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ст.- ДНЗ. Тут торік
за кошти обласного та місцевих бюджетів у рамках регіональної Програми «Спортивний
майданчик» на 2016-2020 роки збудовано новий сучасний спортмайданчик із штучним покриттям.
Із обласного бюджету на ці цілі було виділено 640 тис грн. У планах ‒ будівництво котельні на
твердому паливі. За словами директорки школи Марії Іванічко проектно-кошторисна документація
об’єкту готова, на реалізацію проекту потрібно 1,8 мільйона гривень. На думку Михайла Лаби,
доцільно було б збудувати модульну котельню, яка зручна у користуванні та економна.
Наступний об’єкт ‒ Новоселицький сільський клуб, де ведеться капітальний ремонт будівлі,
встановлено новий дах, виконано ряд інших будівельних робіт. Йшлося про те, що 250 тисяч
гривень грантових коштів вдалося залучити через Асоціацію органів місцевого самоврядування
"Єврорегіон Карпати - Україна", 60 тисяч грн ‒ із районного, 50 тисяч грн ‒ із місцевого бюджетів.
Потрібно ще близько одного мільйона гривень, тому Петро Грицик звернувся до народного
обранця з проханням посприяти у вирішенні питання на державному рівні.
Далі завітали у село Дубриничі, де заплановане будівництво нової амбулаторії сільської медицини, у
якій обслуговуватимуться й жителі сусідньої Новоселиці. За проєктом для будівництва медзакладу
потрібно 6,9 млн грн, із держбюджету вже виділено 5,2 млн грн. Фахівці сільської ради направили
лист в облраду із проханням виділити із обласного бюджету 168 тис грн на виготовлення усієї
документації. Йшлося про хід виконання протипаводкових робіт. За словами голови села Любові
Лавер, на відновлення берегоукріплення на річці Лютянка виділено більше півтора мільйона
гривень із резервного фонду держбюджету за окремою постановою КМУ, а підрядник вже розпочав
підготовчі роботи.
У Зарічівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів оглянули ділянку, де заплановано будівництво
спортивного майданчика із штучним покриттям. Більше півтора мільйона гривень необхідно для
реалізації цього проєкту. Із обласного бюджету вже виділено 745,7 тис грн у рамках Регіональної
програми «Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки.
Будівля школи охайна із сучасними вікнами та внутрішніми вбиральнями. Поруч навчального
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закладу кипить робота на вул. Суворова, де за кошти обласного бюджету та бюджету ОТГ
ремонтують частину дорожнього покриття. Тут Петро Грицик та Михайло Лаба поспілкувалися із
жителями села, які дякували їм за увагу до населеного пункту та розповіли про інші проблеми, які
хвилюють людей.
У с. Тур’я Ремети оглянули будівлю аптеки №71, що належить до комунальної власності
Закарпатської облради. Петро Грицик розповів, що на численні колективні звернення мешканців
села до керівництва облради було прийнято рішення передати будівлю в оренду на 1 рік сільській
раді для облаштування в ній музшколи. Директорка Світлана Козак інформувала про те, що зараз у
музичній школі займаються 82 учні, яких навчають 13 викладачів. Діти займаються музикою у
коридорах та в їдальні школи. Ще подано близько 50 заяв від батьків, діти яких бажають навчатися
у школі. Та через брак приміщення і відсутність коштів на розширення викладацького складу всі
прохання задовольнити нереально. На думку Михайла Лаби, за кошти, які потрібні для
капремонту, доцільно було б добудувати музичну школу до нового приміщення ЦНАПу, яке
зводиться на території села.
Відтак П.Грицик і М.Лаба навідалися у с. Мокра. Тут торік розпочалося будівництво сучасного
соціально-культурного центру, де розміщуватиметься амбулаторія, клуб, бібліотека та один із класів
початкової школи. Наразі за кошти обласного бюджету зведено фундамент, а також здійснено
підготовку документів, які передано у профільний департамент ОДА щодо необхідності подальшого
фінансування будівництва із ДФРР. На реалізацію такого проекту потрібно близько 5 млн грн.
Заступник голови облради Петро Грицик попросив народного депутата посприяти у включенні
даного об’єкту для фінансування із ДФРР у 2020 році.
За результатами поїздки Петро Грицик та
Михайло Лаба обговорили ряд питань, які
вирішуватимуть, спільно доклавши максимум зусиль.
Народні обранці побували також у селах: Порошково, Тур’я Поляна, Полянська Гута та ін., про що
розповімо у наступному матеріалі.
Виконавчий апарат облради
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