УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звернення Виноградівської
районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», зважаючи на звернення керівників органів місцевого
самоврядування, мешканців району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до голови Закарпатської обласної державної адміністрації та
начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області щодо
проведення контролю за якістю проведення ремонту автомобільних доріг у
районі.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради (Сверенка А.А.) та на постійну комісію з питань бюджету,
фінансів, комунального майна та підприємництва (Албок Е.Е.).

Голова районної ради
м.Виноградів, 21 грудня 2017 року
№ 487

В.В.Любка

Голові Закарпатської обласної
державної адміністрації
Москалю Г.Г.
Начальнику Служби автомобільних
доріг у Закарпатській області
Поповичу М.М
Ми, депутати Виноградівської районної ради, 15 лютого 2017 року,
звертались до Вас щодо найбільшої проблеми у нашому районі –
катастрофічного стану доріг. Зокрема, ми ставили Вас до відома про те, що
дорожнє покриття в межах Виноградівського району зношене і вщент знищене,
а ремонтів десятиліттями не проводилось. Ми просили розглянути питання
щодо виділення коштів на ремонти автомобільної дороги загального
користування Іршава – Виноградів, ділянки дороги Заріччя – Виноградів,
автомобільної дороги Виноградів – Теково – Неветленфолу та ін. Тому
висловлюємо щиру вдячність, що нас почули і протягом року спільними
зусиллями органів місцевого самоврядування, органів і служб виконавчої влади
досягнуто значного покращення стану доріг у районі. Хоча роботи ще дуже
багато, тому надіємось на співпрацю і надалі.
Разом з тим, останнім часом, почастішали звернення депутатів, сільських
голів, скарги мешканців району з претензіями щодо якості будівництва та
ремонту доріг. Із свого боку, депутати районної ради, неодноразово ставили як
перед замовниками, так і перед підрядниками питання про необхідність
забезпечення якісного проведення ремонтів робіт. Нами організовувалось
проведення відповідного громадського контролю.
Однак, на нашу думку, питання потребує втручання відповідних
спеціальних служб, кваліфікованої і своєчасної оцінки якості робіт, матеріалів,
дотримання технології, відповідних стандартів тощо спеціалістами, яких у нас
зараз немає. Виходячи з вищенаведеного, просимо Вашої допомоги у
проведенні додаткового інспекційного, операційного та іншого, в т.ч. і
позапланового, контролю матеріалів і робіт в дорожньому господарстві з метою
забезпечення якості при ремонті автомобільних доріг нашого району, а також
при контролі їх експлуатаційного стану (утримання). З боку депутатів районної
ради буде забезпечено належну допомогу та всіляке сприяння.
Звернення прийняте на сімнадцятій сесії
Виноградівської районної ради Закарпатської
області 21.12.2017 року.
Депутати Виноградівської районної рад VIІ
скликання.

