ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять шоста сесія VII скликання
РІШЕННЯ
18.12.2019

м. Виноградів

№ 841

Про звернення Виноградівської
районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Закарпатської обласної державної адміністрації щодо
виділення коштів для проведення ремонту доріг обласного та районного
значення (додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування (Лихтея Ю.Ю).

Голова ради

В.Любка

Закарпатська обласна
державна адміністрація
ЗВЕРНЕННЯ
Виноградівської районної ради Закарпатської області
Ми, депутати Виноградівської районної ради VІІ скликання, звертаємось
до Вас із проханням посприяти у вирішенні одного з найважливіших питань
для Виноградівського району – забезпечення стабільного соціальноекономічного розвитку нашого району шляхом покращення дорожньої
інфраструктури, а саме ремонту доріг обласного та районного значення.
Дороги знаходяться у вкрай незадовільному стані, якість дорожнього
покриття не відповідає вимогам сучасних стандартів, у зв’язку з чим
автомобільні шляхи загального користування місцевого значення на території
Виноградівського району потребують якнайшвидшої модернізації з
урахуванням соціально-економічних потреб району. На сьогодні рух
автомобільного транспорту, особливо вантажного, дуже інтенсивний. Через це
дорожнє покриття має суттєві дефекти, що проявляються в колійності,
вибоїнах, просіданнях, тріщинах та руйнуванні краю проїжджої частини. Це
вже не просто вибоїни на дорозі – це ями фактично без дороги. Незадовільний
стан автодоріг ускладнює доступ громадян населених пунктів для отримання
медичних, освітніх та інших послуг. Шкільні автобуси щодня аварійними
дорогами кілька разів на день здійснюють підвіз учнів до навчальних закладів.
Слід зазначити, що внаслідок загрози людському життю та здоров’ю,
збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, перевізники автобусного
сполучення відмовляються здійснювати свої рейси. Тривогу викликає й те, що
за цієї ж причини стає неможливим своєчасне надання невідкладної медичної
допомоги населенню, створюється реальна загроза для життя громадян. З цього
приводу є дуже багато скарг та нарікань від мешканців населених пунктів,
постійно зростає соціальне невдоволення населення. Жителі району не мають
можливості вчасно доїжджати до місця роботи, навчання та інших життєво
важливих місць району.
Враховуючи соціальну значимість порушеного питання, сподіваємося на
Ваше розуміння ситуації, підтримку та позитивне вирішення щодо виділення у
2020 році необхідних коштів для проведення ремонтних робіт дорожнього
покриття
шляхів
загального
користування
обласного
значення
Виноградівського району.
Звернення прийнято на засіданні тридцять
шостої сесії Виноградівської районної ради
18 грудня 2019 року
Депутати Виноградівської районної ради сьомого
скликання

