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Про звернення депутатів районної ради
до Прем’єр-міністра України та
Міністра надзвичайних ситуацій України
З метою вирішення питання реконструкції правобережної дамби річки
Тиса протяжністю 8,6 км. між селами Варі та Бадалово, керуючись статтею 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звернутися до Прем’єр-міністра України та Міністра надзвичайних
ситуацій України з приводу фінансування реконструкції правобережної дамби
річки Тиса протяжністю 8,6 км. між селами Варі та Бадалово Берегівського
району Закарпатської області (текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради Брауна А.О.

Голова ради

А.А. Бігарі

Прем’єр-міністру України
п.Азарову М.Я.
Міністру надзвичайних
ситуацій України
п.Балога В.І.

Звернення
депутатів VI-го скликання Берегівської районної ради Закарпатської
області
Ми, депутати Берегівської районної ради Закарпатської області
стурбовані припиненням фінансування у 2011 році протипаводкових заходів
захисту басейну річки Тиса.
Законом України «Про державний бюджет України на 2011 рік» у
поточному році не передбачені кошти на будівництво та реконструкцію
захисних дамб.
Берегівський район за часи незалежної України вже двічі потерпав від
паводків. Щороку весну та осінь мешканці нашого району чекають із
занепокоєнням щодо можливого виникнення повені, підтоплення населених
пунктів району. З радістю ми констатували факт початку реконструкції дамб на
річці Тиса та Боржава, що здійснювалося відповідно до урядової програми
захисту басейну річки Тиса. На сьогодні проведена реконструкція дамби на
річці Боржава та правобережної дамби річки Тиса між селами Четфалва-Вари.
Самим незахищеним місцем на річці Тиса є ділянка між селами Вари та
Бадалово протяжністю 8,6 км.
У разі виникнення паводкової ситуації прорив дамби на цій ділянці ставить під
загрозу підтоплення більшої частини сільських населених пунктів
Берегівського району і самого міста Берегово.
З метою забезпечення захисту майна, життя та здоров’я мешканців нашого
району Берегівська районна рада переконливо просить Вас вишукати
можливості продовження фінансування реконструкції правобережної дамби
річка Тиса протяжністю 8,6 км. між селами Вари та Бадалово.
Сподіваємося на Вашу підтримку!
Звернення прийнято на третій сесії
районної ради VI-го скликання
Депутати районної ради VI-го скликання

