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Про звернення депутатів районної ради
до народних депутатів України Балога В.І.,
Балога І.І., Балога П.І., Брензович В.І.,
Горват Р.І., Ланьо М.І., Лунченко В.В.,
Матвійчук Е.Л., Пацкан В.В., Петьовка В.В.,
Пинзеник В.М., Чижмарь Ю.В.,
Прем’єр-міністра України Яценюка А.П.,
голови Закарпатської обласної державної
адміністрації Губаль В.І. та голови
Закарпатської обласної ради Чубірко В.В.
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звернутися до народних депутатів України Балога В.І., Балога І.І.,
Балога П.І., Брензович В.І., Горват Р.І., Ланьо М.І., Лунченко В.В., Матвійчук
Е.Л., Пацкан В.В., Петьовка В.В., Пинзеник В.М., Чижмарь Ю.В., Прем’єрміністра України Яценюка А.П., голови Закарпатської обласної державної
адміністрації Губаль В.І. та голови Закарпатської обласної ради Чубірко В.В. з
приводу ситуації, що склалася навколо цілісного майнового комплексу Учбовоспортивної бази «Закарпаття» (текст звернення додається).
2. Копію звернення депутатів Берегівської районної ради, текст якого
затверджено пунктом першим цього рішення направити Голові Центральної
Ради Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «КОЛОС» АПК
України Мендусь О.П.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної
ради Шедер О.А.

Голова ради

О. Шедер

Народним депутатам України
п. Балога В.І.
п. Балога І.І.
п. Балога П.І.
п. Брензович В.І.
п. Горват Р.І.
п. Ланьо М.І.
п. Лунченко В.В.,
п. Матвійчук Е.Л.
п. Пацкан В.В.
п. Петьовка В.В.,
п. Пинзеник В.М.
п. Чижмарь Ю.В.
Прем’єр-міністру України
п. Яценюк А.П.
Голові Закарпатської обласної
державної адміністрації
п. Губаль В.І.
Голові Закарпатської обласної
ради
п. Чубірко В.В.
копія: Голові Центральної Ради
Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства
«КОЛОС» АПК України
п. Мендусь О.П.
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Берегівської районної ради VI-го скликання
Закарпатської області
Ми, депутати районної ради, звертаємося до Вас з приводу ситуації, що
склалася навколо цілісного майнового комплексу Учбово-спортивної бази
«Закарпаття».
Спортбаза «Закарпаття» та басейн з термальною водою у Берегові відома родзинка всієї нашої області. Наявність наведеного об’єкту відіграє
важливу роль у вихованні молодих спортсменів району та міста, про що
свідчить і щорічне виділення близько 400 тис. грн. на утримання та навчальнотренувальну роботу ДЮСШ «Колос», а із поверненням УСБ «Закарпаття» до
власності району та міста видатки із місцевих бюджетів могли б збільшитись з
метою більш широкого залучення дітей до спортивно-масових заходів,
фізичного виховання та ведення здорового способу життя. Крім того, це дало б
можливість використання повного потенціалу існуючого басейну олімпійських
розмірів шляхом відкриття додаткових секцій з водних видів спорту.

Однак, останнім часом навколо вказаного об’єкта спостерігаються дивні
речі. За кілька років змінилося кілька керівників, відбулося суттєве скорочення
працівників, з приводу володіння та користування комплексом проводяться
затяжні судові процеси. Все це, на жаль відбувається на очах у численних
туристів як із України, так із-за кордону, що не сприяє укріпленню позитивного
туристичного іміджу прикордонного міста Берегово, Берегівщини та й України
в цілому.
Вказані
події
викликані
незрозумілими
діями
керівництва
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України
(далі – ВФСТ «Колос»), у власності якого на сьогоднішній день знаходиться
УСБ «Закарпаття». То майновий комплекс здається в довгострокову оренду
приватним структурам, які протягом тривалого часу безгосподарно ставляться
до майна з метою доведення до банкрутства та подальшою «дешевою»
приватизацією, то призначаються керівники без врахування пропозицій
трудового колективу, інтересів місцевих мешканців та вихованців дитячоюнацьких спортивних шкіл, яким доступ до спортивно-лікувальної
інфраструктури надається за високу плату, яка поповнює не місцевий бюджет, а
відвозиться у невідомому напрямку.
Слід зазначити, що спорткомплекс будувався господарським методом,
тобто залучалися кошти організацій, підприємств, колгоспів та радгоспів
району і міста, працівники установ перераховували одноденні заробітки, брали
безпосередню участь у будівництві й благоустрої території комплексу. Після
здачі в експлуатацію виконавчий комітет Берегівської районної ради своїм
рішенням від 9 січня 1973 року передав даний об’єкт на баланс центральної
ради Добровільного сільського спортивного товариства «Колос», яке у свою
чергу у 1990 році перетворено у ВФСТ «Колос» і в одну мить усе державне
майно (як відомо, за радянських часів усе майно було державним) стало
практично приватним, оскільки ВФСТ «Колос» є громадською організацією.
Враховуючи вищевикладене та проголошений чинною владою курс на
децентралізацію влади, посилення повноважень місцевого самоврядування у
сфері розпорядження джерелами наповнення місцевого бюджету для реалізації
власних повноважень вважаємо за доцільне передачу до спільної власності
громад Берегівського району та міста Берегово цілісного майнового комплексу
УСБ «Закарпаття».
Враховуючи вищенаведене просимо Вас врахувати наші пропозиції та
вжити відповідних заходів з приводу вирішення питання передачі до спільної
власності громад Берегівського району та міста Берегово цілісного майнового
комплексу УСБ «Закарпаття» без права відчуження, що розташований за
адресою: м.Берегово Закарпатської області, вул.Корятовича,1.
Сподіваємося на Вашу підтримку та порозуміння!

Звернення прийнято на третьому пленарному
засіданні двадцять четвертої сесії районної
ради VI-го скликання
Депутати районної ради VI-го скликання

