Берегівська районна рада
Закарпатської області

Beregszászi Járási Tanács
Kárpátalja

РІШЕННЯ
_28-ої_сесії _VI_ скликання
від __16.06.__ 2015р. № 466
м.Берегово
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HATÁROZATА
Beregszász

Про звернення депутатів районної ради
до Президента України Порошенко П.О.,
Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, 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.,
Закарпатської обласної ради та Закарпатської
обласної державної адміністрації
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звернутися до Президента України Порошенко П.О., Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, 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.,
Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації
з приводу адміністративно-територіальної реформи України (текст звернення
додається).
2. Звернутися до Берегівської міської ради, селищної та сільських рад,
релігійних громад, правозахисних громадських організації Берегівського
району із проханням підтримати звернення депутатів Берегівської районної
ради, текст якого затверджено пунктом першим цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної
ради Шедер О.А.

Голова ради

О. Шедер
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ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Берегівської районної ради VI-го скликання
Закарпатської області
Ми, депутати районної ради, звертаємося до Вас з приводу
адміністративно-територіальної реформи України, яка активно обговорюється
суспільством та назріла в умовах твердих намірів нашої держави щодо
остаточної інтеграції в єдину європейську спільноту.
Останнім часом у засобах масової інформації науковці почали
опубліковувати різні версії з приводу адміністративно-територіальної реформи
із створенням трирівневої системи: громада, район, регіон.
Верховна Рада України розпочала проводити реформи, які стосуються
самоврядування першого рівня, та нещодавно прийняла закон «Про
добровільне об'єднання територіальних громад», у якому зазначено, що під час
проведення реформ у адміністративно-територіальній галузі слід врахувати
історичні, природні, етнічні та культурні особливості регіонів, що призведе до
створення справжньої самоврядності в країні.
У свою чергу депутатський корпус Берегівської районної ради хоче
довести до Вашого відому свою позицію та аргументи з приводу подальшого
реформування другого рівня адміністративно-територіальної системи України
на рівні районів (повітів), що в майбутньому просимо узяти за основу.

Так, місто Берегово має статус міста обласного значення і разом із
Берегівським районом є національно-культурним центром угорського
населення Закарпатської області. Берегівщина володіє високим потенціалом
соціально-економічного
розвитку
з
розвинутою
рекреаційною
інфраструктурою. Територія району межує з Євросоюзом. На кордоні
розташовані 3 пункти міжнародного пропуску. В місті Берегово розташоване
Генеральне консульство Угорщини.
Враховуючи вищевикладене та проголошений Україною курс до
євроінтеграції, де забезпечення прав національних меншин займає особливу
нішу в самовизначенні та життєдіяльності місцевого самоврядування просимо
Вас у рамках децентралізованого процесу – відповідно до чинного
законодавства України – залишити (створити) самостійний Берегівський район,
який об’єднує більшість місцевих самоврядувань корінного населення – угорців
краю.
Сподіваємося на Вашу підтримку та порозуміння!

Звернення прийнято на двадцять восьмій
(позачерговій) сесії районної ради VІ – го
скликання
Депутати районної ради VI-го скликання

