УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
XXVII сесія VI скликання
(2-е пленарне засідання)

РІШЕННЯ
19 лютого 2015 року

м. Ужгород

№ 1619

Про запит депутата
Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Підтримати запит депутата міської ради Галаса С.І. від 19.02.2015 р.
щодо висловлення недовіри Голові Національного банку України
п. Гонтарєвій В.О.
2. Рішення направити до Верховної Ради України, Президента України,
Адміністрації Президента України, Національної ради реформ, Ради
Національного банку України, Закарпатської обласної ради та міських рад
обласних центрів України.
Міський голова

В. Погорелов

УКРАЇНА
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
VI скликання
ЗАПИТ
депутата міської ради
пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000; тел.: (0312) 61-34-36, 61-70-71; тел./факс: 61-51-91;
weв-caйт: www.rada-uzhgorod.gov.ua; e-mail:mail@rada-uzhgorod.gov.ua; код ЄДРПОУ 33868924

_______________№__________
Депутатам Верховної
Ради України
Президентові України
Адміністрації
Президента
України,
Національній
раді
реформ
Раді
Національного
банку України
Закарпатська
рада

обласна

Міські ради обласних
центрів України

Як стало відомо, планами керівництва Національного банку України
передбачене
масштабне
скорочення
чисельності
працівників.
По
Закарпатському Управлінню, яке розташоване на території міста Ужгорода
лише протягом квітня-липня 2015 року заплановано звільнити 56 %.
Депутати Ужгородської міської ради є представниками інтересів
населення, що проживає в Ужгороді. Тому їх захищаємо і відстоюємо. Ми не
можемо стояти осторонь, коли зачіпають інтереси наших земляків. Ми
зацікавлені, щоб дії представників різних державних органів влади, осіб з
бізнесу не створювали соціальної напруги, дбали про розвиток міста і
утверджували права громадян, зокрема – на працю. Збільшували кількість
робочих місць, середню заробітну плату, сприяли формуванню бюджету та
росту професійності кадрів.

Запропонований керівниками центрального апарату з Національного
банку варіант реформи є непрофесійним. Веде до збільшення безробіття, сприяє
зниженню середньої заробітної плати (яка за статистикою і без того є однією з
найнижчою в Україні), знижує обсяг грошового ресурсу, що обертається на
ринку міста, знижує купівельну спроможність населення, що у свою чергу
ударить рикошетом по місцевому бізнесу а відтак негативно скажеться на
дохідній частині місцевого бюджету. Передача функцій і їх ліквідація
негативно відобразиться на вимогах щодо освітнього та професійного рівнях.
Втратяться кваліфіковані кадри, які ризикують поповнити лави безробітних
через відсутність роботи на ринку праці по причині її унікальності і не тільки.
Ми проти передачі функцій до центру, а тим більше до Львівського
терупраління (як це заплановано окремими програмами). Ліквідація функцій
кардинально іде у розріз із планами уряду, Президента та Верховної Ради щодо
децентралізації влади та передачі повноважень на місця. До того ж, це понижує
і принижує статус нашого міста, як обласного центру. Ми за те, щоб наші
питання ми могли вирішувати тут, на місці. Щоб не змушували нас, їздити чи
то до сусідньої області, чи то долати 2000 кілометрів відстані в обидві сторони
до Києва. Звертаємо на цьому особливу увагу. Цю особливість необхідно
враховувати, оскільки Ужгород є найвіддаленіший обласний центр з поміж
інших і розташований за важкодоступними перевалами.
Закарпаття, разом з Ужгородом приєдналося до України після війни у
1945 році. Кожна влада робила щось для місцевих. Якщо ви вважаєте нас
частиною України і вам не байдужі інтереси їхнього населення, ви повинні
дослухатися і почути нас.
Ми вкрай незадоволені непрофесійним діями Голови Національного
банку України п. Гонтарєвій В. О. і висловлюємо недовіру їй та вищому
керівництву регулятора (окремі персоналії з яких не мають права взагалі
займати високі посади через відсутність у них необхідного стажу та досвіду
роботи).
Враховуючи інтереси мешканців нашого міста, керуючись Законами
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом України "Про
статус депутатів місцевих рад", вимагаємо зупинити процеси, які скочують нас
у прірву, перетворюють в депресивний і в дотаційний регіон, залишаючи місто
без роботи, без перспективи, без майбутнього.

Депутат міської ради

С. Галас

