УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тринадцята сесія
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РІШЕННЯ
м.Яремче

№222-13/2017

Про звернення до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Голови Національного банку
України, Івано-Франківської обласної ради,
щодо необхідності створення реабілітаційних
центрів для учасників бойових дій

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1.Схвалити звернення Яремчанської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного
банку України, Івано-Франківської обласної ради, (додається).
2.Звернення опублікувати в газеті «Яремчанський вісник» та
розмістити на інтернет-сторінці міської ради.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Володимира Губарчука.

Міський голова

Василь Онутчак

Президенту України
Петру Порошенку
Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України
Національному банку України
Івано-Франківській обласній раді
Звернення
Ми, депутати Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області,
усвідомлюємо необхідність створення та функціонування на постійній основі
реабілітаційних центрів для учасників АТО і військовослужбовців ЗСУ, які
захищаючи територіальну цілісність і незалежність України жертвують своїм
здоров’ям та потребують засобів для якнайшвидшого цілковитого його
відновлення, а у випадку складних травм чи поранень хоча б часткового
повернення необхідних для повноцінного життя функцій організму. На даний
момент це питання актуалізується у зв`язку із війною на території Донецької
та Луганської областей (АТО) та фактично щоденною появою разом із
загиблими військовими багатьох поранених, які потребують якісного
медичного лікування та курсу реабілітації. Цю категорію доповнюють тисячі
демобілізованих бійців із інвалідністю та іншими складними травмами та
захворюваннями. За відсутності закладів належного типу в Україні захисники
нашої держави змушені у складних випадках звертатися за допомогою
закордон. З метою часткового вирішення даної складної проблеми
висловлюємо готовність щодо передачі оздоровчого комплексу
Національного банку України “Прикарпаття”, що знаходиться в м. Яремче,
вул. Грушевського,7 з державної власності у власність територіальної
громади з умовою спільного фінансування як на місцевому, обласному та
загальнодержавному рівні, оскільки це питання стосується обороноздатності
всієї країни та демонструє ставлення до тих людей, завдяки яким Українська
держава ще існує. Просимо повідомити чому Івано-Франківською обласною
радою та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією було
проігноровано відповідь виконавчого комітету Яремчанської міської ради
про те, що міськвиконком не заперечує щодо передачі даного об’єкта із
державної власності у спільну власність територіальної громади м. Яремче
(згідно Додатку 1). Чому НБУ одразу виставив даний об’єкт на приватизацію.
І яким чином вирішено питання реабілітації учасників АТО в області.
Прийнято на тринадцятій сесії
Яремчанської міської ради сьомого
скликання 23.05.2017 року

