Додаток 1
до рішення 4 сесії районної
ради7скликання
від 28.01.2016 року №58

Народним депутатам України
Ми, депутати Іллінецької районної ради Вінницької області, звертаємось
до Вас з проханням допомогти у вирішенні такої проблеми. Суть її полягає в
тому, що 07.11.2015 року рішенням МВС України
було призупинено
функціонування Липовецького центру ДАІ 0508, що викликало масове
невдоволення серед населення Іллінецького району. Справа в тому, що в
районі навчається велика кількість молоді призовного віку, яка, паралельно
здобуваючи середню освіту, навчається на курсах водіїв категорії “А”,”В” і
“С”. Щоб отримати
чи обміняти посвідчення
водія, оформити чи
переоформити транспортний засіб, потрібно їхати за 50 км у м. Гайсин, що
призводить до додаткових витрат коштів, затрати часу. Це не на користь
жителів району. Замість того, щоб розвантажити Гайсинський Центр МРЕВ
та якісно надати послуги громадянам, створено штучні перешкоди надання
таких послуг. Невдоволені люди, які, не дочекавшись у черзі вирішення
питання, змушені повертатися додому або їхати до Вінниці шукати виходу
із цієї ситуації. А в обласному центрі, потрапивши в аналогічну ситуацію,
пізно ввечері повертатись додому. Все це викликає масове невдоволення,
яке нині штучно підігрівається! І це так, з кожного питання, що позв’язане із
складанням, перескладання іспитів чи заміною водійських документів,
купівлею, переоформленням автомобіля! Якщо сьогодні на всіх рівнях
говорити про децентралізацію. Ну, хіба це не парадокс?!
Липовецький центр ДАІ 0508, який був створений ще в липні
1990 року з метою надання послуг, пов’язаних з використанням
автотранспортних засобів, обслуговував чотири райони - Липовецький,
Погребищенський, Оратівський та Іллінецький та два навчальних заклади
ПТНЗ та Іллінецький
державний аграрний коледж, де виконуються
держзамовлення з підготовки водіїв різних категорій.
Липовецький центр ДАІ 0508 зажди був кращим серед одинадцяти
центрів ДАІ у Вінницькій області, ефективно
справлявся
зі своїми
функціональними обов’язками, обслуговував чотири навколишні райони
(Липовецький, Погребищенський, Оратівський та Іллінецький) - це більше 100
тисяч населення і щороку випускав 2800 учнів-курсантів різних категорій,
поповнюючи бюджет держави більше, як на 2-а мільйони гривень.
Сьогодні, в умовах реформування місцевих органів самоврядування,
децентралізації влади, ці кошти як ніколи були б потрібні територіальним
громадам наших районів. Але це зовсім не враховано, коли пропонують цей
центр з обслуговування зробити у м. Гайсині, що розташований за 50-70
кілометрів від наших поселень. Це ще більше ускладнить проведення
реформування територіальних громад і викличе непорозуміння у людей!
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І це при
всьому тому, що установа Липовецького центру ДАІ
0508 діюча, забезпечена особовим оптимальним складом, приміщення не
потребує ні ремонту, ні капіталовкладень. Потрібна лише добра воля і
бажання піти назустріч проханню депутатів, що представляють майже
сорока тисячне населення Іллінецького району та сто тисячне населення
вищезгаданих чотирьох районів Вінниччини.
Сподіваємося на Вашу допомогу при вирішенні проблеми.

З повагою, депутати Іллінецької районної ради

Заступник голови районної ради

В. Швець

