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Про  хід  виконання  Програми  розвитку
дорожнього  господарства  Чугуївського
району Харківської області на 2018-2020
роки,  затвердженої  рішенням  районної
ради від 20.12.2017 року

Заслухавши  інформацію  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської  області  про  хід  виконання  Програми  розвитку  дорожнього
господарства  Чугуївського  району Харківської  області  на  2018-2020  роки,
затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року, керуючись статтею
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Харківської
області  про  хід  виконання  Програми  розвитку  дорожнього  господарства
Чугуївського  району  Харківської  області  на  2018-2020  роки,  затвердженої
рішенням районної ради від 20.12.2017 року, взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати  Чугуївській  районній  державній  адміністрації
Харківської  області  продовжити  у  2019  році  реалізацію  заходів  Програми
розвитку дорожнього господарства Чугуївського району Харківської області на
2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально-економічного  розвитку,  комунальної  власності,  будівництва  та
житлово-комунального господарства (Сторожев І.А.).

      Голова 
районної ради       А. Бабієць



ІНФОРМАЦІЯ 

«Про хід виконання Програми розвитку дорожнього господарства Чугуївського
району Харківської області на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної

ради від 20.12.2017 року»

Програма  розвитку  дорожнього  господарства  Чугуївського  району
Харківської області на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 20.12.2017 року,  розроблена відповідно до  Бюджетного кодексу України,
Законів  України  «Про автомобільні  дороги»,  «Про внесення  змін  до  Закону
України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо
удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі», «Про внесення змін
до  Бюджетного  кодексу  України  щодо  механізму  фінансування  дорожньої
галузі»,  «Про внесення  змін до деяких  законів  України щодо реформування
системи управління автомобільними дорогами загального користування», «Про
місцеве самоврядування в Україні».

Реалізація  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  цільового
Дорожнього фонду Харківської області, у тому числі фінансове забезпечення
будівництва,  реконструкції,  ремонту  і  експлуатаційного  утримання
автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  вулиць  і
доріг  комунальної  власності  у  населених  пунктах  Чугуївського  району
Харківської  області  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам на зазначені цілі, районного бюджету, бюджету сільських, селищних
рад  району,  інших  джерел  фінансування,  якщо  це  не  суперечить  чинному
законодавству України.

Виконання заходів  Програми дало можливість поліпшити стан існуючої
мережі  автомобільних  доріг  загального  користування  державного,  місцевого
значення,  доріг  комунальної  власності  та  забезпечити задовільні  умови руху
автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

Територія району становить 114,9 тис. га (3,7 % від території області). 
Мережа доріг загального користування в Чугуївському районі Харківської

області складає 740,2 км, у тому числі:
дороги державного значення – 89,4 км, 
дороги місцевого значення – 232,4 км, 
комунальні – 392,6 км;
відомчі-технологічні – 25,8 км.
Дороги  загального  користування  обслуговуються:  філіями  «Чугуївське

ДЕП»,  «Куп’янське  ДЕП»,  «Балаклійський  райавтодор»  та  «Чугуївський
райавтодор» ДП «Харківський Облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги
України». 

Філією  «Куп’янське  ДЕП»  обслуговується  автомобільна  дорога
державного значення Р 07«Чугуїв – Мілове» – 26 км по Чугуївському району.



Філією «Балаклейський райавтодор» обслуговується автомобільна дорога
«Шевченкове  –  Балаклея  –  Первомайськ  –  Кигичовка»  –  11,4  км  по
Чугуївському району.

Філією «Чугуївський ДЕП» обслуговується дільниця державної автодороги
«Київ  –  Харків  –  Довжанський»  протяжністю  52  км,  яка  розташована  на
території Чугуївського району. 

Мережа  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  які
обслуговуються філією «Чугуївський райавтодор», складає 222,4 км. 

На  мережі  доріг  розташовані  22  мости  та  шляхопроводи  загальною
довжиною перильних огороджень 1169,6 метрів. Із загальної кількості мостів
майже всі потребують проведення ремонтних робіт у відповідності до сучасних
потреб.

Вулично-дорожня мережа, штучні споруди (мости і шляхопроводи) сіл та
селищ  Чугуївського  району  Харківської  області  мають  велике  значення  для
підтримки  належного  рівня  благоустрою  та  економічного  розвитку  кожного
населеного  пункту.  Від  них  залежить  ефективність  роботи  промисловості,
забезпечення  належного  життєвого  рівня  людей,  якість  надання  послуг  з
перевезень приміським транспортом.

Згідно  з  розпорядженням  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації від 16.12.2016 № 598 «Про затвердження Переліку автомобільних
доріг  загального  користування  місцевого  значення  по  Харківській  області»
автомобільні дороги загального користування місцевого значення передано до
сфери управління Департаменту капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації, а саме до ДП «Дороги Харківщини».

Враховуючи  зазначене,  районною  державною  адміністрацією  було
направлено клопотання до Харківської обласної державної адміністрації щодо
включення  до  переліку  доріг  загального  користування  місцевого  значення
дороги,  які  потребують  першочергового  проведення  ремонтних  робіт
у 2018 році. 

В  межах  доведеного  фінансування  було  здійснено  поточний  середній
ремонт  таких  доріг:  «Під’їзд  до  села  Зелений  Колодязь»,  «Під’їзд  до
смт Чкаловське, с. Гаврилівка» з боку автодороги «Чугуїв – Мілове», «Кам’яна
Яруга – Введенка – Тернова», «Стара Гнилиця – Лиман – Нижній Бишкин»,
«Чугуїв - Мілове», М-03 «Київ – Харків – Довжанський» в межах Чугуївського
району від 546 км у бік Ізюмського району.

Протягом 2018 року філією «Чугуївський райавтодор» по Чугуївському ра-
йону  виконано  робіт  на  загальну  суму  6923,552  тис.грн,  з  яких  на
1329,520 тис.грн виконано роботи з улаштування покриття з асфальтобетону та
ямкового ремонту по Чугуївському району, в тому числі і по дорогам, де ку-
рсують шкільні маршрути.

Крім того, органами місцевого самоврядування за рахунок місцевих бю-
джетів виконано ремонт вулиць і доріг комунальної власності, а саме: по вул.
Чугуївській в с. Зарожне на суму 200,0 тис.грн, по вул. Сонячній та по         вул.
Сотницькій в с. Велика Бабка на суму 75,0 тис.грн; по вул. Садовій в                с.



Волохів  Яр  на  суму  495,0  тис.грн;  по  вул.  Літвінова  в  смт  Кочеток,  по
вул. Польовій в с. Гракове та по вул. Центральній в с. Кам’яна Яруга на суму
50,0 тис.грн відповідно. 

Також з метою реалізації у 2018 році бюджетної програми «Субвенція з
Державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансове забезпечення
будівництва,  реконструкції,  ремонту  і  утримання  автомобільних  доріг
загального  користування  місцевого  значення,  вулиць  і  доріг  комунальної
власності  у  населених  пунктах»,  виконано  ремонтні  роботи  в  населених
пунктах району на загальну суму 2702,663 тис.грн.

З  метою  належного  формування  плану  дорожньо-будівельних  робіт  на
2019  рік,  відповідно  до  Програми  розвитку  дорожнього  господарства
Харківської  області  на  2018-2020  роки  з  урахуванням  обсягів  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  фінансове  забезпечення
будівництва,  реконструкції,  ремонту  і  утримання  автомобільних  доріг
загального  користування  місцевого  значення,  вулиць  і  доріг  комунальної
власності  у  населених  пунктах,  закладених  у  проекті  Закону  України  «Про
Державний  бюджет  України  на  2019  рік»,  який  розподілено  пропорційно
протяжності  автодоріг  на  території  району,  районною  державною
адміністрацією було  надано  пропозиції  щодо поточного  середнього  ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території
Чугуївського району Харківської області на загальну суму 10360,000 тис.грн.
Замовником  проведення  ремонтних  робіт  у  2019  році  буде  виступати
ДП «Дороги Харківщини». 

Крім  того,  протягом  2019  року  філією  «Чугуївський  райавтодор»  по
Чугуївському районі було виконано роботи з експлуатаційного утримання доріг
загального користування державного та місцевого значення площею 1580 кв.м.

Враховуючи  вищевикладене,  контроль  за  виконанням  передбачених
Програмою  заходів,  ефективним  та  цільовим  використанням  коштів  її
виконавцями,  а  також  залученням  до  виконання  Програми  в  установленому
законодавством  порядку  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від
форм  власності  та  відомчого  підпорядкування  і  в  подальшому  буде
здійснюватися  відділом  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури Чугуївської районної державної адміністрації.

Начальник відділу житлово-комунального 
господарства, будівництва та інфраструктури
районної державної адміністрації                                              І. ВОЛОДЬКО


	

