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Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі - Управління) в межах компетенції уважно розглянуте 
Ваше звернення громадян щодо незадовільного експлуатаційного стану 
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С212516 
«Під’їзд до смт. Березівка» на ділянці від МОЗ до с. Олешки, порушення справи 
про адміністративне правопорушення за ст. 140 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення і притягнення посадової особи, яка відповідає 
за утримання автодороги, до відповідальності, а також вжиття заходів щодо 
приведення дороги до стану, що забезпечує безперешкодний рух транспортних 
засобів. „

Повідомляємо Вам, що за результатами проведеної у відповідності до 
вимог Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про 
Національну поліцію» перевірки викладених у зверненні фактів, було 
встановлено, що експлуатаційний стан вказаної автомобільної дороги потребує 
ремонту дорожнього покриття.

Зазначаємо, що автомобільна дорога С 212516 «Під’їзд до смт. Березівка» 
позначена відповідними попереджувальними дорожніми знаками 1.12 
«Вибоїна» із табличками до них 7.2.1 «Зона дії».

Інформуємо Вас, що згідно вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній 
рух», до компетенції власників автомобільних доріг або уповноважених ними 
органів у сфері дорожнього руху належить:

- розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку, удосконалення, 
ремонту та утримання у безпечному для дорожнього руху стані доріг;

- компенсація витрат власникам транспортних засобів, якщо дорожньо- 
транспортні пригоди сталися з причин незадовільного експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг, за рішеннями судових органів;

-забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього
руху;

- визначення нормативів та виділення необхідних коштів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг;

- термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах;
- своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у разі 

неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками, огород- 
жувальними і направляючими засобами;
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-організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху.

Крім того, згідно ст. 12 Закону України «Про дорожній рух», посадові 
особи, які відповідають за будівництво, реконструкцію, ремонт, експлуатацію 
та облаштування автомобільних доріг зобов'язані:

- забезпечувати утримання їх у стані, що відповідає встановленим 
вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху;
- своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх 

усунення, а у разі неможливості - невідкладно позначати дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засобами.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо реформування системи управління 
автомобільними дорогами загального користування», який набрав чинності з 
01.01.2018, внесено зміни до ст. 20 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», відповідно до яких місцева державна адміністрація здійснює 
управління автомобільними дорогами загального користування місцевого 
значення в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації (зі 
змінами) № 396 «Про визначення Департамент капітального будівництва 
Харківської обласної державної адміністрації замовником та 
балансоутримувачем автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення Харківської області» власником вищезазначеної дороги визначено 
Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної 
адміністрації (далі - Департамент).

З інформації наданої Департаментом вбачається, що Рішеннями № 559- 
VII та № 560-VII VIII сесії VII скликання Харківської обласної ради (зі змінами) 
затверджено створення з 01.01.2018 Дорожнього фонду Харківської області, за 
рахунок якого буде здійснено фінансування робіт з будівництва, реконструкції, 
ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що 
належать до комунальної власності та Програми розвитку дорожнього 
господарства Харківської області на 2018-2020 роки, яка буде вміщувати 
перелік об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту і експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, 
узгоджених у порядку, затвердженому вищезазначеними документами.

Законом України «Про держаний бюджет України на 2018 рік» 
передбачено надання субвенції з державного бюджету до бюджету Харківської 
області на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до 
комунальної власності в сумі 656185,2 тис. грн.

З метою усунення виявлених недоліків, Управлінням патрульної поліції в 
Харківській області відповідному дорожньому підприємству, яке забезпечує



утримання вказаної ділянки автомобільної дороги С212516 «Під’їзд до 
смт. Березівка», видано вимогу від 24.05.2018 №308 на усунення наявних на 
проїзній частині вибоїн та попередження водіїв транспортних засобів про 
наявні на проїзній частині відхилення від стандарту шляхом встановлення 
необхідних технічних засобів організації дорожнього руху.

За інформацією, яка була отримана Управлінням патрульної поліції в 
Харківській області Департаменту патрульної поліції від філії «Харківський 
РАД» ДП «Харківський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги 
України», на даний час з метою належного інформування водіїв на ділянці км 
0+000 -  км 2+900, на ділянці км 2+900 -  км 7+900 автомобільної дороги 
місцевого значення С212516 «Під’їзд до смт. Березівка» було встановлено 
відповідні дорожні знаки 1.12 «Вибоїна» із табличками до них 7.2.1 «Зона дії».

Проведеною контрольною перевіркою встановлено, що станом на 
30.05.2018 вже розпочаті роботи з ліквідації ямковості дорожнього покриття 
вищезазначеної дороги.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, усунення перешкод для 
дорожнього руху та створення комфортних умов для всіх його учасників, 
Департамент було також проінформовано про необхідність вжиття заходів щодо 
приведення вищевказаної дороги у відповідність до вимог правил, норм і 
стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при 
утриманні автомобільних доріг і вулиць.

Окремо зазначаємо, що згідно зі ст. 6 Закону України «Про інформацію», 
право на інформацію забезпечується створенням можливостей для вільного 
доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів, 
інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів.

У відповідності до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання 
інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх 
функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються 
спеціальним законом.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
інформація з обмеженим доступом є службовою інформацією, яка відповідно 
до вимог ст. 9 вищезазначеного Закону міститься в документах суб’єктів 
владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, 
доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму 
діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій 
органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують 
публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Дякуємо Вам за активну громадську позицію щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху та турботу до створення комфортних умов для^його учасників.

З повагою
- Г  начальник О.М. Ніколаєв
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