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Ш ановний Дмитро Анатолійовичу!

Ваше звернення щодо невідповідності вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека 
дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги 
до експлуатаційного стану» ділянки проїзної частини вул. Агрономічної в 
районі буд. 63 у смт. Покотилівка Харківського району Управлінням патрульної 
поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції (далі - 
Управління) уважно розглянуто.

Повідомляємо Вам, що відповідно до вимог Закону України від 02.10.1996 
«Про звернення громадян», відділом безпеки дорожнього руху Управління було 
проведено перевірку з виїздом на місце. За результатами проведеного 
обстеження було встановлено, що ділянка проїзної частини вул. Агрономічної в 
районі буд. 63 має грунтове покриття, її технічний стан забезпечує рух 
транспорту.

Інформуємо Вас, що відповідно до ст. 7 Закону України від 30.06.1993 
«Про дорожній рух», забезпечення виконання вимог законодавства та рішень 
центральних органів виконавчої влади з питань дорожнього руху і його 
безпеки, розробка, затвердження та виконання місцевих програм безпеки 
дорожнього руху, створення позабюджетних фондів для додаткового 
фінансування заходів щодо безпеки дорожнього руху, організація та контроль 
за діяльністю підприємств з питань дорожнього руху і його безпеки, сприяння 
діяльності по утриманню у безпечному для дорожнього руху стані 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та їх облаштуванню 
об'єктами сервісу тощо належить до компетенції сільських, селищних рад, їх 
виконавчих органів.

Згідно ст. 9 вказаного Закону, до компетенції власників автомобільних 
доріг, вулиць та залізничних переїздів або уповноважених ними органів у сфері 
дорожнього руху належить:

1) розробка програм та здійснення заходів щодо розвитку, удосконалення, 
ремонту та утримання у безпечному для дорожнього руху стані доріг, вулиць та 
залізничних переїздів, зон відчуження;

2) забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього
руху;

3) вирішення питань експлуатації автомобільних доріг, вулиць та 
залізничних переїздів у надзвичайних ситуаціях;
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4) термінове усунення пошкоджень на автомобільних дорогах, вулицях та 
залізничних переїздах;

5) своєчасне виявлення перешкод дорожньому руху та їх усунення, а у 
разі неможливості -  невідкладне позначення дорожніми знаками, огород- 
жувальними і направляючими засобами;

6) організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху;

7) вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним 
законодавством.

Окремо зазначаємо, що відповідно до інформації наданої Покотилівською 
селищною радою від 16.01.2018, проїзна частина по вул. Агрономічній потребує 
проведення дорожніх робіт, що буде враховано в роботу селищної ради в межах 
наявного фінансування на 2018 рік. Покотилівською селищною радою будуть 
здійснюватися звернення до Харківської районної державної адміністрації щодо 
виділення субвенції на здійснення поточних ремонтів доріг.

Крім того зазначаємо, що Покотилівській селищній раді було надіслано 
листа щодо вирішення питання проведення робіт з планування та підсипки 
грунтового покриття проїзної частини вул. Агрономічної.
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