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Шановний Дмитре Анатолійовичу!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції в межах компетенції розглянуте Ваше звернення щодо 
незадовільного експлуатаційного стану ділянки проїзної частини в районі 
буд. № 2 по вул. Олеся Гончара у м. Харкові.

Проведеним працівниками патрульної поліції обстеженням, з виїздом на 
місце, було встановлено, що зазначена у зверненні ділянка проїзної частини 
знаходяться в межах дворових територій та дійсно потребує виконання робіт з 
відновлення дорожнього покриття внаслідок наявності на ньому руйнувань, що 
утруднюють рух транспортних засобів.

Повідомляємо Вам, що згідно зі ст. 6 Закону України «Про дорожній рух» 
організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць, 
накладання у межах своєї компетенції адміністративних стягнень за порушення 
законодавства у сфері дорожнього руху та його безпеки належить до 
повноважень міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних 
державних адміністрацій.

Крім того, у відповідності до вимог ст. 20 Закону України «Про 
благоустрій» місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування, відповідно до повноважень, установлених законом, 
забезпечують організацію благоустрою населених пунктів.

В свою чергу, відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній 
рух» до компетенції власників вулиць 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 вулиць;

- забезпечення безпечних, економічних та комфортних умов дорожнього

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

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

неможливості - невідкладне позначення дорожніми знаками, 
огороджувальними і направляючими засобами;

руху;
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- організація виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху;

- вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним 
законодавством.

Інформуємо Вас, що згідно із вимогами ч. З ст. 12 Закону України 
«Про дорожній рух», посадові особи, які відповідають за будівництво, 
реконструкцію, ремонт, експлуатацію та облаштування вулиць зобов'язані:

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

- при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, 
здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху, а також 
відновлення безпечних умов для руху;

- своєчасно виявляти перешкоди дорожньому руху та забезпечувати їх 
усунення, а у разі неможливості - невідкладно позначати дорожніми знаками, 
огороджу вальними і направляючими засобами.

Вирішення питань щодо визначення необхідного виду ремонту, джерел 
фінансування робіт з ремонту та утримання об'єктів благоустрою м. Харкова, 
першочерговості проведення вказаних робіт, а також встановлення їх 
виконавців згідно вимог чинного законодавства виходить за межі повноважень 
поліції, що визначені положеннями ст. 23 Закону України "Про Національну 
поліцію" від 02.07.2015 № 580-УІІІ, та відноситься до компетенції Харківської 
міської ради та її виконавчих органів, а також власника (балансоутримувача) 
зазначених об’єктів.

Наголошуємо, що у відповідності до вимог статті 7 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, провадження в справах про адміністративні 
правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. 
Вказаним Кодексом за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 
забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні вулиць та доріг, 
передбачена адміністративна відповідальність за частиною 1 статті 140 шляхом 
винесення постанови тільки на посадових осіб. Водночас, статтею 14 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення передбачено, що посадові особи 
підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні 
правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері 
охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, 
здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх 
службових обов'язків.

Враховуючи вищезазначене, Управлінням на адресу заступника міського 
голови з питань інфраструктури міста, Департаменту будівництва та шляхового 
господарства Харківської міської ради, Департаменту житлового господарства 
Харківської міської ради, було направлено відповідні листи щодо встановлення 
балансоутримувача та особи, яка згідно своїх посадових обов’язків несе 
відповідальність за експлуатаційний стан, а також про необхідність вжиття 
заходів щодо приведення ділянки покриття за вказаною адресою до стану, що 
гарантує безпечний та безперешкодний рух транспортних засобів та пішоходів.

На теперішній час в Управлінні відсутня інформація відносно



балансоутримувача та особи, що згідно до своїх посадових обов’язків несе 
відповідальність за експлуатаційний стан вищезазначеної ділянки, тому 
притягнути до адміністративної відповідальності посадову особу не вбачається 
можливим.

Після отримання відповідей на надіслані листи та встановлення 
балансоутримувача та особи, яка згідно своїх посадових обов’язків несе 
відповідальність за експлуатаційний стан зазначеної ділянки буде вирішено 
питання щодо притягнення її до адміністративної відповідальності, про що Вас 
буде додатково проінформовано.

/  /З  повагою 
Т.й.о. начальника Р.С. Оганісян

Савенко 704-33-30


