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Про вжиття заходів відносно незадовільного стану 
ділянки проїзної частини внутрішньоквартального 
проїзду в районі буд. 21 та 25/71 по вул. Героїв Праці

Шановний пане Поевсьмо!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі-Управління) в межах компетенції уважно розглянуте 
Ваше звернення щодо невідповідності експлуатаційного стану ділянки проїзної 
частини в районі будинку № 21 по вул. Героїв Праці у місті Харкові вимогам 
Державного стандарту України ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. 
Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до 
експлуатаційного стану».

За результатами проведеної перевірки викладених у Вашому зверненні 
фактів було встановлено, що прикріплені Вами до звернення фотографії ділянки 
проїзної частини не мають відношення до вул. Героїв Праці, а є ділянкою 
внутрішньоквартального проїзду до буд. 25/71 по вул. Героїв Праці. Перевіркою 
було встановлено, що експлуатаційний стан покриття проїзної частини вул. 
Героїв Праці біля будинку № 21 у місті Харкові знаходиться у задовільному 
стані, руйнувань та вибоїн не виявлено. Водночас, експлуатаційний стан 
окремої ділянки покриття проїзної частини внутрішньоквартального проїзду від 
вул. Героїв Праці до буд. 25/71 по вул. Героїв Праці у місті Харкові дійсно не 
відповідає вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні 
дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» 
внаслідок наявності руйнувань дорожнього покриття у вигляді вибоїн, що 
ускладнюють рух транспортних засобів.

Повідомляємо Вам, що статтею 6 Закону України «Про дорожній рух», 
у відповідності до положень якого відбувається регулювання суспільних 
відносин у сфері дорожнього руху та його безпеки, встановлено, що розробка, 
затвердження та реалізація міських і районних програм розвитку дорожнього 
господарства та його безпеки, організація будівництва, реконструкції, ремонту 
та утримання автомобільних доріг і вулиць, а також накладання у межах своєї 
компетенції адміністративних стягнень за порушення законодавства у сфері 
дорожнього руху та його безпеки, відноситься до компетенції міських рад та їх 
виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій.

Дмитру Повесьмі
POVESMA@gmail.com
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Водночас, статтею 24 Закону України «Про дорожній рух» передбачена 
відповідальність власників доріг або уповноважених ними органів за створення 
безпечних умов руху на дорогах та вулицях, що знаходяться у їх віддані.

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

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть 
утворювати підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та 
комунальної власності. У разі відсутності таких підприємств органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень 
визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів 
таких об’єктів.

Наголошуємо, що згідно із вимогами статті 8 Закону України 
"Про Національну поліцію", поліція діє виключно на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Вирішення питань щодо визначення необхідного виду ремонту, джерел 
фінансування робіт, першочерговості їх здійснення та встановлення виконавців, 
виходить за межі повноважень поліції, що визначені положеннями статті 23 
Закону України "Про Національну поліцію", та відноситься до компетенції 
Харківської міської ради, її виконавчих органів та створених з цією метою 
відповідних комунальних підприємств міста Харкова, що є підзвітними та 
підконтрольними профільним Департаментам Харківської міської ради та 
підпорядковуються її виконавчому комітету та міському голові, який має право 
особисто визначати виконавців запитів.

Повідомляємо Вам, що в Управлінні відсутня інформація відносно 
власника (балансоутримувача) та особи, яка згідно до своїх посадових 
обов’язків несе відповідальність за експлуатаційний стан проїзної частини 
внутрішньоквартального проїзду від вул. Героїв Праці до буд. 25/71 по вул. 
Героїв Праці у місті Харкові, що за умов необхідності безумовного дотримання 
поліцейськими вимог чинного законодавства України під час забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення унеможливлює 
винесення ними постанови про накладення адміністративного стягнення по 
справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, передбачене 
частиною 1 статті 140 Кодексу України про адміністративне правопорушення 
(порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 
дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних 
переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони 
або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або 
неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху).

Враховуючи важливість вирішення порушеного у Вашому зверненні 
питання щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, Управлінням було 
направлено відповідний лист до Харківської міської ради стосовно



забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом організації та виконання 
заходів із ліквідації наявних недоліків в експлуатаційному утриманні покриття 
проїзної частини.

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

З повагою  
т.в.о. начальника Василь Орленко

Сергій Марющенко 
704-33-30


