
Департамент патрульної поліції Д м и гру ГІовесьмі
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ЩО ¥.<&)№ № І'/ЗШ  41 14 1)1 - 2020 
На №  Ticket //257961 від 16.06.2020

Про надання відповіді на звернення щодо 
незадовільного етапу ділянки покриття в 
районі буд. № 173 по проси. І .Сі аліні рада

Шановний пане ІІоеесьма!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної  поліції  (далі Управління) в межах компетенції уважно розглянуто 
Ваше звернення щодо незадовільного експлуатаційного стану ділянки проїзної 
частини внутрішньоквартального проїзду в районі будинку №  173 по проспекту 
Героїв Сталінграда в місті Харкові.

За результатами проведеної  з виїздом на місце перевірки викладених 
у Ваш ому зверненні  фактів було встановлено, що зазначена ділянка проїзної 
частини внутрішньоквартального проїзду 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 окремих вибоїн, 11 і.о утруднюють рух 
транспортних засобів.

Повідомляємо Вам, що статтею 6 Закону України «Про дорожній рух», 
у відповідності до положеній якого вибувається  регулювання суспільних 
відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначення прав, обов'язків 
і відповідальності суб’єктів, встановлено, що організація будівництва, 
реконструкції,  ремонту та утримання автомобільних доріг і вулиць, керівництво 
та контроль за діяльністю підприємств,  установ і організацій незалежно від 
форм власності та господарювання за виконанням вимог законодавства, рішень 
органів державної  виконавчої  влади про дорожній рух і його безпеку, а також 
накладання у межах своєї компетенції  адміністративних стягнень за порушення 
законодавства у сфері д о р о ж н ь о ю  руху та його безпеки, відноситься до 
компетенції міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних 
держави их адм і п і страці й .

Вимогами статті 9 Закону України «І Іро дорожній рух» встановлено, 
що 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
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дорожнього руху; термінове усунення пошкоджень на вулицях; організація 
виконання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та 
вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним законодавством.

Відповідно до частини 3 е т а п і  12 Закону Украіни «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.

Вирішення питань щодо визначення необхідного у даному випадку 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, 
а також створених з цією метою відповідних комунальних підприємств міста 
Харкова, що є підзвітними та підконтрольними профільним Департаментам 
Харківської міської  ради, підпорядковуються її виконавчому комітету 
та міському голові, який має право особисто визначати виконавців запитів.

Н аголош уємо на тому, що відповідно до статті 7 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі КУпЛП),  провадження в справах про 
адміністративні правопорушення здійснюється па основі суворого додержання 
законності;  застосування уповноваженими на те органами і посадовими 
особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції,  
у точній відповідності з законом.

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.

Тільки за умов безумовного дотримання вимог чинного законодавства під 
час забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення 
дії поліцейських можуть вважатися правомірними.

Повідомляємо Вам, що суб 'єктами адміністративних правопорушень, 
які кваліфікуються за частиною 1 статті 140 К У пЛ П  (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) являються посадові особи.

Водночас, згідно зі статтею 14 КУпАГІ, 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. 
Тобто, однією з вимог, яка повинна бути о б о в ’язково врахована під час 
здійснення провадження в справі про адміністративне правопорушенн за 
частиною 1 статті 140 КУпЛП є саме наявність посадової  особи, в діях або 
бездіяльності якої вбачається склад, даного адміністративного правопорушення.



Інформуємо Вас, що станом на 06.07.2020 в Управлінні відсутня 
актуальна та достовірна інформація стосовно власника (балансоутримувача),  
а також відносно особи, яка згідно до своїх посадових обов’язків нссс 
відповідальність за експлуатаційний стан ділянки проїзної частини внутрішньо- 
квартального проїзду в районі будинку №  1 73 по проспекту Героїв Сталінграда 
в місті Харкові.

Відсутність в Управлінні достовірної інформації  стосовно власника 
(балансоутримувача)  та особи, яка згідно до своїх посадових о б о в ’язків несе 
відповідальність за експлуатаційний стан ділянки проїзної частини 
внутрішньоквартального проїзду в районі будинку №  173 по проспекту Героїв 
Сталінграда в місті Харкові,  унеможливлює винесення 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 КУпАІ 1.

Інформуємо Вас, що враховуючи важливість вирішення порушеного 
у Ваш ому зверненні питання щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, 
Управлінням було також надіслано відповідні листи до Харківської міської 
ради та Адміністрації  Слобідського району про вжиття заходів щодо ліквідації 
вибоїн па ділянці проїзної частини внутрішньоквартального проїзду в районі 
будинку №  173 по проспекту Героїв Сталінграда в місті Харкові

Зазначаємо, що Управлінням підтримуються громадські ініціативи, 
спрямовані на підвищення рівня безпеки дорожнього руху, а також в межах 
наданих повноважень робиться все можливе /іля створення безпечних та 
безперешкодних умов для всіх його учасників у визначений законом спосіб.

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

З повагою  
начальник А льопа С Г Р И Ж А К

Свгепій Петров 704-33-30


