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Про недоліки в утриманні дороги

Шановний пане Дмитре!

Управлінням патрульної поліції в Харківській області Департаменту 
патрульної поліції (далі - управління) уважно розглянуто Ваше звернення щодо 
невідповідності вимогам ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні 
дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» покриття 
проїзної частини вул. Пулавської у м. Харкові.

Повідомляємо Вам, що за результатами проведеного обстеження з виїздом на 
місце, було встановлено, що ділянка проїзної частини за вищевказаною адресою має 
ґрунтове покриття, її технічний стан на час перевірки забезпечує рух транспорту.

Інформуємо Вас, що відповідно до статті 6 Закону України «Про дорожній 
рух», організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 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.

Разом з тим, у відповідності до вимог статті 9 Закону України «Про дорожній 
рух», визначення нормативів та виділення необхідних коштів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць належить до компетенції власників 
вулиць або уповноважених ними органів у сфері дорожнього руху.

Водночас звертаємо Вашу увагу, що 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 та її виконавчих органів.

Враховуючи викладене, Харківську міську раду було проінформовано про 
необхідність проведення робіт з планування та підсипки ґрунтового покриття 
проїзної частини вул. Пулавської у м. Харкові.

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