УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звернення Виноградівської
районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», зважаючи на звернення мешканців району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до Закарпатської обласної державної адміністрації та
Служби автомобільних доріг у Закарпатській області щодо утримання доріг у
Виноградівському районі у зимовий період ( звернення додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань на промисловості, будівництва, транспорту сільського господарства,
земельних ресурсів та екології ( Тесличко В.Ю.).
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Закарпатська обласна державна
адміністрація
Служба автомобільних доріг у
Закарпатській області
ЗВЕРНЕННЯ
Виноградівської районної ради Закарпатської області
Снігова негода цієї зими спричинила критичну ситуацію у
Виноградівському районі, адже робота по розчистці автомобільних доріг
районного, державного та обласного значення у зимовий період проводилася
невчасно і неякісно.
Власне розчистку автодоріг проводили саме тоді, коли весь сніг укатаний,
а підсипні матеріали майже не використовувалися. Це, звісна річ, пов’язано з
відсутністю дорожніх організацій у нашому районі. Про відновлення діяльності
яких депутатський корпус районної ради неодноразово клопотав перед
Укравтодором. Однак питання не було вирішено.
Тому роботу щодо розчистки обласних та державних доріг в районі
проводить філія «Іршавський райавтодор». Втім, через застаріле матеріальнотехнічне забезпечення та обслуговування двох районів, райавтодор не може
належним чином виконати свої зобов’язання щодо проведення робіт з
утримання доріг в зимовий період. Зокрема, дорога обласного значення
Виноградів-Теково-Неветленфолу у снігову негоду була зовсім непроїзною. Так
навіть постало питання безпеки місцевих жителів, які доїжджають з сіл до
районного центру. Незадовільний стан утримання автодоріг ускладнює також
доступ мешканців населених пунктів для отримання медичних, освітніх та
інших послуг, а шкільні автобуси здійснюють підвіз учнів до навчальних
закладів по аварійних дорогах. Тривогу та занепокоєння викликає й те, що з цієї
ж причини стає неможливим своєчасне надання невідкладної медичної
допомоги населенню, створюється реальна загроза для життя громадян.
До Виноградівської районної ради та депутатів ради надходять чисельні
скарги від жителів району щодо аварійного стану дорожнього покриття
автомобільних доріг в районі, а також вкрай незадовільного їхнього утримання
в зимовий період.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про джерела фінансування
дорожнього господарства України» кошти з державного дорожнього фонду
мають спрямовуватися на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а
також вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Однак у 20182019 роках кошти на утримання автомобільних доріг районного значення у
зимовий період з державного дорожнього фонду не надходили.
Тож, аби внаслідок негоди Виноградівський район не був паралізований,
було скликане позачергове сесійне засідання районної ради та внесені зміни до

районного бюджету. Відтак з резервного фонду були спрямовані необхідні
кошти на розчистку доріг районного значення та підсипки найбільш
небезпечних ділянок на автошляхах району. Однак, звертаємо увагу, що
планувати та забезпечувати проведення робіт з утримання доріг повинні
відповідальні за це особи.
Зокрема, нагадуємо, що кошти спрямовані на фінансове забезпечення
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету у сумі 4728000 грн були вилучені з районного бюджету на підставі
розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 10.12.2018 №
811 й не були використані на раніше затверджені об’єкти. Окрім того, з
відповідної субвенції повинні передбачатися видатки на утримання
автомобільних доріг.
З огляду на викладене, просимо Вас належним чином відреагувати на
ситуацію, що склалася з утриманням автомобільних доріг у зимовий період на
території Виноградівського району, а також позитивно вирішити питання
стосовно повернення до районного бюджету вилучених коштів. Крім того, з
метою забезпечення безперешкодного проїзду на автодорогах району у зимовий
період в подальшому направляти кошти на утримання доріг районного
значення.
Звернення прийнято на засіданні двадцять
восьмої сесії Виноградівської районної ради
23 січня 2019 року

Депутати Виноградівської районної ради
сьомого скликання.

