ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГО Л О ВИ О БЛА СН О Ї Д ЕРЖ А В Н О Ї А ДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про план заходів щодо
утримання та розвитку
автомобільних доріг області
Автомобільні дороги є важливою складовою транспортної інфраструктури
області. Протяжність доріг загального користування у Херсонській області становить
5002 км, у тому числі державного значення — 1430,4 км, або 28,5% всієї довжини, з
них міжнародних доріг —398,7 км, регіональних —308,4 км, територіальних доріг
723,3 км.
Протяжність доріг місцевого значення складає 3571,6 км, з них
обласних - 3091,5 км, районних - 480,1 км.
Також налічується 99 мостів і шляхопроводів загальною протяжністю
6 963 погонні метри.
Потребує ремонту майже 90% протяжності автомобільних доріг області.
На 2017 рік з різних джерел фінансування заплановано використати на ремонт і
утримання доріг області 469,5 млн грн, що у 1,8 разу більше ніж у 2016 році.
За рахунок державного бюджету
передбачено фінансування в обсязі
314.6 млн грн, з яких на поточний ремонт заплановано витрати в сумі 172,5 млн грн,
на експлуатаційне утримання - 130,3 млн грн.
За рахунок кредитних коштів, залучених Державним агентством автомобільних
доріг України під державні гарантії у попередні роки, передбачено фінансування у
сумі 127,3 млн грн.
Крім того, на вказані цілі передбачено фінансування за рахунок місцевих
бюджетів в обсязі 17,5 млн грн та коштів у межах експерименту з фінансового
забезпечення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування
державного значення (митний експеримент) - 21,9 млн грн.
Поточний ремонт планується виконати на 40,1 км доріг, а це 11 об’єктів:
- М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог), на ділянках км 207 +
400 - км 207 + 900, км 209 + 000 - км 210 + 000, протяжність - 1,5 км;
- Р-57 Олешки - Гола Пристань - Скадовськ, на ділянці км 14 + 200 - км 20 +
200, протяжність - 6,0 км;
- Т-04-03 М ар’янське - Берислав - /Р-47/, вісім ділянок загальною протяжністю
26.6 км;
- 0220225
межа Миколаївської області Станіслав Білозерка,
на ділянці км 33+600 - км 39+600, протяжність - 6,0 км.
На сьогодні по всіх об’єктах проведено тендери, визначено підрядників, з
якими укладено договори на виконання робіт. Ведуться роботи на 8 об’єктах.
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Завершено роботи на двох об’єктах загальною протяжністю 12,0 км
(Р-57 Олешки —Гола Пристань - Скадовськ та 0220225 межа Миколаївської області Станіслав - Білозерка).
На ділянці автомобільної дороги М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ
(на Таганрог) протяжністю 1,5 км залишилось виконати роботи з нанесення
горизонтальної дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків.
На 6-ти об’єктах автомобільної дороги Т-04-03 М ар’янське - Берислав - /Р-47/
загальною протяжністю 15,9 км розпочато роботи, на 11,4 км виконано роботи з
холодного ресайклінгу (влаштування нижнього шару основи з використанням
існуючого дорожнього одяїу з додаванням щебеню), на 11,1 км влаштовано
вирівнюючий шар з асфальтобетонної суміші. Роботи тривають.
За рахунок коштів обласного бюджету розроблено проектно-кошторисну
документацію щодо капітального ремонту мостів у Новокаїрській та Милівській
балках на автомобільній дорозі Т-04-03 Мар’янське - Берислав - /Р-47/.
Із залученням коштів місцевих бюджетів Іванівського району виконано роботи
з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування
місцевого значення 0221001 Іванівка - Дружбівка, здійснено поточний ремонт
автомобільних доріг 0221015 Воскресенка - /Т-2209/, С221010 автомобільна дорога
вздовж каналу - Новодмитрівка Друга, 0221004 Іванівка - Українське,
0221008 /М-14/ - П ерш отравневі 0221007 /М-14/ - /0221003/ та 0221005
/0221003/ - Зелене.
Усього на автомобільних дорогах загального користування в Іванівському
районі здійснено ремонт ділянок загальною площею 4184,0 кв. м.
За кошти місцевих бюджетів (1084,1 тис. грн) у Горностаївському
районі виконано роботи з ямкового ремонту площею 7480,0 кв. м на
автомобільних дорогах 0220919 Костянтинівка — Дубівка, Т-08-04 Кам’янка
Дніпровська - Каховка, 0220901 Горностаївка - Славне - /М-14/, 0220904
Горностаївка - Каїри, 0220903 Іванівка - Агаймани.
За кошти Новопокровської сільської ради Новотроїцького району
(160,0 тис. грн) виконано ямковий ремонт площею 449,0 кв. м на автомобільній дорозі
0221507 Новопокровка - Василівка.
За
рішеннями
Високопільської та
Архангельської селищних рад
виділено кошти в сумах 150,0 тис. грн і 50,0 тис. грн відповідно як субвенцію
районному бюджету на виконання робіт з ремонту автомобільної дороги
Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля - Велика Олександрівка - Берислав.
Згідно з рішенням Високопільської районної ради від 19 липня 2017 року
№ 331 «Про внесення змін до програми економічного, соціального та культурного
розвитку Високопільського району на 2017 рік» вказані кошти передано як субвенцію
Службі автомобільних доріг в області.
Із залученням коштів місцевих бюджетів та спонсорської допомоги в сумі
250,0 тис. грн здійснено транспортування, розгортання та ущільнення 564 тонн
доменного шлаку для проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах
Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля - Велика Олександрівка - Берислав та
0220609 Орлове - Іванівка.
В області для габаритно-вагового контролю використовується стаціонарний
ваговий комплекс, розташований на км 203 + 500 автодороги М-14 Одеса Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог).
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У поточному році здійснено перевірку 19175 транспортних засобів, за
виявленими порушеннями складено 962 адміністративні матеріали, нараховано плату
за проїзд автомобільними дорогами загального користування з перевищенням вагових
обмежень у сумі 163,2 тис. евро.
На виконання прийнятих законодавчих актів щодо децентралізації системи
управління автомобільними дорогами в 2017 році передбачена передача
автомобільних доріг загального користування місцевого значення зі сфери управління
Державного агентства автомобільних доріг України до сфери управління обласних
державних адміністрацій.
Для цього в області вживаються заходи щодо приймання-передачі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та їх інвентаризації.
Передачі підлягають 3571,6 км автомобільних доріг місцевого значення.
Орієнтовний загальний обсяг субвенції з державного дорожнього фонду
місцевому складе 351,5 м лнгрн, з яких на будівнищво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області може
бути спрямовано до 20% загального обсягу цієї субвенції (70,3 млн грн).
Прогнозована сума фінансування з державного бюджету на ремонт і утримання
в 2018 році місцевих доріг Херсонської області становитиме 281,2 млн ірн, що у
7 разів більше ніж у поточному році (38 млн ірн).
До переліку автомобільних доріг загального користування, що мають
першочергове значення для області та підлягають ремонту у 2018 році, запропоновано
включити 10 об’єктів протяжністю 111,9 км на суму 300763,40 тис. грн, а також
ділянку дороги комунальної власності протяжністю 2,0 км - 5000,00 тис. грн, ділянки
автомобільних доріг загального користування місцевого значення вздовж моря
протяжністю 67,2 км на суму 263600,00 тис. грн.
У пропозиціях Служби автомобільних доріг в області до проекту плану робіт з
будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг
загального користування державного значення на 2018 рік передбачено ремонт
175,1 км доріг на загальну суму 1673,2 млн грн, у тому числі таких основних об’єктів:
-М -14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на Таганрог), 85,0 км,
в межах Олешківського та Каховського районів;
- Р-57 Олешки - Гола Пристань - Скадовськ, 6,4 км;
- Т-04-03 М ар’янське - Берислав - /Р-47/, 73,7 км (завершення ремонту дороги в
межах області);
-Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля - Велика Олександрівка - Берислав,
10,0 км (найбільш зруйнована ділянка).
Крім того, згідно з проектом Державного бюджету України на 2018 рік за
програмою
3111100 «Покращення стану автомобільних доріг загального
користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса Миколаїв —Херсон» заплановано виділення коштів на загальну суму 4000 млн грн.
Службою автомобільних доріг у Херсонській області надано до Державного
агентства автомобільних доріг України пропозиції на 2018 рік стосовно виконання на
загальну суму 1094 млн грн робіт на ділянці протяжністю 19,52 км від межі
Миколаївської області до м. Херсон автомобільної дороги державного значення М-14
Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог), з яких 8,3 км - реконструкція та
11,2 км - капітальний ремонт.
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урахуванням змін у законодавстві головам районних державних
адміністрацій, міським головам міст обласного значення, головам об’єднаних
територіальних громад неодноразово доручалося забезпечити першочергове
спрямування коштів місцевих бюджетів на підготовку проекгно-копггорисної
документації по об’єктах ремонту автомобільних доріг загального користування
місцевого значення.
На сьогодні лише Білозерська, Великолепетиська та Нижньосірогозька районні
державні адміністрації поінформували про те, що зазначена документація розроблена
і подана на експертизу. Високопільською районною державною адміністрацією
забезпечено виділення коштів з місцевих бюджетів на розробку проектнокошторисної документації по автомобільній дорозі Т-22-07 /Т-04-03/ - Високопілля Велика Олександрівка - Берислав.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення розвитку дорожньої
інфраструктури області, керуючись статтею 6, пунктом 5 частини першої статті 13,
пунктом 8 статті 16, пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам
міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад до 22 грудня
2017 року забезпечити розроблення проектно-кошторисної документації по об’єктах
ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
2. Рекомендувати Службі автомобільних доріг у Херсонській області надавати
районним державним адміністраціям, об’єднаним територіальним громадам
методологічну допомогу в частині правильності розроблення проектно-кошторисної
документації, проведення тендерних процедур щодо ремонту автомобільних доріг
загального користування місцевого значення.
3. Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної
адміністрації доопрацювати перелік автомобільних доріг загального користування, що
мають першочергове значення для області та підлягають ремонту у 2018 році, та до
26 грудня 2017 року подати його на затвердження голові обласної державної
адміністрації.
4. Службі автомобільних доріг у Херсонській області спільно з Департаментом
будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації до 02 січня
2018 року забезпечити приймання-передачу автомобільних доріг загального
користування місцевого значення області в оперативне управління обласної державної
адміністрації.
5. Департаменту будівництва та розвитку Інфраструктури обласної державної
адміністрації спільно з управлінням транспорту та зв’язку обласної державної
адміністрації до 18 грудня 2017 року підготувати проект відповідних змін до обласної
програми виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального
користування на 2017 - 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 09 червня 2017 року № 498, для розгляду на черговій сесії.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Адамчика О.О.
Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

