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Закарпатські парламентарі розглянуть, як виконується
Регіональна програма з ремонту та утримання автодоріг
краю
На розгляд крайових депутатів, які зберуться 22 вересня п.р. на друге пленарне засідання четвертої
сесії облради, підготовлено проект рішення про хід виконання Регіональної програми з ремонту та
утримання автомобільних доріг загального користування на 2015–2018 роки. Даний проект

оприлюднено на сайті облради.
У документі йдеться, що відповідно до рішення обласної ради 05.01.2016 № 134 «Про обласний
бюджет на 2016 рік» (зі змінами) на реалізацію заходів, визначених Регіональною програмою з
ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2015–2018 роки в
обласному бюджеті передбачено видатки на проведення поточного ремонту автодоріг загального
користування у сумі 1,4 млн. гривень. Це зокрема: КПП «Соломоново» – В.Добронь-Яноші з
під’їздом до КПП «Косино»; Шом - Горонглаб - КПП «Дзвінкове»; Великі Ком'яти-Вилок; ЧепаПетрово-КПП «Велика Паладь»; Горонглаб-Соловка-Червоне; Батьово-Баркасово-Яноші; поточний
ремонт автомобільної дороги (Велика Добронь - Мукачеве) - с.Баркасово.
За 7 місяців поточного року відремонтовано поточним ремонтом ділянки доріг за рахунок коштів
обласного бюджету у сумі 1010,2 тис.грн.
За інформацією служби автомобільних доріг у Закарпатській області, відповідно до плану
фінансування на 2016 рік за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних
доріг загального користування» службі автомобільних доріг у Закарпатській області передбачено
асигнування з державного бюджету в обсязі 184,6 млн. грн., з яких на поточний середній ремонт
76,5 млн. грн. планується спрямувати на ремонт автомобільних доріг: Київ – Чоп (Латірський
перевал) протяжністю 5,0 км на суму 30,0 млн. грн.; Мукачево – Рахів – Богородчани – ІваноФранківськ – Рогатин – Бібрка – Львів (Залужжя, Камянське, Сільце) протяжністю 6,0 км на суму
25,0 млн. грн.; КПП „Вилок” – Вилок – Неветленфолу – КПП „Дяково” протяжністю 6,0 км на суму
21,5 млн. грн.
На поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг –

108,1 млн. гривень.

За січень–липень 2016 року службою автомобільних доріг у Закарпатській області виконано
дорожніх робіт на суму 72055,7 тис. грн., із них оплачено – 52224,6 тис. гривень (кредиторська
заборгованість за станом на 01.08.2016 становила 19831,1 тис.грн.).
На проведення аварійного ремонту, ліквідації ямковості, зимового утримання, забезпечення
безпеки руху та інших дорожніх робіт на мережі доріг загального користування області виконано
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робіт в обсязі 53133,1 тис.грн. На об’єктах поточного середнього ремонту, виконання склало
18922,6 тис.грн.
Сума розподілених коштів, виділених з державного бюджету у 2016 році на ремонти та утримання
автомобільних доріг державного та місцевого значення, на виконання робіт з організації безпеки
дорожнього руху становить 7365,0 тис. гривень. Протягом січня–липня поточного року службою
встановлено і замінено 336 дорожніх знаків (56,0 відс. до запланованих 600), відремонтовано 0,7 км
бар’єрного огородження (46,0 відс. до запланованих 1,5 км), встановлено 55 напрямних сигнальних
стовпчиків (14 відс. до запланованих 400), для забезпечення видимості проведено вирубку 46,8 км
чагарників, кущів, крон дерев, відремонтовано два світлофорні об’єкти. Всього службою
автомобільних доріг виконано робіт у сумі 1161,4 тис. грн., що становить 17,0 відс. до річного плану
заходів з організації безпеки дорожнього руху.
Крім наведеного, розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 року № 362-р та
від 8 червня 2016 року № 432-р за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на
поточний ремонт доріг загального користування області виділено 29691,9 тис.грн. За станом на
01.08.2016 відремонтовано поточним ремонтом автомобільну дорогу державного значення Синевир
– Синевірська Поляна та місцевого значення (Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів) –
Кіреші (долина Нарцисів). Обсяг виконаних робіт за рахунок коштів ДФРР – 5867,1 тис.грн.,
співфінансування з місцевих бюджетів – 415,0 тис.грн.
Всього на дорогах загального користування за рахунок усіх джерел фінансування за січень – липень
поточного року виконання дорожніх робіт склало – 80299,9 тис.грн.
На основі доведеного Укравтодором плану фінансування дорожніх робіт на 2016 рік з державного
бюджету службою виділені кошти розподілені між районами області в залежності від мережі
автомобільних доріг місцевого значення у сумі 10800,00 тис.грн. та за пропозиціями
райдержадміністрацій відповідно до реєстрів звернень сільських та селищних рад, депутатів
обласної ради щодо ремонту автомобільних доріг, які надійшли до служби автомобільних доріг у
Закарпатській області та облдержадміністрації, сформовано перелік автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, які потребують першочергового ямкового ремонту.
За інформацією райдержадміністрацій, на співфінансування виконання робіт з будівництва,
реконструкції, капітального та поточного ремонтів на автомобільних дорогах загального
користування з місцевих бюджетів на 2016 рік заплановано виділити понад 16,0 млн. грн., у тому
числі на співфінансування реалізації проектів за програмою Державного фонду регіонального
розвитку на 2016 рік.
Прес-служба Закарпатської облради
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