
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
30 березня 2017 року № 12 

Миколаїв   
 

 
 

Про хід виконання рішень обласної ради, 
пов’язаних із ситуацією, що склалася в 
дорожньому господарстві, та критичний 
стан доріг державного значення у 
Миколаївській області 

Дванадцята сесія 
сьомого скликання 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію служби автомобільних доріг у 
Миколаївській області та управління інфраструктури облдержадміністрації про 
катастрофічний стан доріг державного значення та хід виконання рішень 
обласної ради, пов’язаних із ситуацією, що склалася в дорожньому 
господарстві Миколаївської області, на засіданнях постійних комісій обласної 
ради, враховуючи висновки постійних комісій з цього питання, обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Визнати стан автомобільних доріг державного значення, що проходять 
територією Миколаївської області, вкрай катастрофічним. 

 

2. Вважати неприпустимим ігнорування посадовими особами - 
виконуючим обов’язки начальника управління інфраструктури 
облдержадміністрації Сікорським Сергієм Васильовичем та заступником 
начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Крістенком 
Андрієм Валерійовичем в частині звітування перед депутатами обласної ради 
про хід виконання рішень обласної ради, пов’язаних із ситуацією, що склалася 
у дорожньому господарстві Миколаївської області, незважаючи на критичну 
ситуацію, яка склалася в області зі станом автомобільних доріг. 

Голові обласної ради довести до відома Міністерства інфраструктури 
України, Державного агентства автомобільних доріг України та 
облдержадміністрації, що така позиція з боку керівників відповідних органів 
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виконавчої влади не сприяє налагодженню співпраці обласної ради та обласної 
державної адміністрації в цьому напрямі, а також активному вирішенню питань 
подальшого соціально-економічного розвитку Миколаївської області. 

 
3. Відзначити, що завдяки активній позиції депутатів Миколаївської 

обласної ради проблему автомобільних доріг області було порушено на 
найвищому державному рівні.  

Внаслідок неефективного використання службою автомобільних доріг у 
Миколаївській області 2016 року бюджетних коштів, через відсутність дієвого 
контролю за їх використанням, незважаючи на критичність ситуації, що 
склалася, стан автомобільних доріг суттєво погіршився і наразі у зв’язку з 
недофінансуванням залишається вкрай критичним. 

 
4. Визнати недостатнім фінансування з державного бюджету дорожнього 

господарства Миколаївської області на 2017 рік, у зв’язку з чим вирішено 
голові обласної ради звернутися до Прем’єр-міністра України та Кабінету 
Міністрів України, Міністерства інфраструктури та Державного агентства 
автомобільних доріг України щодо термінового виділення достатнього 
фінансового ресурсу (обсягу коштів) на ремонт доріг державного значення у 
Миколаївській області 2017 року. 

 
5. Службі автомобільних доріг у Миколаївській області до                           

01 травня 2017 року включити до плану ремонтних робіт на 2017 рік мости, у 
тому числі Троїцький, Возсіятський, Софіївський та інші найбільш аварійні 
мостові переходи на території Миколаївської області, та звернутися до 
Державного агентства автомобільних доріг України щодо виділення 
додаткового фінансування на ці цілі. 

 
6. Міським головам, головам об’єднаних територіальних громад, головам 

райдержадміністрацій, районних рад організувати роботу з облаштування узбіч 
доріг Миколаївської області. 

 
7. Звернутися до відповідного територіального підрозділу Державної 

аудиторської служби України у Миколаївській області стосовно перевірки 
обсягу робіт, виконаних службою автомобільних доріг у Миколаївській області 
та ДП «Миколаївоблавтодор» протягом 2016 року та у І кварталі 2017 року. 

 
8. Провести виїзне пленарне засідання Миколаївської обласної ради у 

Кабінеті Міністрів України щодо катастрофічного стану доріг у Миколаївській 
області та вкрай незадовільної ситуації з їх фінансуванням. 

 
9. Провести два пленарні засідання обласної ради з дорожніх питань до 

жовтня 2017 року. 
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10. Управлінню інфраструктури облдержадміністрації та службі 
автомобільних доріг у Миколаївській області щомісячно інформувати 
Миколаївську обласну раду стосовно використання бюджетних коштів за всіма 
видами дорожніх робіт та надавати свої пропозиції для належного і своєчасного 
реагування з боку обласної ради. 

 
11. Зняти з контролю рішення обласної ради від 12 березня 2016 року                    

№ 32 у зв’язку із закінченням бюджетного року. 
 
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань промислової політики та підприємництва, енергетики та 
енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури.  
 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                        В.В.Москаленко 
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