
 

 
 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 07 вересня 2018 року Миколаїв № 1 

 
 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської  

обласної ради до Кабінету Міністрів  

України стосовно збільшення видатків на 

утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення на  

території Миколаївської області 

Двадцять друга 

позачергова сесія  

сьомого скликання 

 
 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та з метою врегулювання ситуації, що склалася у зв'язку з прийняттям 

Кабінетом Міністрів України рішення щодо зменшення видатків на 

фінансування ремонту доріг загального користування державного значення на 

території Миколаївської області, обласна рада  

 

  

ВИРІШИЛА: 

  
 

1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України стосовно збільшення видатків на утримання 

автомобільних доріг загального користування державного значення на 

території Миколаївської області (додається). 

  

2. Надіслати текст цього Звернення Президенту України, Прем'єр-

міністру України Гройсману В.Б., Кабінету Міністрів України. 

 
 

  
 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 

nau://ukr/280/97-ВР
nau://ukr/280/97-ВР


Додаток 

до рішення обласної ради 

        від 07 вересня 2018 року № 1 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я  

депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів України  

стосовно збільшення видатків на утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення на території Миколаївської області 

 
Автомобільні дороги загального користування державного значення 

населених пунктів Миколаївської області визнано найгіршими в Україні. Мова 
йде про дороги державного значення, адже лише 5 відсотків цих доріг 
відповідають визначеним нормам. Від мешканців міст, через які проходять 

дороги загального користування державного значення, надходять численні 
звернення та скарги про жахливий стан автомобільних шляхів. Жителі 
населених пунктів змушені їздити канавами, вкритими шарами пилу замість 
асфальту, та безперестану ремонтувати свої автівки. Найгіршими є 
автомобільні дороги Н-11, Н-14, М-13, але цей перелік неповний. 

Рішенням Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року 

Миколаївській області зменшено фінансування на ремонт автомобільних доріг 

загального користування державного значення на суму 98,6 млн гривень. 

Вважаємо рішення Уряду є необґрунтованим та поспішним, оскільки 

сьогодні роботи виконуються за укладеними договорами на загальну суму 

1093,5 млн гривень: 

по автомобільній дорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м.Кривий Ріг) на 

суму 488,0 млн гривень; 

по автомобільній дорозі Т-15-07 на суму 425,0 млн гривень; 

по автомобільній дорозі Т-15-08 на суму 425,0 млн гривень. 

за інформацією служби автомобільних доріг у Миколаївській області є 

можливість поліпшити стан доріг додатково на 266,4 млн гривень. 

Однак прийнято рішення щодо зменшення фінансування Миколаївській 

області на 98,61 млн гривень за програмою 3111020 “Розвиток мережі та 

утримання автомобільних доріг загального користування державного 

значення”. 

Варто зазначити, що Миколаївська область також не отримала гроші 

митного експерименту в розмірі 68,0 млн гривень, які планувалось використати 

на ремонт автомобільних шляхів. 

Враховуючи, що найгірший стан в Україні має автомобільна дорога Н-14 

Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, вважаємо неприпустимим 

перерозподіл у 2018 році 300 млн гривень, передбачених на ремонт цієї дороги. 

Підсумовуючи вищевикладене, вимагаємо повернутися до перегляду 

прийнятого рішення, повернути 98,6 млн гривень на ремонт автомобільних 

доріг загального користування державного значення на території Миколаївської 

області, а також збільшити фінансування на вказані цілі на 266,4 млн гривень.  

 

Прийнято на двадцять другій позачерговій  

сесії обласної ради сьомого скликання  

07 вересня 2018 року 
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