
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Кабінету Міністрів України 
щодо внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 17.01.2018        
№ 78-р стосовно зміни ділянки капітального 
ремонту автомобільної дороги Н-14 
Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв 

 Дев'ятнадцята сесія 
сьомого скликання 

 

На підставі статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" та з метою якісного забезпечення виконання ремонтних робіт 
автомобільної дороги загального користування Н-14 (Олександрівка-
Кропивницький-Миколаїв) у 2018 році обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 
       1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо внесення змін до Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки капітального ремонту 
автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв 
(додається). 
 
         2. Надіслати текст цього Звернення до Кабінету Міністрів України. 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                        В.В.Москаленко    

 
 

 



 
 

Додаток 
до рішення обласної ради 
 

 
 

З В Е Р Н Е Н Н Я 
депутатів Миколаївської обласної ради до 

Кабінету Міністрів України щодо  внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 17.01.2018 № 78-р стосовно зміни ділянки капітального 
ремонту автомобільної дороги Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв 

 
Депутати Миколаївської обласної ради та громадськість області глибоко 

занепокоєні ситуацією, щодо вкрай незадовільного стану автомобільної дороги 
загального користування державного значення Н-14 Олександрівка-
Кропивницький-Миколаїв.  

Неодноразово на пленарних засіданнях обласної ради депутатами 
порушувалися питання про критичну ситуацію, що склалася зі станом 
зазначеної автомобільної дороги загального користування державного 
значення; приймалися відповідні Звернення до Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України стосовно виділення коштів з державного бюджету 
України в обсягах, необхідних для відновлення дорожнього покриття на 
автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-14 
Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв.  

Згідно з Переліком об'єктів будівництва, реконструкції, капітального, 
поточного та середнього ремонту автомобільних доріг загального користування 
державного значення та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування         
2018 року, передбачених у державному бюджеті за програмою 3111020 
"Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17.01.2018 № 78-р, у межах Миколаївської області передбачено такі 
ділянки капітального ремонту автомобільної дороги загального користування 
державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв: 
км 153+196 – км 161+204; 
км 161+204 – км 162+331; 
км 162+331 – км 165+000; 
км 165+000 – км 172+000. 

Водночас ділянка автомобільної дороги км 153+196 – км 161+204 на 
відміну від інших ділянок має задовільний експлуатаційний стан і забезпечує 
проїзд транспортних засобів. 

Крім цього, зазначеним вище Переліком не передбачено фінансування 
проведення капітального ремонту ділянки км 165+000 – км 175+000, що 
проходить у межах сіл  Водяно-Лорине та Возсіятське Єланецького району 
Миколаївської області. Протягом останніх років ділянка автомобільної дороги 
загального користування державного значення Н-14 Олександрівка-
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Кропивницький-Миколаїв знаходиться у вкрай критичному стані. 
Неодноразово мешканці цих населених пунктів перекривали зазначену 
автомобільну дорогу. 

Враховуючи вищенаведене, просимо забезпечити у повній мірі 
фінансування початку ремонтних робіт автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-14  Олександрівка-Кропивницький-
Миколаїв у 2018 році відповідно до затвердженої Державної цільової 
економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування 
державного значення на 2018-2022 роки. 

Просимо також внести зміни до розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17.01.2018 № 78-р та змінити ділянку капітального ремонту 
автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 
Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв з км 153+196 – км 161+204 на ділянку 
км 165+000 – км 175+000. 

Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального 
користування державного значення Н-14 Олександрівка-Кропивницький-
Миколаїв, розпочате саме на ділянці км 165+000 – км 175+000 у межах сіл  
Водяно-Лорине та Возсіятське Єланецького району, сприятиме зниженню 
соціальної напруги серед населення та учасників дорожнього руху.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прийнято на дев’ятнадцятій сесії 
Миколаївської обласної ради 
сьомого скликання                    
29 березня 2018 року  
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