від 29 листопада 2016 року

№ 324-р

Про стан безпеки дорожнього руху у
Голованівському районі та використання
коштів державного та місцевих бюджетів
на утримання, реконструкцію та ремонти
доріг комунальної власності
У районі знаходилося під контролем виконання комплексної програми
розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху
у Голованівському районі на 2013-2016 роки. Дана програма затверджена з
метою створення безпечних умов дорожнього руху на автомобільних дорогах,
вулицях шляхом здійснення комплексу взаємопов’язаних заходів.
Стан безпеки дорожнього руху у Голованівському районі та
використання коштів державного та місцевих бюджетів на утримання,
реконструкцію та ремонти доріг комунальної власності знаходяться на контролі
структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних
органів міністерств і відомств України в районі.
З початку року за даними філії «Голованівський райавтодор» витрачено
всього 7995 тис. грн., з них: на експлуатаційне утримання доріг витрачено
4163,1 тис. грн., де на державні догори – 2506,8 тис. грн., територіальні та
місцеві – 1656,3 тис. грн. Виділено 3831,9 тис грн. на роботи за прямими
договорами (у тому числі субвенція)
Щомісяця проводяться планові наради з безпеки дорожнього руху,
перевезень пасажирів та вантажів з керівниками відповідних підприємств,
установ та органів державної влади.
Працює комісія з планування, організації дорожнього руху та його
безпеки в Голованівському районі, з початку 2016 року проведено п’ять
засідань.
Залишаються проблемні питання:
незадовільний технічний стан вулично-дорожньої мережі обумовлений, у
першу чергу, недостатністю фінансування на її розвиток, поновлення та
утримання;

2
щорічні видатки з місцевого та державного бюджету від нормативної
потреби були дуже малі. З цієї причини протягом десятиліть будівництво та
реконструкція доріг здійснювалися в невеликих об’ємах.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 25 листопада 2016 року № 27:
1. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації координувати та тримати на постійному
контролі стан і якість пасажирських перевезень на внутрішньорайонних
маршрутах.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації постійно здійснювати
контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів на
виконання заходів з ремонту та утримання доріг.
3. Відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації проводити
навчання дітей в усіх закладах освіти додаткові години занять щодо безпечного
поводження на дорогах.
4. Голованівському відділу поліції Головного управління національної
поліції в Кіровоградській області проводити профілактичні акції з
попередження дорожньо-транспортних пригод спільно з зацікавленими
організаціями.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
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