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п. Славоміру Новаку

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний пане Славоміре!
Розвиток і утримання мережі державних та місцевих доріг, завершення
основних об’єктів будівництва і реконструкції, розбудова доріг державного
значення є першочерговим завданням органів державної влади.
Разом з тим, дороги Запорізької області та мостові споруди, насамперед
мостові переходи через річку Дніпро знаходяться у вкрай жалюгідному стані.
Можна з упевненістю сказати, що Службою автомобільних доріг в
Запорізькій області (далі – Служба) повністю провалено виконання пункту 5
Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р, щодо відновлення
мережі доріг та формування якісно нової системи управління і фінансування
дорожнього господарства.
Основною причиною такого становища є неналежна робота начальника
Служби Тимченка Геннадія Анатолійовича, його нездатність організувати
роботу, здійснювати ефективний контроль за ходом її виконання та намагання
реанімувати старі корупційні схеми і отримувати неправомірну вигоду для себе
та своїх покровителів.

Так, левова частина залучених державою коштів на ремонт мережі доріг
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організації відмовляються співпрацювати зі Службою, через невикорінену
практику «відкатів» і сьогодні переважно працюють в інших областях, чи за
угодами із органами місцевого самоврядування про облаштування доріг
населених пунктів.
Як наслідок практично всі дороги в області, насамперед державного
значення, залишились після зими 2015-2016 років не відремонтованими, а
проведений ремонт, де це все ж таки мало місце, не відповідає встановленим
стандартам якості і з початком зими 2016 року відремонтовані дороги знову
перейшли в первісний стан.
Більш менш задовільний стан доріг лише в місті Запоріжжі та окремих
населених пунктах області, які провели їх ремонт за рахунок власних коштів,
самостійно залучивши для цього підрядників.
Проте ці досягнення виглядають каплею в морі штучно створеної
безгосподарності та безпорадності Служби і свідчать про бездіяльність її
начальника, а також відсутність належного рівня співпраці із місцевими
органами влади і самоврядування.
Уявлення про стан доріг Запорізької області дають їх фото, які додаються
до звернення.
Оскільки область стала прикордонною, неналежний стан доріг і мостів
напряму впливає на обороноздатність держави. Крім того, створює умови до
численних дорожньо-транспортних пригод, у яких майже щодня гинуть люди,
не дозволяє реалізувати ряд урядових програм, які започатковані в області
тощо.
Так, відповідно до Постанови КМУ від 30.11.2016 №932 «Про
затвердження

Порядку створення госпітальних округів» в районах області

створюються багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, які забезпечують
лікування не менш, як 120 тис. осіб, обслуговуючи територію радіусом понад
60 км. При цьому у зв’язку зі неналежним станом доріг прибуття до лікарень
набагато перевищує встановлений законом час у 60 хвилин.

Без перебільшення в даному випадку мова вже іде про життя і здоров’я
мешканців області та кримінальну відповідальність посадових осіб органів
місцевої влади і самоврядування, які стали заручниками ситуації і самостійно
не в змозі її змінити.
Щоденно ризикують власним життям, життям школярів і вчителів водії
шкільних автобусів, які вимушені експлуатувати транспортний засіб, не
дивлячись на негоду, посилену бездоріжжям.
Вважаю, що чекати ще більш негативних наслідків роботи начальника
Служби Тимченка Г. А. не варто. Цими наслідками можуть бути не лише
підрив авторитету влади, а й смерть десятків жителів області на дорогах.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус
народного
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України»,
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незадовільну роботу Служби автомобільних доріг в Запорізькій області та
звільнити із займаної посади її начальника Тимченка Геннадія Анатолійовича.

З повагою
народний депутат України

В. В. Кривохатько
(посв. 286)

