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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

                                      Шановний Костянтине Івановичу! 

           

 

             До мене, як до народного депутата України, звернувся голова 

Пологівської РДА Запорізької області А.Є.Крупський та голова Пологівської 

райради О.П.Покутній, які просять посприяти у вирішенні питання щодо 

виділення субвенції з державного бюджету на виконання робіт з капітального 

ремонту автомобільної дороги Т - 04 - 01 Дніпропетровськ - Васильківка - 

Покровське - Гуляйполе - Пологи - Мелітополь на ділянці км 185 + 791 - км 187 

+ 291, протяжністю 1,5 км. 

 В своєму зверненні вони зазначають, що відповідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.06.2016 № 395 «Деякі питання надання у 2016 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально - економічного розвитку окремих територій» Пологівському 

району була виділена субвенція на суму 12 000 000 грн., а саме: на 

першочерговий ремонт ділянки територіальної автомобільної дороги Т - 04 - 01 

Дніпропетровськ - Мелітополь км 177 + 935 - км 187 + 291 (Пологи - 

Гуляйполе). 

            Рішенням сесії Пологівської районної ради Запорізької області від 

12.08.2016 № 13 «Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 



24.12.2015 № 10 «Про районний бюджет на 2016 рік» (зі змінами та 

доповненнями) на виконання «Програми соціально - економічного та 

культурного розвитку Пологівського району на 2016 рік» по КФК 170703 

«Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг» було затверджено видатки на 

суму 12 000 000 грн. 

   Пологівською райдержадміністрацією 07.09.2016 було перераховано  

Службі автомобільних доріг у Запорізькій області кошти на суму 7872000 грн. 

Станом на сьогоднішній день Службою автомобільних доріг виготовлений 

робочий проект «Першочерговий ремонт ділянки територіальної автомобільної 

дороги Т - 04 - 01 Дніпропетровськ -Мелітополь км 177 + 935 - км 187 + 291 

(Пологи - Гуляйполе)». 15.09.2016 даний проект направлений для проходження 

експертизи в «Укрдордержбудекспертизу» з орієнтовним терміном отримання 

висновку 30.09.2016. 

В той же час,  постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 

605 «Про внесення змін у додатки 1-3 до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. № 395» внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.06.2016 № 395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально - економічного розвитку окремих територій», в якій було вилучено 

бюджетні призначення Пологівському району на суму 12 000 000 грн. 

Таким чином на сьогоднішній день склалася незрозуміла ситуація з 

фінансування робіт з капітального ремонту автомобільної дороги Т - 04 – 01, а 

також з подальшою долею робочого проекту «Першочерговий ремонт ділянки 

територіальної автомобільної дороги Т - 04 – 01 та перерахованими раніше 

Пологівською райдержадміністрацією коштами в розмірі 7872000 грн. 

Крім того, незрозуміло чому виникла дана ситуація в той час, як 

керівництво Пологівського району до останнього моменту було впевнено у 

виділені субвенції на суму 12 000 000 грн. в повному обсязі на виконання робіт 

з капітального ремонту автомобільної дороги Т - 04 – 01, яка є вкрай важливою 

для функціонування інфраструктури регіону. 



          Виходячи з зазначеного вище прошу надати  копії листів з пропозиціями 

до КМУ та інших зацікавлених установ, на підставі яких було прийняте 

рішення по перерозподілу зазначеної бюджетної субвенції та копії листів до  

мене і до керівництва Пологовської РДА та райради по інформуванню нас з 

цього приводу.   

 Крім того, прошу надати пропозиції щодо вирішення питання  виділення 

субвенції з бюджету на виконання робіт з ремонту автомобільної дороги Т - 04 - 

01 Дніпропетровськ - Васильківка - Покровське - Гуляйполе - Пологи - 

Мелітополь на ділянці км 185 + 791 - км 187 + 291, протяжністю 1,5 км. 

Про результати розгляду звернення прошу  повідомити мене та заявників 

у встановлений законом строк. 

 

 

 

З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 


