
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення Харківської обласної ради  

Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього комплексу 
Харківської області на 2012 ‒ 2016 роки, затвердженої рішенням обласної 

ради від 22 грудня 2011року № 293-VI (зі змінами) 
 
 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 
Через значне зростання інтенсивності руху по автодорозі державного 

значення Р-07 «Чугуїв – Мілове» (через Старобільськ) як цивільного 
автотранспорту, так і великовагового спеціального транспорту, задіяного в зоні 
антитерористичної операції, конструктив дорожнього одягу зовсім не витримує 
навантаження, що призвело до аварійних та небезпечних руйнувань основи та 
покриття. На даний час періоду ремонту потребує 100% протяжності 
автодороги по регіону, в тому числі, з доведенням до параметрів відповідної 
категорії 7,7 км, відновленням транспортно-есплуатаційних показників - 
94,8 км дороги та п’яти штучних споруд. 

На виконання протокольного доручення ХХХVIІ сесії VI скликання 
Харківської обласної ради від 27 серпня 2015 року, відповідно до листа 
постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, житлово-
комунального господарства, промисловості, будівництва, транспорту, шляхів і 
зв’язку Харківської обласної ради Департаментом житлово-комунального 
господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної 
адміністрації підготовлено проект рішення Харківської обласної ради про 
внесення відповідних змін до Програми розвитку дорожнього комплексу 
Харківської області на 2012 ‒ 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 22 грудня 2011року № 293-VI (зі змінами), для внесення його у 
встановленому порядку на розгляд сесії обласної ради.   

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
Метою рішення обласної ради є здійснення заходів, направлених на 

виконання аварійно-відновлювальних робіт на автомобільній дорозі 
державного значення Р-07 «Чугуїв – Мілове» до нормативних. Для цього до 
Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 2012 ‒ 2016 
роки вносяться зміни та доповнення до Програми що стосується заходів 
ЦІЛЬОВИХ ПІДПРОГРАМ. 

Для цього до Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської 
області на 2012-2016 роки вносяться доповнення до розділу 5. «ЦІЛЬОВІ 
ПІДПРОГРАМИ» таблицею 5.9. «Фінансування робіт з капітального та 
поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Р-07 «Чугуїв – 
Мілове» (через Старобільськ). 
 

3. Правові аспекти 
Проект рішення обласної ради підготовлено на підставі статті 34 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації».   



Реалізація положень рішення обласної ради «Про внесення змін до 
Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської області на 
2012 ‒ 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22 грудня 2011року 
№ 293-VI (зі змінами)», після його прийняття не потребуватиме внесення змін 
до інших рішень обласної ради. 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Відповідно до п. 2 розділу 6 Протоколу апаратної наради, яку проводив 

Прем’єр-міністр України Яценюк А.П. 31 липня 2015 року (доручення 
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 07.08.2015 № 33213/0/1-15, 
вх. ХОДА від 10.08.2015 № 9033/2), стосовно приведення у належний 
експлуатаційний стан автомобільної дороги Харків-Куп’янськ-Сватове на 
реалізацію заходу Програми розвитку дорожнього комплексу Харківської 
області на 2012 ‒ 2016 роки щодо ремонту автомобільної дороги загального 
користування державного значення Р-07 «Чугуїв – Мілове» (через 
Старобільськ) в межах Харківської області передбачається спрямувати кошти  
державного та місцевих бюджетів у загальній сумі 614,6 млн. грн. 

 
5. Позиція заінтересованих органів 
Проект рішення обласної ради не потребує погодження з іншими 

органами.   
 
6. Регіональний аспект 
Основним положенням даного проекту рішення обласної ради є 

відновлення техніко-експлуатаційних характеристик автомобільної дороги 
загального користування державного значення Р-07 «Чугуїв – Мілове» (через 
Старобільськ) в межах Харківської області, забезпечення безпеки руху 
транспорту. 

 
7. Громадське обговорення 
Прийняття рішення обласної ради не потребує консультацій з 

громадськістю. 
 
8. Прогноз результатів 
Реалізація проекту рішення дозволить здійснити заходи, в тому числі 

реалізувати зовнішньоекономічні угоди, направлені на приведення техніко-
експлуатаційних параметрів, забезпечення безпечного та зручного руху 
транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення                  
Р-07 «Чугуїв – Мілове» (через Старобільськ) в Харківській області. 
 
Директор Департаменту житлово- 
комунального господарства та розвитку  
інфраструктури Харківської обласної  
державної адміністрації                                                             С.В. Магдисюк 
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