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Відповідно до Вашого запиту від 28 квітня 2014 року районна 
державна адміністрація надає наступну інформацію.

Дороги Новоукраїнського району поділяються на дороги загального 
користування та комунальні дороги.

Дороги загального користування обслуговуються філією 
"Новоукраїнський райавтодор", якій виділяються кошти для проведення 
ремонтних робіт та їх утримання. Інформацію про виконані ремонтні роботи 
у 2013 році та плани на 2014 рік можна отримати у керівництва філії 
"Новоукраїнський райавтодор".

Комунальні дороги знаходяться у віданні органів місцевого 
самоврядування, відповідно вони і забезпечують заходи з організації 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг населених 
пунктів за встановленими для них будівельними нормами, державними 
стандартами та нормами.

Щодо використання коштів субвенції з державного бюджету на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності на 2013 рік, повідомляємо, що відповідно до 
розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації від 24 квітня 
2014 року №216-р затверджено перелік об’єктів, які будуть фінансуватися за 
рахунок державної субвенції у 2013 році (http://www.kr- 
admin.gov.ua/Rozpor/Ua/2013/216.pdf). Для Новоукраїнського району було 
виділено 607 тис.грн. для проведення капітального ремонту комунальних 
доріг та 285,6 тис.грн. для поточного ремонту комунальних доріг.

Поточний ремонт сільські ради провели, крім Шишкинської сільської 
ради, так як вона не отримала кошти з державного бюджету. Відповідно до 
розпорядження голови облдержадміністрації замовником робіт на 
капітальний ремонт було визначено Службу автомобільних доріг у 
Кіровоградській області, яка у 2013 році не провела ремонтні роботи, тому у 
2014 році заплановано завершити ці роботи, але замовником робіт будуть 
міська та сільські ради.

Якість робіт контролює замовник робіт. Після проведення ремонтних 
робіт підписується акт виконаних робіт між замовником та виконавцем. 
Підписання даного документу засвідчує, що замовник задоволений 
результатом робіт.
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На даний час перелік об’єктів, які будуть фінансуватися з державного 
бюджету у 2014 році за рахунок субвенції на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності району уже 
сформовано та направлено до Кіровоградської облдержадміністрації для 
затвердження. Сума коштів, виділених у 2014 році з державного бюджету 
для Новоукраїнського району, складає 769,8 тис.грн. на капітальний ремонт 
та 360,2 тис.грн. на поточний ремонт. Замовниками робіт будуть міська та 
сільські ради.
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