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Проект

РІШЕННЯ

2019 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів обласної Ради 7 скликання до Кабінету
Міністрів України та Міністерства інфраструктури України щодо 

катастрофічного стану автодороги Т-02-02 «Могилів - Подільський -
Ямпіль - Бершадь - Умань»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи ініціативу депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Мазура Г.Ф., висновки постійних комісій Вінницької обласної 
Ради, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів обласної Ради 7 скликання до Кабінету 
Міністрів України та Міністерства інфраструктури України щодо 
катастрофічного стану автодороги Т-02-02 «Могилів-Подільський - Ямпіль - 
Бершадь -Умань» (додається).

2. Надіслати звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства 
інфраструктури України.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту 
та зв’язку (Мельника А.Ю.), з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 2019 року №

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів обласної Ради 7 скликання до Кабінету Міністрів України та 

Міністерства інфраструктури України щодо катастрофічного стану 
автодороги Т-02-02 «Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь -Умань»

Постановою Кабінету міністрів України від № 382 від 21 березня 
2018 року було затверджено Державну цільову економічну програму розвитку 
автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018— 
2022 роки. Програма спрямована на забезпечення ефективного 
функціонування та розвитку наявної мережі автомобільних доріг загального 
користування державного значення за маршрутами міжнародних та 
національних транспортних коридорів, підвищення безпеки руху, швидкості, 
комфортності та економічності автоперевезень пасажирів і вантажів та 
забезпечення належного експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування державного значення.

Однією із таких доріг, яка потребує невідкладного ремонту та практично 
зруйнована є дорога Т 02-02 «Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - 
Умань». Особливо небезпечна ситуація склалась в Тростянецькому районі, де 
пересування автотранспортом значно ускладнене та несе небезпеку для життя 
та здоров’я учасників дорожнього руху.

Про критичний стан даної ділянки дороги неодноразово повідомляти 
балансоутримувача - Службу автомобільних доріг у Вінницькій області, проте 
жодних результатів це не дало, а від даної організації надходили банальні 
відписки щодо недостатнього фінансування для проведення ремонтних робіт.

На даному етапі громадськість дуже обурена та готова перейти до 
проведення громадських акцій протесту.

На підставі вищезазначеного та враховуючи КРИТИЧНИИ стан 
автомобільної дороги Т 02-02 «Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - 
Умань», а особливо в Тростянецькому районі, депутатський корпус 
Вінницької обласної Ради 7 скликання звертається до Міністра 
інфраструктури України та Кабінету Міністрів України щодо, 
НЕВІДКЛАДНОГО вирішення даного питання.


