
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
09.08.2019                  м. Запоріжжя                                  № 396 

 
 
 
Про управління автомобільними  
дорогами загального користування  
місцевого значення Запорізької області 

 
Керуючись  статтями 6, 15, 19, 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статтею 12 Закону України «Про автомобільні дороги», з метою  
забезпечення сталого функціонування  дорожнього господарства в області, 
зокрема автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
виконання вимог законодавства щодо управління автомобільними дорогами 
загального користування місцевого значення, 
ЗОБОВ´ЯЗУЮ: 
 

1. Голів районних державних адміністрацій: 
1) надавати до Державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької 

області» інформацію про потреби в проведенні робіт з будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних  доріг загального 
користування місцевого значення; 

2) вживати заходів щодо передбачення в районних бюджетах коштів на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних  доріг 
загального користування місцевого значення; 

3) опрацьовувати питання щодо виділення коштів із сільських, селищних 
бюджетів та сільських, селищних, міських бюджетів об’єднаних 
територіальних громад на роботи з будівництва, реконструкції, ремонту та 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 

4) брати участь у проведенні інвентаризації автомобільних  доріг 
загального користування місцевого значення; 

5)  вживати заходів щодо забезпечення належного санітарного стану  
смуги відведення  автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення; 

6) щороку проводити весняне та осіннє комісійне обстеження (за участю 
представників Державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області»,  
структурних підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця»                 
АТ «Українська залізниця» та представників  Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області) стану автомобільних  доріг загального користування 
місцевого значення, під час огляду особливу увагу приділяти аварійно-
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небезпечним ділянкам доріг, місцям концентрації ДТП, та за результатами 
надавати до Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації копії актів обстеження; 

7) невідкладно надавати до Державного підприємства «Місцеві дороги 
Запорізької області» інформацію про виявлені випадки пошкодження та 
крадіжок елементів та складових автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення; 

8) здійснювати моніторинг  стану проїзду на автомобільних дорогах 
загального користування місцевого значення в осінньо-зимовий період; 

9) оперативно надавати до Державного підприємства «Місцеві дороги 
Запорізької області» інформацію про труднощі проїзду на  автомобільних 
дорогах загального користування місцевого значення в осінньо-зимовий період; 

10) надавати до Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації пропозиції щодо місць облаштування майданчиків для 
здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення; 

11)  інформувати Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації про виконання цього розпорядження щопівроку, до  20 
числа місяця, що настає за звітним періодом. 

 
 
2. Рекомендувати Управлінню Укртрансбезпеки у Запорізькій області:  
1) надавати до Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації пропозиції щодо місць облаштування майданчиків для 
здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення; 

2) забезпечити здійснення ефективного габаритно-вагового контролю при 
перевезеннях вантажів автотранспортом на автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення;  

3) інформувати Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації про виконання цього розпорядження щопівроку, до  20 
числа місяця, що настає за звітним періодом. 
 

3. Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області»: 
1) надавати Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації, в межах повноважень, пропозиції щодо напрямів 
використання коштів, що надходять на розвиток мережі  й утримання 
автомобільних доріг  загального користування місцевого значення; 

2) надавати до Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації проєкт переліку об’єктів будівництва, реконструкції, 
капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевому  бюджету; 
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3) розробляти графіки виконання робіт з будівництва, реконструкції, 
ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 
погоджувати їх з Департаментом промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації; 

4) забезпечувати своєчасне та якісне виконання робіт з будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, контроль за їх виконанням у межах наявного 
бюджетного фінансування; 

5) забезпечувати раціональне та ефективне використання бюджетних 
коштів; 

6) забезпечувати  закупівлю за бюджетні  кошти робіт з будівництва, 
реконструкції,  ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення в  порядку та на підставах, визначених 
чинним  законодавством України; 

7) забезпечувати проведення згідно з вимогами законодавства 
інвентаризації автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення; 

8) вживати заходів зі здійснення паспортизації автомобільних  доріг 
загального користування місцевого значення та штучних споруд на них; 

9) вживати заходів для оформлення земельних ділянок у межах смуги 
відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 

10) вживати заходів  із виготовлення  схем організації дорожнього руху 
на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення; 

11) вживати заходів щодо озеленення смуги відведення автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення; 

12) вживати заходів щодо забезпечення належного санітарного стану  
смуги відведення  автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення; 

13) забезпечити проведення вирубування та розчищення дерево-
чагарникових насаджень, а також робіт, не пов’язаних із веденням лісового 
господарства, в межах смуги відведення автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення з метою забезпечення безпеки дорожнього 
руху; 

14) брати участь у   щорічному  весняному  та осінньому  обстеженні  
стану автомобільних доріг  загального користування місцевого значення;   

15) забезпечувати   функціонування  автоматизованих систем управління, 
зв’язку, створювати умови для інформаційного забезпечення на автомобільних  
дорогах загального користування місцевого значення  на регіональному рівні, 
забезпечувати належне маршрутне орієнтування користувачів автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення; 

16) організувати  проведення робіт з метою забезпечення  безперервного 
та    безпечного руху  автотранспорту при   складних    погодних умовах  та  на 
 
 
 підставі приписів (вимог) Управління  патрульної поліції в Запорізькій області, 
а також забезпечувати розробку і здійснення,  у взаємодії з відповідними 
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уповноваженими  органами Національної поліції, заходів з питань безпечної 
експлуатації  доріг загального користування  місцевого значення, мостів  та 
інших штучних споруд на них; 

17) здійснювати моніторинг    стану  автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, виявлення аварійно-небезпечних  ділянок та 
місць  концентрації дорожньо-транспортних пригод і впровадження  заходів  
щодо  їх ліквідації; 

18) забезпечити стале функціонування  автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, в тому числі  у зимовий період, при 
наявності відповідних бюджетних призначень;  

19) інформувати Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації щодня в період зимової експлуатації  про стан проїзду на 
автомобільних дорогах загального користування місцевого значення; 

20) вживати заходів для своєчасної заборони або обмеження руху 
автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, а 
також відновлення безпечних умов для руху в установленому порядку; 

21) забезпечувати організацію проведення необхідних заходів у разі 
стихійного лиха в регіоні; 

22) забезпечувати узгодження  маршрутів великогабаритних та/або  
великовагових транспортних засобів, які проходять автомобільними дорогами 
загального користування місцевого значення в установленому порядку; 

23) надавати до Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації щомісяця, до 05 числа місяця, що настає за звітним 
періодом, інформацію про виконані роботи на автомобільних дорогах 
загального користування місцевого значення (у розрізі районів), обсяги 
витрачених бюджетних коштів, випадки дорожньо-транспортних пригод  на 
автомобільних дорогах  загального користування місцевого значення, завдані 
збитки автодорогам  учасниками дорожнього руху, підрядниками  або третіми  
особами; 

24) інформувати Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації про виконання цього розпорядження щопівроку, до  20 
числа місяця, що настає за звітним періодом. 

 
4. Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації:  
1) забезпечувати статистичний облік автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, які передані до сфери управління 
облдержадміністрації,  відповідно до вимог чинного законодавства; 

2)  здійснити погодження та затвердження переліку об’єктів будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення,  що фінансуватимуться за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету; 

3) розробляти програми розвитку автомобільних доріг в Запорізькій 
області; 

4) передбачати видатки на будівництво, реконструкцію, капітальний, 
поточний ремонти, утримання автомобільних доріг загального користування 
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місцевого значення за рахунок  дозволених джерел фінансування в обласній 
програмі розвитку автомобільних доріг Запорізької області; 

5) забезпечити підготовку інформації голові обласної державної 
адміністрації про виконання цього розпорядження щороку, до 30 числа місяця, 
що настає за звітним періодом. 

 
 5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 30.03.2018 № 176 «Про управління автомобільними 
дорогами загального користування місцевого значення в Запорізькій області», 
зі змінами та доповненнями  
 
 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації згідно з функціональним розподілом 
обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач 
обов’язків голови      Е. СЛЕПЯН 
 
 


