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РІШЕННЯ
м.Яремче

№443 -28/2019

Про звернення міської ради
щодо ремонту доріг комунальної
власності в м.Яремче
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Схвалити текст звернення депутатів Яремчанської міської ради до
голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олега
Гончарука, голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича,
голови постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та
податків Миколи Палійчука щодо допомоги у вирішенні питання
ремонту доріг комунальної власності в м.Яремче (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак
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Звернення
Ми депутати Яремчанської міської ради звертаємось до Вас з
проханням, щодо допомоги у вирішенні питання ремонту доріг комунальної
власності в м.Яремче.
Ситуація яка склалася на сьогоднішній день наступна. З метою
утримання та експлуатації дорожньо-мостового господарства в м. Яремче на
балансі Яремчанського МКП перебуває 51 дорога комунального значення,
протяжністю 53,750 км, площею 180,160 тис.м.кв. Загальна протяжність доріг
комунального значення з асфальтним покриттям складає 36,2 км, що складає
67 % від загальної протяжності та 17,55 км з гравійно-щебеневим покриттям,
що складає 33 %. У зв’язку зі значним транспортним навантаженням та
малими капіталовкладеннями, шляхова мережа міста
втратила свої
експлуатаційні якості і на сьогоднішній день 80% дорожнього полотна
потребує капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції чи
будівництва. На даний час у більшості випадків здійснюється поточний
ямковий ремонт дорожнього покриття , який не має довготривалого ефекту і
через деякий час потребує його повторного здійснення. Більш економічно
вигідним за ямковий ремонт є капітальний ремонт дорожнього покриття, що
відповідає всім сучасним стандартам та буде служити десятки років.
Найбільш критична ситуація склалася з дорогами комунального
значення які ведуть до соціально важливих об’єктів міста, так дорога по
вулиці Довбуша веде до Центральної міської лікарні та Міського суду, дорога
по вулиці Ковпака веде до міського кладовища, дорога по вулиці
Б.Хмельницького веде до комунальних служб та гірського масиву забудови
житлових будинків, а дорога по вулиці С.Бандери взагалі використовується як
об’їздна дорога для важковагових автомобілів і сполучається з дорогою
державного значення Н-09 Мукачево-Львів. Яремчанською міською радою в
міру своїх фінансових можливостей у 2018 році за рахунок коштів місцевого

бюджету проведено ряд робіт по ремонту об’їзної дороги по вул.С.Бандери в
м.Яремче, а саме, капітальний ремонт (перенесення) кабельної лінії 10кВт на
суму 455,5 тис.грн. та реконструкцію мережі дощової каналізації поверхневого
стоку на суму 835,4 тис.грн.
Виходячи з вищенаведеного Яремчанська міська рада просить Вас
поставитись з розумінням до вирішення даного питання та виділити кошти з
обласного бюджету на ремонт доріг комунального значення по вулицях
С.Бандери, Ковпака, Довбуша, Б.Хмельницького та влаштування
водовідведення по вул.Ковпака в м.Яремче.
Прийнято на двадцять восьмій сесії
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