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,Щолинська районна рада
м. ,Щолинська, вул. Соборностi
Украiни, 28,
Кiровоградська обл., 28500

MiHicTepcTBo iнфраструкryри Украiни спiльно з ,Щержавним агентством
автомобiльних дорiг Украiни на виконаЕня дор)^{ення Вiце-прем'ер-мiнiстра
Украiни KicTioHa В. С. вiд 25,0З.20|9 ]ф l0l78/l/1-19 розглянуло деIryтатське
зверЕеннrr народного депутата УкраiЪи Кузьменка А. I. вiд 21.03.20l9 Ns 28-01
щодо звернення депутатiв ,Щолинськоi районноi рми вiл 05.03.2019 Nq 487 з
приводу ремонту автомобiльноi дороги Н-2З Кропивницький - Кривий Рiг
Заriорiжжя (лапi
автомобiльна дорога Н-23) у межах ,Щолинського району
Кiровогралськоi областi.
Повiдомляемо, що автомобiльна лорога Н-2З у межах ,Щолинсъкого району
КiровоградськоТ областi (км 0+000 - км 81+735) мас протяжнiсть 81,7 км з
твердим покрйтгям, у тому числi 81,0км
асфа,rьтобетонне
0,7км
цементобетонне покриття.
На цей час унаслiдок тривалоi експrryатацii та неконтрольованого р),ху
великовагових транспортних засобiв протягом багатьох poKiB автомобiпьна
дорога Н-23 потребуе вiдповiдного ремонту, що передбачае значнi
капiта,rовкладення.
Фiнансування будiвництва, peKoHcTpyKuii, капiтального та поточного
середньою ремонту автомобiльних дорiг загального користування державного
значенIш здiйснюсться вiдповiдно до .Щержавноi цiльовоi економiчноi програми
розвитку автомобiльних дорiг загального користування державного значеннr1 на
2018-2022 роки, затвердженоТ постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
21,03.2018 Ns382, в обсязi щорiчних видаткiв, передбачених на розвиток
дорожнього господарства, згiдно з окремими нормативними актами Уряду,
Розпоряджентrями Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 0б,02.2019 Nl 130 <Про
затвердження перелiку об'сктiв будiвництва, реконструкцii, капiтального та
поточного середнього ремонry автомобiльних дорiг загillrьного користування
2019 роцi та обсягiв бюджетних коштiв для rx
державного значенЕя
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pax)Troк спецiапьного фонду державного бюджету за

бюджетною програмою 31 1 1020 <Розвиток мережi та утримання автомобiльних
дорiг загапьного користуванIя державного значеннD та Ns 105 <,Щеякi питання
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