
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVIІI сесія 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 28 лютого 2013 року          № 631 

 

Про звернення депутатів 

Бережанської міської ради  

  

 

Розглянувши звернення депутатів Бережанської міської ради, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська 

рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради VI скликання до  

начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Гнатіва 

М.Я. «Про терміновий ремонт автодороги» (звернення додається). 

2. Доручити секретарю Бережанської міської ради Гончару П.В. направити 

рішення та звернення начальнику Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області Гнатіву М.Я. для розгляду і вирішення порушених 

у них питань. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальнику Служби автомобільних  

доріг у Тернопільській області 

М.Я. Гнатіву   

 
ЗВЕРНЕННЯ  

Про терміновий ремонт автодороги 

 
Бережанська міська рада звертається до Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області у зв’язку із незадовільним експлуатаційним  станом  

автомобільної дороги М-12  -  Стрий – Тернопіль - Кіровоград – Знам'янка,  в 

межах території Бережанської міської ради, а саме: незадовільний стан а 

місцями і повна відсутність дорожнього покриття, підняті та не впорядковані 

узбіччя, зруйновані або відсутні тротуари.  

Міська рада неодноразово зверталась щодо необхідності капітального 

ремонту даної ділянки дороги. Однак жодних робіт по капітальному ремонту 

автодороги не виконано. Листом Тернопільської обласної державної 

адміністрації № 04-5225/36-23 від 04.11.2009 року, Бережанську міську раду 

проінформовано, що згідно спільного наказу по Службі автомобільних доріг та 

ДП «Тернопільський облавтодор» № 93/115  від 1 жовтня 2009 року, «згадану 

ділянку автодороги передано на утримання Бережанському райавтодору» і 

знову жодних зрушень в обслуговуванні  дороги, а державна дорога особливо в 

межах міста, перетворилася на суцільне бездоріжжя та проїхати по ній сьогодні 

вже практично неможливо. Зруйноване дорожнє покриття призводить до 

створення аварійних ситуацій на дорозі, а через надмірну вібрацію основи 

дорожнього покриття порушуються з’єднання чавунних труб водогону, що 

призводить до непередбачуваних витрат міського бюджету на ремонт 

водопроводу. 

Дорога є державною, а зволікання чиновників і халатне виконання ними 

своїх обов’язків  призводить до руйнування  державного та комунального 

майна. 

Вимагаємо терміново в 10 денний термін,  вжити невідкладних заходів для 

капітального ремонту вказаної ділянки дороги,  а у випадку відсутності реакції 

на наше звернення знімаємо з себе відповідальність за можливі акції 

громадської непокори мешканців міста та закриття проїзду транспорту 

територією міста. 

 

Прийнято на вісімнадцятій сесії Бережанської 

міської ради шостого скликання 

28 лютого 2013 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 


