УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІV сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 14 вересня 2017 року

№ 316- VІІ

Про внесення доповнення до районної Програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху та розвитку
дорожнього господарства у Дворічанському районі
на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 15 червня 2017 року №284-VIІ
Розглянувши
клопотання Дворічанської районної державної
адміністрації, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести доповнення до районної Програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху та розвитку дорожнього господарства у
Дворічанському районі на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 15 червня 2017 року №284-VIІ, а саме:
п.11 викласти в наступній редакції:

11

Поліпшення транспортноексплуатаційного стану
автомобільних доріг,
виконання робіт з поточного
ремонту доріг загального
користування району,
експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального
користування місцевого
значення Дворічанскього
району.
Ділянка автодороги
Дворічна-Великий Бурлук.
Ділянка автодороги
смт Дворічна-с. Кам’янка.

20172020

300.0

Органи місцевого
самоврядування
району, філія
«Дворічанський»
райавтодор» ДП
«Харківський
райавтодор», ВАТ
ДАК «Автомобільні
дороги України»
Дворічанська
райдержадміністрація,
фінансове управління
Дворічанської
райдержадміністрації.

Ділянка автодороги
смт Дворічна-с. Піски
Ділянка автодороги
смт Дворічна с.Першотравневе, автодорога
с.Вільшана – с.Першотравневе.

Визначити
одержувачем коштів та
замовником виконання
робіт по
експлуатаційному
утриманню
автомобільних доріг
загального
користування
місцевого значення
Дворічанскього району
Службу автомобільних
доріг у Харківській
області, а головним
розпорядником коштів
Дворічанську районну
державну
адміністрацію.

доповнити пунктом:
«Перелік об»єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
доріг загального користування Дворічанського району, які заплановано
до співфінансування з районного бюджету на договірних засадах у
2017 році»
№
з/
п
1

Найменування об»єкта, вид
робіт, індекс
Експлуатаційне утримання
( ямковий ремонт) автодороги
С210933
Вільшана –Першотравневе
км4+600-км13+600

Обсяг
співфінансу
вання,
тис. грн
300,00

Головний розпорядник
бюджетних коштів
Дворічанська районна державна
адміністрація

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
(Акулов В.В.).

Голова
районної ради

Г.Турбаба

