Проект рішення
Бурштинської міської ради

№ 2728

Від 22 квітня 2021 р.

Про звернення депутатів
Бурштинської міської ради
щодо капітального ремонту дороги 0091002
Розглянувши проект звернення депутатів Бурштинської міської ради щодо
капітального ремонту дороги Світанок-Бурштин 0091002, відповідно до ст. 25, 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
1. Підтримати текст звернення до голови Івано-Франківської обласної державної
адміністрації про капітальний ремонт дороги Світанок-Бурштин 0091002 (додається).
2. Звернення депутатів Бурштинської міської територіальної громади надіслати до
голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника
Бурштинської міської ради Ростислава Стаська та голову постійної комісія з питань
комунальної власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження та
транспорту Андрія Савчака.

Міський голова

Василь Андрієшин

Підготувала:
Депутат міської ради ВО «Свобода»
___.04.2021

Наталія Василащук

Погоджено:
Перший заступник
міького голови
___.04.2021

Ростислав Стасько

Юридичний відділ:
___.04.2021

_________________________

Загальний відділ:
___.04.2021

_________________________

Секретар ради:
___.04.2021

_________________________

Проєкт
Голові Івано-Франківської
обласної державної адміністрації
Андрію Бойчуку
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Бурштинської міської ради до голови
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
щодо капітального ремонту дороги Світанок-Бурштин 0091002
Ми, депутати Бурштинської міської ради, звертаємося до Вас про
проведення капітального ремонту автодороги місцевого (обласного) значення.
Автомобільна дорога Світанок-Бурштин 0091002 довжиною 14,3
кілометра, яка перетинається із дорогою державного значення Н09 є дорогою
загального користування місцевого обласного значення.
Зазначена дорога, пролягає через дві громади: Бурштинську
територіальну громаду та Рогатинську територіальну громаду, яка здійснює
зв'язок шести населених пунктів з центром громад, обласним центром, по якій
здійснюється довіз учнів до навчальних закладів.
Станом на сьогодні, ця автодорога повністю знищена. З дороги
обласного значення вона перетворилася на місиво із землі та мікроскопічних
залишків асфальту. Шлях, який можна проїхати за 15 хвилин, доводиться
долати 40 хвилин, при цьому знищується автотранспорт. Діти змушені
вставати до сходу сонця, поїздка по цій дорозі їх надзвичайно втомлює, а це
здоров’я та безпека наших діток.
Стан цієї дороги - це питання нашого щоденного життя, адже щодня по
цій дорозі їздять автомобілі швидкої допомоги, рятувальних служб та інший
транспорт.
На даному автошляху ямковий ремонт не здійснювався вже десятки
років, місцева громада своїми силами проводить його, але результат дуже
мізерний.
Наше життя, життя та безпека наших дітей – в руках балансоутримувача
автошляху та розпорядника бюджетних коштів.
Без дорожнього сполучення, тисячі людей, які нею поєднані, ризикують
залишитися відірваними від центрів громад, обласного центру, відчувають
велику соціальну напругу. З цього з’являється твердження, що села приречені
на вимирання.
Беручи до уваги наведене, просимо Вас, за кошти обласного бюджету
виготовити проект з капітального ремонту автодороги Світанок-Бурштин
0091002 та включити її в перелік робіт з капітального ремонту доріг ІваноФранківської області.

Прийнято на _____________ Сесії
Бурштинської міської ради
восьмого скликання ___ ________ 2021

