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Депутатський запит

До начальника Служби автомобільних доріг 
в Хмельницькій області Гнидюка П .І .-  
щодо проведення ремонту дороги загального 
користування місцевого значення (обласної)
№ 0231806 Закупне -  Дубівка

і
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До мене як до депутата Хмельницької обласної ради від імені 
мешканців сіл Куткіїші, Голеншцево, Романівна, Вівся, Лисогірка та 
смт Закупне Чемеровецького району (а зазначених селах проживає 
близько 4 000 мешканців) звернулися сільські голови цих населених 
пунктів із проханням посприяти у вирішенні питання щодо необхідності 
проведення капітального ремонту дороги загального користування 
місцевого значення (обласного) № 0231806 Закупне -Дубівка, загальною 
протяжністю 6,7 кмм

Так сталося, що у 80-х роках було побудовано дорогу в обхід села 
Куткївці через село Івахнівці, що спричинило низку незручностей для 
жителів Кутковецької, Закупненської, Вівсянської, Голенищівської 
громад: немає прямого сполучення і для доїзду до обласного центру 
людям доводиться користуватися шляхом, довшим на 10 км,, що у свою 
чергу є не тільки незручно але й затратно.

Протягом багатьох років про цей вїїр ізок шляху забули і наразі 
дорожнє полотно фактично зруйноване. Органи місцевого самоврядування 
самотужки здійснюють ямковий ремонт цього відрізку дороги сипучими 
матеріалами. Однак після інтенсивних дощів, враховуючи до того ж 
специфіку місцевого рельєфу, ця робота зводиться практично нанівець.

Переглядаючи перспективний план об’єднання громад області, 
бачимо, що смт Закупне в майбутньому стане центром об’єднання ОТГ. У



селищі Закупне сконцентровано не лише всю промисловість 
Чемеровецького району (залізнична станція, кар’єри, елеватори, склади та 
інше), але тут знаходиться й опорна школа.

Долаючи незадовільний шлях до школи із села Дубівка у селище 
Закупне, діти неодноразово запізнюються на уроки, що призводить до 
невдоволення батьківської громади.

\  Для вирішення вище зазначеного питання депутати Кутковецької 
сільської ради звернулись із відповідним проханням до голови 
Хмельницької обласної державної адміністрації та голови Хмельницької 
обласної ради, на що отримали відповідь про те, що «згідно з поданими 
пропозиціями Чсмеровецької райдержадміністрації даний відрізок шляху 
було включено до переліку ділянок ремонтів доріг загального 
користування місцевого значення на 2019 рік окремими ділянками».

У зв’язку з цим прошу Вас внести до порядку денного двадцять 
четвертої сесії Хмельницької обласної ради питання про мій депутатський 
запит щодо необхідності ремонту дороги загального користування 
місцевого значення (обласної) № 0231806 Закупне-Дубівка.

Додатки: звернення сільських голів від 12 лютого 2019 р., 
проект рішення з цього питання

З поййгою депутат 
Хмельницької обласної ради О. Савчук

14 лютого 2019р.


