
 
 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

                                      ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 

14.04.2017 

 

                             № 89 

  

 

Про План робіт з будівництва, 

реконструкції, ремонту та 

утримання доріг загального 

користування, доріг та вулиць 

комунальної власності в населених 

пунктах Миргородського району 

на 2017 рік 

  

 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, статей 2, 13, 16, 

28, 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 5, 12, 27 

Закону України «Про дорожній рух», на виконання розпорядження голови 

Полтавської обласної державної адміністрації від 05.04.2017 № 207 «Про 

виконання у 2017 році робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання автомобільних доріг області», враховуючи пропозиції органів 

місцевого самоврядування: 

1. Затвердити План робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання доріг загального користування, доріг та вулиць комунальної 

власності в населених пунктах Миргородського району на 2017 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

          Голова      

районної державної  

     адміністрації                                                                  Ю.КОВАЛЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

     Розпорядження голови 

     Миргородської районної  

     державної адміністрації          

     14.04.2017   № 89 

 

 

План робіт  

з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального 

користування, доріг та вулиць комунальної власності в населених пунктах 

Миргородського району на 2017 рік 
 

№ Назва об’єкту 
Замовник 

робіт 

Обласний 

бюджет, 

тис.грн 

Бюджет 

сільської 

ради, 

тис.грн 

Районний 

бюджет, 

тис.грн 

РАЗОМ 

тис.грн 

1. Будівництво, 

реконструкція, 

капітальний 

ремонт 

     

1.1. Капітальний 

ремонт а/д 

О1715213 

/Гадяч-Мирго-

род/-Бакумівка- 

Зубівка, терито-

рія Зубівської 

сільської ради 

Миргородського 

району  

Зубівська 

сільська 

рада 

745,000  745,000 1490,000 

2. Поточний 

ремонт 

     

2.1. Поточний 

ремонт а/д 

О1715213 

/Гадяч-Мирго-

род/-Бакумівка- 

Зубівка, терито-

рія Зуєвецької 

сільської ради 

Миргородського 

району 

Зуєвецька 

сільська 

рада 

344,000 500,000  844,000 

2.2. Поточний 

ремонт а/д 

О1715213 

Черевківська 

сільська 

рада 

500,000 800,000  1300,00 



/Гадяч-Мирго-

род/-Бакумівка- 

Зубівка, терито-

рія Черевківсь-

кої сільської 

ради Мирго-

родського 

району 

2.3. Поточний 

ремонт а/д 

О1715213 

/Гадяч-Мирго-

род/-Бакумівка- 

Зубівка, терито-

рія Хомутець-

кої сільської 

ради Мирго-

родського 

району 

Хомутецька 

сільська 

рада 

227,700 400,000  627,700 

2.4. Поточний 

ремонт а/д 

О1715213 

/Гадяч-Мирго-

род/-Бакумівка- 

Зубівка, тери-

торія Зубівської 

сільської ради 

Миргородського 

району 

Зубівська 

сільська 

рада 

800,000 - 171,700 971,700 

 
ВСЬОГО по 

району 

 
2 616,700 1 700,000 916,700 5 233,400 

 

з них: 

      капітальні       

      видатки 

 

745,000 - 745,000 1 490,000 

 
      поточні      

      видатки 

 
1 871,700 1 700,000 171,700 3 743,400 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                  В.М.Хоменко 

 

 

 


