
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

_________________ сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від ______________ 2021 року                                                            смт Печеніжин 

№  
 

Про звернення Печеніжинської  
селищної ради стосовно ремонту  
автомобільних доріг місцевого  
районного значення на  
території громади 

 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити та направити звернення Печеніжинської селищної ради до 
Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України, обласної державної  адміністрації стосовно ремонту 
автомобільних доріг місцевого районного значення на території громади.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного 
голови Андрійчука Любомира Миколайовича. 

 

 

Селищний голова       Ігор Довірак 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Президенту України В.Зеленському,  
Кабінет Міністрів України,  
Верховна Рада України,  
Івано-Франківська обласна  
державна  адміністрація 

 

Звернення 

 

Печеніжинська селищна рада звертається до Вас з проханням допомогти у 
вирішенні питання ремонту доріг загального користування районного значення 
на території Печеніжинської територіальної громади. 

На  території громади протяжність автомобільних доріг загального 
користування районного значення становить 47,5 км (дороги знаходяться на 
балансі департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної 
адміністрації), а саме: 

- С090702 Коломия - Печеніжин;  
- С090704 Печеніжин - Слобода;  
- С090706 Великий Ключів - Молодятин; 
- С090707 Сопів - Княждвір; 
- С090711 Печеніжин - Марківка; 
- С090701 Слобода - Турбаза; 
- С090722 Нижній Вербіж - Сопів. 
Вищевказані автодороги з’єднують населені пункти Слобода, Рунгури, 

Молодятин, Марківка, Княждвір, Кийданці, Сопів, Малий Ключів 
територіальної громади з центром громади смт. Печеніжин та районним 
центром м. Коломия.  

На території громади проживає 19,1 тис. населення, в тому числі 3083 
дітей дошкільного та шкільного віку.  

Автодороги на території громади знаходяться в край незадовільному 
стані та потребують капітального та поточного ремонту. Незадовільний стан 
доріг на окремих ділянках ускладнює проїзд транспортних засобів і 
унеможливлює автобусне сполучення. Аварійний стан автодоріг ускладнює 
оперативне реагування на надзвичайні ситуації місцевою пожежною командою, 
збільшує час доїзду спецтранспорту на пожежі, швидкої допомоги, транспорту 
газової служби та автомобілів відповідних служб обленерго. 

В 2021 році Печеніжинська селищна рада неодноразово зверталась до 
обласної державної адміністрації, щодо вирішення питання ремонту 
вищевказаних автомобільних доріг (листи від 12.02.2021 № 135/02-69/013 

голові обласної державної адміністрації, від 11.05.2021 № 363/02-69/087 ДП 
«Дороги Прикарпаття»,  14.07.2021 № 512/02-60/013 та 14.07.2021 № 513 /02-

60/013 голові обласної державної адміністрації). На сьогоднішній день питання 
ремонту автодоріг не вирішено. 

Крім того повідомляємо,  що внаслідок  стихійного лиха що сталося 23-27 

липня 2008 року було зруйновано автомобільний міст на автодорозі С090706 
Великий Ключів – Молодятин через річку Сопівка в смт.Печеніжин. Міст 



знаходиться на автодорозі  С090706 Великий Ключів – Молодятин загального 
користування районного значення та є сполученням з населеним пунктом 
Малий Ключів, що входить до складу Печеніжинської селищної ради   
територіальної громади. У 2008 році встановлено залізнодорожню платформу 
для проїзду автотранспорту. Встановлена тимчасово залізнодорожна платформа 
ускладнює проїзд транспортних засобів і унеможливлює автобусне сполучення. 

Додатково повідомляємо, що в 2021 році за кошти Печеніжинського 

селищного бюджету частково відремонтовано найнебезпечніші відрізки 

автомобільних доріг загального користування районного значення для руху 
автотранспорту по території громади, на що витрачено більше 1500,00 тис.грн..  
 

 

 

 

 

Прийнято на VІІ сесії восьмого  
демократичного скликання 

10.09.2021 року 
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