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Державне агентство автомобільних доріг України на виконання доручення
Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури
від 13.11.2020 № 04-31/15-2020/210089 в межах компетенції розглянуло лист
Секретаріату Української національної платформи Форуму громадянського
суспільства Східного партнерства від 03.11.2020 № 03112020/21 стосовно
розвитку міської інфраструктури, зменшення викидів вихлопних газів, адаптації
міст до кліматичних змін, створення містами реєстрів зелених насаджень та
повідомляє.
Укравтодор, як центральний орган виконавчої влади, реалізує державну
політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними
дорогами загального користування державного значення, та забезпечує
виконання покладених на нього повноважень відповідно до статті 11 Закону
України «Про автомобільні дороги» та положення про Державне агентство
автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10.09.2014 № 439 (із змінами).
Відповідно до статей 16-17 вказаного Закону України вулиці і дороги міст
та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого
самоврядування і є комунальною власністю, а управління їх функціонуванням та
розвитком здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у
віданні яких вони знаходяться.
В той же час повідомляємо, що Укравтодор бере участь у реалізації
Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р, яка
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визначає основні напрями покращення якості надання транспортних послуг,
передбачає наближення рівня їх надання та розвитку інфраструктури до
європейських стандартів, підвищення рівня безпеки та зменшення негативного
впливу на навколишнє природне середовище, реагує на необхідність поліпшення
системи управління, проведення адміністративної реформи та децентралізації
повноважень центральних органів виконавчої влади, запровадження
антикорупційної політики, корпоративного управління у державному секторі
економіки.
Враховуючи наведене, Укравтодор в межах компетенції готовий
долучитися і до інших планів з розвитку міської та приміської інфраструктури.

Голова

Олександр КУБРАКОВ

Олександр Сухоносов
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