
 
 

 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

від 25.05.2020 року № 40 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення програми розвитку  

дорожньої інфраструктури, ремонту та  

утримання автомобільних доріг загального  

користування місцевого значення і доріг 

комунальної власності у населених пунктах  

Руськополянської ОТГ на 2020-2022 роки  

 

На виконання вимог законів України «Про автомобільні дороги», "Про 

внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього 

господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої 

галузі", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі", "Про 

внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи 

управління автомобільними дорогами загального користування", з метою 

розвитку і покращення дорожньої інфраструктури на території об’єднаної 

територіальної громади,, керуючись статтею 27 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради   

 

В И Р І Ш И В: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

програму розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення і доріг 

комунальної власності у населених пунктах Руськополянської ОТГ  на 2020-

2021 роки (додається). 

2. Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради забезпечити 

виконання програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення і 

доріг комунальної власності у населених пунктах Руськополянської ОТГ  на 

2020-2021 роки. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Пашкевич Ю. А. 

Сільський голова                                                  О. Г. Гриценко 



 

 

 

 

                                                                             Додаток  

                                                                             до рішення виконкому   

                                                                             Руськополянської сільської ради 

                                                                             від 25.05.2020 № 40 

 

 
 

Програма  
 

розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення і доріг комунальної 

власності у населених пунктах Руськополянської ОТГ на 2020-2022 роки 

(далі - Програма) 
 

 

1. Загальна характеристика Програми 
 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконком сільської ради 

2. Розробник Програми Виконком сільської ради 

3. 
Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства 

4. Учасники Програми Підприємства дорожньої галузі 

5. 
Термін реалізації 

Програми 

2020-2022 роки 

6. 
Основні джерела 

фінансування Програми 

Обласний, бюджет ОТГ 

7. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

У межах фінансового ресурсу 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

У зв'язку з недостатнім фінансуванням для проведення робіт з ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення і 

доріг комунальної власності у населених пунктах об’єднаної територіальної 

громади (ОТГ) на сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості 

доріг місцевого значення, особливо в сільській місцевості. Значна частина з них 

уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними.  

Такий стан автомобільних доріг (особливо доріг загального користування 

місцевого значення) гальмує соціально-економічний розвиток громади, що 

негативно впливає на стан ефективної роботи галузей господарського 

комплексу території, створює соціальну напругу серед населення.  
 

 



 

 

 

 

3. Мета Програми 

Основною метою Програми є збереження існуючої мережі автомобільних 

доріг на території ОТГ, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху, зниження дорожнього травматизму, у тому числі з 

важкими наслідками. 

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування Програми 

Для вирішення проблеми із забезпечення відповідного рівня безпеки 

дорожнього руху, поліпшення транспортно – експлуатаційного стану доріг 

передбачається здійснити комплекс заходів і робіт з ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення і доріг 

комунальної власності у населених пунктах ОТГ. 

Джерелами фінансування заходів і робіт, передбачених Програмою є 

обласний бюджет, сільський бюджет, та інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством.  
 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити 

на виконання Програми 
тис. грн 

Обсяг ресурсів всього 
У межах фінансового 

ресурсу 

Обласний бюджет 
У межах фінансового 

ресурсу 

Сільський бюджет 
У межах фінансового 

ресурсу 
 
 

5. Завдання (напрями), заходи Програми та результативні показники 
 

Основним завданням Програми є забезпечення сталого функціонування 

та збалансованого розвитку мережі автомобільних доріг загального 

користування місцевого та комунального значення відповідно до пріоритетів, 

визначених державною стратегією, державними програмами, обласною та цією 

програмою, з урахуванням фактичного стану автомобільних доріг. 

З метою виконання заходів Програми, діяльність, виконкому сільської 

ради, відділ містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, та інших організацій і 

підприємств дорожньої галузі спрямована на: 

виконання функції замовника при здійсненні робіт з ремонту та 

утримання  доріг; 

підвищення якості виконання робіт на об'єктах, передбачених 

Програмою; 



 

 

 

 

забезпечення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт на 

об'єктах; 

забезпечення об'єктів (у разі необхідності) проектно-кошторисною 

документацією. 

Основні напрями та заходи Програми передбачають проведення  

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах ОТГ, а також грейдерування та придбання і встановлення 

дорожніх знаків. 

Виконання Програми забезпечить: 

збереження існуючої мережі доріг від руйнування; 

своєчасне виконання поточного та капітального ремонту; 

ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі 

маршрутів загального користування на аварійних ділянках доріг  шляхом 

проведення на них ремонтних робіт; 

покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки 

дорожнього руху, зниження аварійності і дорожнього травматизму, в тому 

числі з важкими наслідками та дитячого; 

створення умов доступності сільських територій до  районного і 

обласного центрів; 

ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, у 

тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій. 

 

 



 
 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість)  

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1. Покращення дорожнього 

покриття на автомобільних 

дорогах загального 

користування місцевого 

значення та дорогах 

комунальної власності у 

населених пунктах ОТГ 

Експлуатаційне 

утримання та 

поточний ремонт 

доріг загального 

користування 

місцевого 

значення на 

території ОТГ 

2020-2022 роки Служба 

автомобільних 

доріг у 

Черкаській 

області 

Обласний 

бюджет 

 

    

Сільський 

бюджет 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

Зменшення 

аварійності, 

кількості ДТП, 

травмування 

учасників 

дорожнього руху, 

належне утримання  

доріг загального 

користування 

місцевого значення 

та покращення 



 

 

 

 

 Утримання, 

капітальний та 

поточний ремонт 

доріг, 

грейдерування 

доріг  

комунальної 

власності у 

населених 

пунктах ОТГ 

2020-2022 роки Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних 

відносин, 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства і 

підприємства 

дорожньої галузі 

Сільський 

бюджет 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

транспортної 

інфраструктури на 

території громади 

 

2. Покращення стану під’їзних 

доріг до кладовищ на 

території ОТГ  

Ремонт, 

впорядкування, 

грейдерування та 

утримання 

під’їзних доріг 

до кладовищ на 

території ОТГ 

2020-2022 роки Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних 

відносин, 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

організації і 

підприємства 

дорожньої галузі 

Сільський 

бюджет 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

Забезпечення 

належних умов 

пересування 

траурних 

процесій, 

відвідування 

населенням місць 

поховань. 

3. Розвиток та покращення 

дорожньої інфраструктури на 

території ОТГ 

Придбання і 

встановлення 

дорожніх знаків 

та турнікетів, 

2020-2022 роки Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

земельних 

Сільський 

бюджет 

У межах 

фінансового 

ресурсу 

Забезпечення 

безпеки 

дорожнього руху, 

покращення 



 

 

 

 

нанесення 

дорожньої 

розмітки, 

впорядкування 

зупинок 

громадського 

автотранспорту  

відносин, 

комунальної 

власності, 

житлово-

комунального 

господарства, 

організації і 

підприємства 

дорожньої галузі 

дорожньої 

інфраструктури 

Всього по Програмі: У межах 

фінансового 

ресурсу 

 

*- обсяги фінансування Програми визначаються відповідно до конкретних завдань та реальних фінансових можливостей



 

 

 

 

 

 

6. Координація, контроль за ходом виконання Програми 

 

Контроль за реалізацією заходів Програми здійснює відділ 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства селищної ради. 

          Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює 

виконком сільської ради та постійна комісія  питань бюджету, фінансів, 

планування соціально – економічного розвитку та міжнародного 

співробітництва.  

          Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних 

коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної влади 

відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України. 

           

   

         Секретар виконавчого комітету                                        Н. А. Шпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


