
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

_______________ сесії 

 

__.03.2018 р.                                      Летичів                                                 № __ 
 

 

Про затвердження Програми розвитку 

пасажирських перевезень у Летичівській 

селищній об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2019 роки 

          

 

З метою надання якісних послуг з пасажирських перевезень на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, вдосконалення 

транспортного сполучення та обслуговування пасажирів, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму розвитку пасажирських перевезень у 

Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки 

(додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери  послуг 

(голова комісії Остаховська Л.В.).         
 

 

 

Селищний голова                                                               І. Тисячний 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



Затверджено  

рішенням __ сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від __.03.2018 р. № __ 

 

 

Програма розвитку пасажирських перевезень у Летичівській 

селищній об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки 

 

1. Загальні положення 

 

 На даний час на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади склалася важка ситуація з можливістю в повній мірі 

забезпечити потребу громадян в пасажирських перевезеннях.  

До складу Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

входить 45 населених пунктів, в тому числі: 1 селище міського типу Летичів та 

44 села. Зона доступності до потенційного адміністративного центру 

визначається на відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердим 

покриттям. Проте, зважаючи на віддалене розміщення окремих сіл до центру, до 

Летичівської громади входять села, в яких зона доступності до 

адміністративного центру становить більше 20 км:  Голенищеве (21 км), 

Майдан, Нова Гута (25 км), Майдан-Голенищівський (24 км), Прилужне (23 км), 

Рожни (21 км). 

За діючою маршрутною мережею пасажирського автомобільного 

транспорту половина населених пунктів громади не забезпечені транспортним 

сполученням з центром громади смт Летичів. Діючі приватні перевізники не в 

змозі забезпечити транспортом усі вільні приміські маршрути, що спричиняє 

соціальну напругу серед населення громади. 

Для вирішення даної проблеми розроблена Програма розвитку 

пасажирських перевезень у Летичівській селищній об’єднаній територіальній 

громаді на 2018-2019 роки враховуючи основні заходи, напрямки та цілі 

розвитку ринку пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху. 

 

2. Мета Програми 

 

Метою Програми розвитку пасажирських перевезень у Летичівській 

селищній об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки (далі – 

Програма) є надання якісних послуг з пасажирських перевезень на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, вдосконалення 

транспортного сполучення та обслуговування пасажирів. 

 

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

 

Програма передбачає розв’язання таких завдань:  

 створення умов вдосконалення транспортної складової соціально-



економічного розвитку громади; 

 підвищення рівня забезпечення населення громади якісними 

пасажирськими перевезеннями; 

 розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг; 

 прискорення модернізації виробничо-технічної бази транспортного 

комплексу, виведення його на сучасний техніко-технологічний рівень. 

Основними завданнями Програми є:  

 моніторинг та вдосконалення транспортної мережі; 

 визначення та уточнення пасажиропотоку на різних напрямках; 

 розробка нових транспортних маршрутів; 

 створення рівних умов для роботи суб’єктів господарювання, що 

здійснюють пасажирські перевезення, забезпечення рівної конкуренції та 

прозорості під час проведення конкурсів на міських автобусних маршрутах; 

 придбання автобусів для пасажирських перевезень; 

 підвищення ефективності роботи громадського транспорту; 

 вдосконалення інфраструктури пасажирських перевезень та 

пріоритетний ремонт дорожнього полотна, де пролягають автобусні маршрути. 
 

 

4. Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

5. Очікувані результати 

 

Реалізація Програми дозволить забезпечити:  

 надання пасажирських перевезень на міських та приміських 

маршрутах загального користування на території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади, надання транспортних послуг населенню; 

 вдосконалення транспортної мережі; 

 регулярне транспортне сполучення з центром громади жителів 

віддалених населених пунктів;  

 зняття соціальної напруги; 

 покращення умов проживання населення у сільській місцевості; 

 подальший розвиток території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку пасажирських перевезень у Летичівській 

селищній об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

6. Учасники Програми   

7. Термін реалізації Програми 2018-2019 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

2500 тис. грн. 

у тому числі: 2018 2019 

9.1. коштів місцевого бюджету 1500 тис.грн. 1000 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми розвитку пасажирських перевезень у Летичівській 

селищній об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки 

 

Етапи виконання Програми 

 

Показники витрат: 

 

2018 2019 Всього                                                                                                            

тис. грн. 

Селищний бюджет 1500 1000 2500 

Кошти небюджетних джерел    

РАЗОМ 1500 1000 2500 

 

 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи 

Програми розвитку пасажирських перевезень у Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді 

на 2018-2019 роки 

 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

2018 2019 

1 Підвищення рівня 

забезпечення 

населення 

громади якісними 

пасажирськими 

перевезеннями 

Придбання автобусів 

для пасажирських 

перевезень  

2018-2019 

роки 

Виконавчий 

комітет 

Летичівської 

селищної 

ради 

Селищний 

бюджет 

 

1500 1000 Забезпечення 

надання 

пасажирських 

перевезень на 

міських та 

приміських 

маршрутах 

загального 

користування 

на території 

Летичівської 

селищної 

об’єднаної 

територіальної 

громади, 

надання 

транспортних 

послуг 

населенню 

 

 


