
                                                                                                       ПРОЕКТ 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання                          

Шістдесят п’ятої  сесії 

 
 

  .03.2019р.                                       Летичів                                                №   
 

 

Про  Програму ремонту  та  утримання 

вулиць  та  доріг  комунальної  власності в  

населених пунктах  Летичівської селищної  

ради на 2019 – 2020роки 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про 

Програму  ремонту та  утримання  вулиць  та  доріг  комунальної  власності в  

населених  пунктах Летичівської  селищної  ради на  2019- 2020роки, 

 селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

          1.Затвердити  Програму ремонту та  утримання  вулиць  та  доріг  

комунальної  власності в  населених  пунктах Летичівської  селищної  ради на  

2019- 2020роки. 

          2. 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 65 сесії VII скликання   

Летичівської селищної ради 

від   .03.2019 року №  

 

 

 

 

                                           ПРОГРАМА 

 ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в 

населених пунктах Летичівської селищної ради 2019- 2020 роки 
 

 

І. Загальна частина 

 

 Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з 

функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, 

що автомобільні дороги поділяються на: 

1.    автомобільні дороги загального користування державного значення; 

2.    автомобільні дороги загального користування місцевого значення; 

3.    автомобільні дороги міст та інших населених пунктів; 

4.    відомчі (технологічні) автомобільні дороги; 

5.    автомобільні дороги на приватних територіях. 

    Державне управління автомобільними дорогами загального користування 

здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке 

має органи управління на місцях – Служби автомобільних доріг. 

     Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг населених пунктів 

здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких 

вони знаходяться. 

Мережа автомобільних доріг загального користування на території 

Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади станом на 01 січня 

2019 року становить 226,4 км, 100% яких з твердим покриттям. Із загальної 

протяжності доріг, які проходять по території об'єднаної територіальної 



громади, протяжність доріг державного значення становить 58,4 км, з них 

міжнародні – 28,2 км, територіальні – 30,2 км; протяжність доріг місцевого 

значення – 168,0 км, з них: обласні – 116,5 км, районні – 51,5 кілометрів. 

Протяжність автомобільних доріг, що є на балансі Летичівської 

селищної ради становить  303.9 км.,  із  них: 262,2км. (86.3%) з  твердим  

покриттям. 

смт.Летичів – 71,7км; 

с.Голенищево ( старостат) -18,3км; 

с.Прилужне(старостат) – 15,6км; 

с.М-Вербецький  (старостат) -13,9км; 

с.Кудинка (старостат) – 23.4км; 

с.Чапля (старостат) -13,0км; 

с.Греченці (старостат) -20,0км; 

с.Снітівка (старостат) -18,0км; 

с.Козачки (старостат) – 12,0км; 

с.Горбасів (старостат) -9,3км; 

с.Грушківці (старостат) -18,6км; 

с.Рудня (старостат) – 21.9км; 

с.Сахни (старостат) -8,1км; 

с.Суслівці (старостат) – 19,7км; 

с.Ялинівка (старостат) -20.4км; 

 Більшість  доріг потребують проведення, як капітального, так і поточного 

ремонту, в наявності також 41,7км. дороги, які не мають твердого покриття та 

потребують грейдерування та відсипання.    Сьогодні є незадовільним 

експлуатаційний стан багатьох доріг місцевого значення, які мають статус 

обласних, районних,  і доріг комунальної власності, з причин багаторічного 

недофінансування на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт. 

Практично більша половина з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є 

аварійно небезпечними. 

     Такий стан автомобільних доріг загального користування гальмує соціально-

економічний розвиток Летичівської ОТГ, негативно впливає на розвиток цілих 

галузей, створює соціальну напругу. 

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг громади, враховуючи їх 

незадовільний експлуатаційний стан є: 



 збереження мережі автомобільних доріг; 

 забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху; 

 забезпечення транспортної доступності центр - периферія; 

 реконструкція і розбудова мережі автомобільних доріг з урахуванням 

соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку 

Летичівської ОТГ; 

 впровадження новітніх систем організації будівництва, реконструкції, 

ремонтів й експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах 

вільної конкуренції приватних та державних підрядників, створення ринку 

відповідних робіт і послуг на умовах довгострокових контрактів. 

Для підтримання мережі автомобільних доріг загального користування  в 

належному стані, згідно з науково-обгрунтованими міжремонтними термінами, 

щорічно капітального ремонту потребують 19 км, поточного ремонту  40 км 

доріг. 

Оскільки фінансування державної цільової програми із загального 

фонду Державного бюджету зосереджено на утриманні доріг загального 

користування державного значення, тому є необхідність у альтернативному 

фінансуванні доріг місцевого значення за рахунок видатків місцевих бюджетів, 

що передбачено ст.91 Бюджетного кодексу України. 

 

 

ІІ. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення планомірного розвитку мережі 

автомобільних доріг та  вулиць комунальної власності   Летичівської селищної 

об'єднаної територіальної громади, що сприятиме підвищенню безпеки руху, 

швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів 

автомобільним транспортом; забезпечить транспортне сполучення між 

населеними пунктами та адміністративним центром об'єднаної територіальної 

громади; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, 

мостів; підвищення технічних показників, соціально-економічного та 

екологічно збалансованого розвитку об'єднаної територіальної громади. 

 

ІІІ. Напрями виконання Програми 

Виконання Програми буде здійснюватись за такими напрямами: 

 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг; 

 підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки 

дорожнього руху автомобільних доріг; 

 забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами 

та адміністративним центром об'єднаної територіальної громади; 

 поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього 

руху; 

 поліпшення рівня обслуговування пасажирів під час очікування 

автотранспорту загального користування. 

 



IV. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:          

 Летичівську селищну об'єднану територіальну громаду мережею 

автомобільних доріг та  вулиць комунальної  належної якості, відповідно до 

нормативних  вимог державних стандартів; 

 створення сприятливих умов для накопичення інвестиційних ресурсів 

з метою технічного переоснащення підприємств дорожньої галузі; 

 зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод; 

 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг 

загального користування; 

 поліпшення транспортного сполучення між адміністративним центром 

громади та сільськими населеними пунктами. 

 

V. Обсяг та джерела фінансування 

Фінансування заходів Програми проводиться за рахунок коштів 

селищного бюджету Летичівської селищної ради та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

 

 

  

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію між виконавцями Програми та контроль за виконанням 

Програми відповідно до своїх повноважень здійснює виконавчий комітет 

Летичівської  селищної ради. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому 

чинним законодавством України. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

 Програми  ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності в населених пунктах Летичівської селищної ради 2019- 

2020 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. Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради, КГП «Злагода» 

6. Учасники програми Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради, КГП «Злагода» 

 

7. Термін реалізації програми 2019-2020 роки 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради, коштів інших 

джерел 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

23412тис.грн. 

 в тому числі: 2019 2020  

 

9.1. коштів місцевого бюджету 9612 

тис. грн. 

9800 тис. 

грн. 
 

 

9.2. коштів інших джерел 2000 тис. 

грн. 

2000тис. 

грн. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення 

 

Програми  ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності в населених пунктах Летичівської селищної ради 2019- 

2020 роки 
 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                         тис. грн. 
Показники витрат: 

 

 

I             II Всього 

2019 2020 

Кошти районного бюджету 0 0 

 

             0 

 

Кошти селищного бюджету 
9612 9800 19412 

Кошти з інших джерел 

фінансування 
2000 2000 4000 

РАЗОМ 11612               11800 23412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи 

Програми ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення,вулиць і доріг 

комунальної власності в населених пунктах Летичівської селищної ради 2019- 2020 роки 
 

№ 

п/п 

Назва напрямку діяльності 

(пріоритетні напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні  щорічні 

обсяги фінансування 

(вартість), тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1  Поліпшення 

транспортно-

експлуатаційного стану 

доріг 

 

Виконання  робіт з 

капітального  

ремонту доріг 

місцевого значення, 

вулиць  і  доріг 

комунальної 

власності  в  

населених  пунктах 
 

Виконання  робіт з 

поточного ремонту 

доріг місцевого 

значення, вулиць  і  

доріг комунальної 

власності  в  

населених  пунктах 
 

 Експлуатаційне 

утримання 

автомобільних доріг 

місцевого 

значення,вулиць і 

доріг комунальної 

власності 
 

2019 -

2020рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2020рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2020рр. 

Виконком 

селищної ради, 

Летичівське 

КГП “Злагода” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконком 

селищної ради, 

Летичівське 

КГП “Злагода 

 

 

 

Виконком 

селищної ради, 

Летичівське 

КГП “Злагода 

 Філія 

Летичівський 

райавтодор  

 

Державний 

бюджет 

Селищний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

Державний 

бюджет 

Селищний 

бюджет 

 

 

4000 
 

12680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1580 

 

 

 Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

і безпеки 

дорожнього 

руху, 

поліпшення 

транспортно-

експлуатаційного 

стану 

автомобільних 

доріг та  вулиць 

комунальної  

власності; 

 



  

 

 

 

 

 

 



 


