
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок дев’ятої сесії 

 

27.04.2018 р.                                      Летичів                                                № 24 
 

 

Про внесення змін до Програми 

розвитку автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення на території Летичівської 

селищної об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2018 роки 

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

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про 

внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2018 роки, Летичівська селищна рада    

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної 

об'єднаної територіальної громади на 2016-2018 роки: 

1.1. Доповнити Програму додатком 7 «Експлуатаційне утримання 

автодоріг загального користування місцевого значення на території 

Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади в 2018 році» 

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 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 8 сесії VII скликання   

Летичівської селищної ради 

від 30.05.2016 року № 6 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення на території Летичівської селищної об'єднаної територіальної 

громади  

на 2016-2018 роки 

 

І. Загальна частина 

Програмою враховано вимоги Закону України “Про автомобільні 

дороги”, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України”, 

змін до Бюджетного кодексу України, пріоритетність розвитку автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, визначено основні напрями 

розвитку мережі автомобільних доріг, Закону України "Про внесення змін до 

деяких законів України щодо співфінансування ремонту доріг державного 

значення"(реєстраційний №2874 від 02.06.2015р.) 

Мережа автомобільних доріг загального користування на території 

Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади станом на 01 квітня 

2016 року становить 227,2 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 – 168,8 км, з них обласні – 117,3 км, районні – 51,5 кілометрів. 

Сьогодні 90% автодоріг за своїми експлуатаційними характеристиками 

не відповідають вимогам нормативних документів за показниками рівності, 

наявності ямковості та деформацій покриття проїзної частини тощо. 

На автодорогах загального користування на території Летичівської 

об'єднаної територіальної громади,  нараховується 24 мости та шляхопроводів 

загальною довжиною 519 м.п., 170 шт. водопропускних труб загальною 

довжиною 2138 м.п. Більшість мостів було побудовано в період до 1970 року і 

нині вони за технічними параметрами габариту та розрахунковими 

навантаженнями не відповідають вимогам сучасних нормативів. 

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 загального користування місцевого значення на території  

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 загального користування 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. 

 

 

 

 

  



VІ. Заходи з виконання Програми 
 

Найменування завдання Найменування заходу Термін виконання 

1.  Поліпшення транспортно-

експлуатаційного стану доріг  

Виконання  робіт з капітального та 

поточного ремонту доріг місцевого 

значення району методом влаштування 

поверхневих обробок покриття доріг з 

використанням новітніх технологій, 

виконання робіт із застосуванням 

в'яжучих матеріалів на основі 

високоякісних бітумів та інших 

дорожньо-будівельних матеріалів 

вітчизняного виробництва 

 

 

 

 

2016-2018 роки 

 

2.  Покращення умов 

дорожнього руху  

Встановлення засобів організації 

дорожнього руху (знаки, покажчики, 

назви населених пунктів) та схем 

маршрутного орієнтування учасників 

дорожнього руху. 

 

 

2016-2018 роки 

3. Забезпечення безпеки руху Проведення робіт по влаштуванню  

горизонтальної дорожньої розмітки та    

розмітки пішохідних переходів 

Встановлення металевої або тросової 

бар'єрної огорожі на    аварійно-

небезпечних ділянках автодоріг у 

визначених місцях. 

 

 

 

2016-2018 роки 

4. Покращення технічного 

стану мостового господарства 

доріг  

Проведення ремонтів, виділяючи для 

цього щорічно 8-10% від загальних 

фінансових витрат на ремонт мостів. 

 

2016-2018 роки 

 

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  розвитку автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на території Летичівської селищної об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2018 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 Служба  місцевих автомобільних 

доріг у Хмельницькій області, ДП 

“Хмельницький облавтодор” 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

6. Учасники програми Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради, Служба місцевих 

автомобільних доріг у 

Хмельницькій області, ДП 

“Хмельницький облавтодор”, 

підприємства, установи 

організаціїї дорожньої галузі, 

переможці конкурсних торгів 

7. Термін реалізації програми 2016-2018 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, 

45170 тис.грн. 

 в тому числі: 2016 2017 2018 

9.1. коштів місцевого бюджету 870 

тис. грн. 

1500 тис. 

грн. 

500 тис. 

грн. 

9.2. коштів інших джерел 10300 тис. 

грн. 

15500 тис. 

грн. 

16500 

тис. 

грн. 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми  розвитку автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на території Летичівської селищної об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2018 роки 

 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                         тис. грн. 
Показники витрат: 

 

 

I II III Всього 

2016 2017 2018 

Кошти районного бюджету 0 0 0 0 

Кошти селищного бюджету 
870 1500 500 2870 

Кошти з інших джерел 

фінансування 
10300 15500 16500 42300 

РАЗОМ 11170 17000 17000 45170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

Плановий обсяг видатків 

на розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади на 2016-2018 роки 
 

тис. грн. 

№ Видатки Усього 

у тому числі по роках 

2016 2017 2018 

1.1 Капітальний ремонт 42300 10300 15500 16500 

1.2 
Поточний ремонт доріг місцевого 

значення 
1370 770 300 300 

1.3 
Експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг місцевого значення 
1500 100 1200 200 

  Разом: 45170 11170 17000 17000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

 

ПЕРЕЛІК  

автодоріг загального користування місцевого значення на території  

Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади  

для виконання робіт по поточному та капітальному ремонту 

в 2016 році 

 

№ з/п Назва об'єкта 

Запланований обсяг 

виконання робіт,  

тис. грн.  

Поточний ремонт 

1 Летичів – Гречинці 150 

2 Щедрова – Ставниця км 0-км 3 150 

3 Щедрова – Ставниця км 3-км 4+50 50 

4 Летичів – Рудня 100 

5 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка) – Голенищево до 

с. Бохни 

100 

6 Летичів – Шпичинці км 2–км 7+500 170 

7 Летичів – Шпичинці км 9–км 12 50 

Разом 770 

Капітальний ремонт 

8 (Остропіль – Вовковинці) – Грушківці  3100 

9 Козачки – ( Остропіль – Вовковинці)   3600 

10 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка)– Голенищево 3600 

Разом 10300 

 Всього на 2016 рік 11070 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

 

ПЕРЕЛІК  

автодоріг загального користування місцевого значення на території  

Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади  

для виконання робіт по капітальному ремонту 

в 2017-2018 роки 
 

№ з/п Назва об'єкта 

2017 рік 

1 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка)– (Остропіль-Вовковинці)  ч/з 

Прилужне 

2 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка)– Голенищево 

3 Летичів – Рудня 

2018 рік 

1 Юрченки – (Ставниця – Свічна ) 

2 (Буцни – Голенищево ) – М. Голенищівський 

3 (Стрий- Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка) ч/з Ялинівку, Лісо-Березівку до а/д 

(Стрий- Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка) 

4 

 

(Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка)– (Остропіль-Вовковинці) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

 

Експлуатаційне утримання автодоріг загального користування  

місцевого значення на території Летичівської селищної об'єднаної 

територіальної громади в 2017 році 
 

№ з/п Назва об'єкта 

Запланований обсяг 

виконання робіт,  

тис. грн.  

1 Летичів – Гречинці 104 

2 Щедрова – Ставниця км 0 – км 3 198 

3 Щедрова – Ставниця км 3 – км 5 198 

4 М12 – Голенищево 150 

5 М12 – Шпичинці 150 

6 Летичів – Рудня 100 

7 М12 – Подільське 50 

8 Суслівці – Попівці 50 

Разом 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

 

 

Експлуатаційне утримання автодоріг загального користування  

місцевого значення на території Летичівської селищної об'єднаної 

територіальної громади в 2018 році 

 

№ з/п Назва об'єкта 

Запланований обсяг 

виконання робіт,  

тис. грн.  

 

1 Летичів – Рудня 170,0 

Разом 170,0 

 

 


