
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№423-20/2022
смт. Перегінське

Про затвердження програми утримання 
та розвитку автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету на 2022 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про 
джерела фінансування дорожнього господарства України», постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО березня 1994 року № 198 «Про затвердження єдиних правил ремонту і 
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними 
та охорони», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань промисловості, 
підприємництва, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства, 
селищна рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на 2022 рік (додається).

2. Фінансовому відділу Перегінської селищної ради при формуванні селищного бюджету 
та внесенні змін до нього передбачити кошти на виконання заходів Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, 
підприємництва, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства (М. 
Федірко).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток 1
Затверджено рішенням 
двадцятої (позачергової) сесії 
Перегінської селищної ради 
від 09.02.2022.№423-20/2022

ПРОГРАМА

утримання та розвитку автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

на 2022рік

Замовник Програми
Відділ економічного розвитку, 
інвестицій, торгівлі, сільського 
господарства та туризму

Керівник Програми
Перший заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Відділ економічного розвитку, 
інвестицій, торгівлі, сільського 
господарства та туризму

Фінансовий відділ

Відділ юридичної та 
кадрової роботи

(підпис)

(підпис)



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1 Ініціатор розроблення програми Відділ економічного розвитку, інвестицій, 
торгівлі, сільського господарства та туризму

2 Дата, номер і назва законодавчих 
документів щодо розроблення 
програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про автомобільні дороги», «Про 
дорожній рух», «Про автомобільний
транспорт», «Про джерела фінансування 
дорожнього господарства України»,
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
березня 1994 року № 198 «Про затвердження 
єдиних правил ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, правил користування ними та 
охорони»

3 Відповідальний виконавець 
програми

Перегінська селищна рада

4 Термін реалізації програми 2022 рік
5 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет.

6 Загальний орієнтовний обсяг 
фінансових ресурсів, необхідний 
для реалізації програми, всього

8500,0 тис. грн.

2. Загальні положення
Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, 

що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний 
розвиток суспільства. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний 
доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей 
і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з 
підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно 
важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та 
пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки 
держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі 
визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього 
господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні 
труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з 
нормативними потребами.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні 
дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування 
дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від ЗО березня 
1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

3. Мета Програми.
3.1. Метою Програми є:
- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів 
міського бюджету, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток Перегінської 
селищної ради;



- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням 
термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на 
території Перегінської селищної ради ;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг в Перегінській територіальній 
громаді;
- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, 
установ Перегінської селищної ради незалежно від форм власності шляхом покращення 
якості шляхів сполучення.

4.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
4.1. Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з 
функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що 
автомобільні дороги поділяються на:
- автомобільні дороги загального користування державного значення;
- автомобільні дороги загального користування місцевого значення;
- автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;
- відомчі (технологічні) автомобільні дороги;
- автомобільні дороги на приватних територіях.
4.2. Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг територіальної громади 
здійснюється Перегінською селищною радою.

4.3. Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг Перегінської територіальної громади 
до 2022 року, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан є:
- збереження мережі автомобільних доріг;
- забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

5. Перелік завдань і заходів Програми
5.1. Основними завданнями програми є:
- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг Перегінської 
територіальної громади;
- впорядкування дорожнього руху на території.

6. Очікувані результати виконання Програми
6.1. Виконання Програми забезпечить:
- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;
- виконання заходів з безпеки дорожнього руху;
- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального 
користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт;
- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;
- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;
- раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

7. Фінансування Програми
7.1. Головний розпорядник коштів - Перегінська селищна рада в межах бюджетних 
призначень передбачає кошти на фінансування Програми.
7.2 . Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених у місцевому 
бюджеті на відповідний рік по КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»», а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
7.3. Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утримання автомобільних доріг 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Перегінської 
селищної ради. Доцільність заходів є обґрунтованими. Програма потребує залучення коштів 
Державного, місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством.

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 
інвестицій, торгівлі, сільського господарства та туризму Ірина Свердан



Заходи з реалізації програми
ГІо утриманні та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на 2022 рік

№ 
п/
п

Найменування заходу Виконавець Термін 
внкона

НІІЯ

Орієнтовні обсяги фінансування 
(тис. грн. ) Очікувані 

результати
Роки Всього 

тис. 
грн.

в т. ч. за джерелами фінансування

Місцеви 
й 

бюджет
Обласний 

бюджет
Інші

джерела

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Поточний ремонт та утримання 

автомобільних доріг загального 
користування місцевого 
значення

Перегінська 
селищна рада

2022 2022 1000,0 1000,0 В межах 
кошторисі™ 

X 
призначень

-

Відновлення 
транспортно- 

експлуатаційного 
стану 

автомобільних 
доріг загального 

користування 
місцевого 
значення: 
(окремими 
ділянками)

2. Капітальний ремонт 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого 
значення

Перегінська 
селищна рада, 

Івано-Франківська 
обласна державна 

адміністрація

2022 2022 5000,0 5000,0 В межах 
кошторисни 

X 
призначень

-

Покращення 
транспортно- 

експлуатаційних 
характеристик 
автомобільних 
доріг місцевого 

значення



Всього:

3. Встановлення дорожніх знаків 
для впорядкування дорожнього 
руху на території громади

Перегінська 
селищна рада 2022 2022

4. Встановлення пристроїв 
примусового зниження 
швидкості «лежачий 
поліцейський»

Перегінська 
селищна рада

2022 2022

5 Співфінансування капітального 
ремонту автомобільної дороги 
Перегінське -Закерничне

Перегінська 
селищна рада

2022 2022

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 
інвестицій, торгівлі, сільського господарства 
та туризму



JT

300,0 300,0 В межах 
кошторисни

X 
призначень

-

Розвиток 
дорожньо- 

транспортної 
інфраструктури 

та створення 
безперервних, 

безпечних, 
економічних та 

зручних 
умов руху 

транспортних 
засобів.

200,0 200,0 В межах 
кошторисни 

X 
призначень

Забезпечення 
безпеки 

дорожнього руху 
на аварійно- 
небезпечних 

ділянках доріг
2000,0 2000,0 В межах 

кошторисни 
X 

призначень

Покращення 
транспортно- 

експлуатаційних 
характеристик 
автомобільних 
доріг місцевого 

значення

8500,0 8500,0

Ірина Свердан


