
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

35 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 
22 грудня 2018 року                        с.Судилків                                № 8 

 
 

Про Програму реконструкції,  ремонту 

та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах 

Судилківської сільської ради  на 2019- 

2020 роки 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про виконання Програми реконструкції,  ремонту та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Судилківської сільської ради  

на 2017- 2018 роки взяти до відома (додається).  

2. Затвердити Програму реконструкції,  ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах Судилківської сільської ради  на 2019- 2020 

роки (додається) . 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови В.В.Бузиля та постійну комісію сільської ради з питань  житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії А.В.Криворучко). 

 

 

 

Сільський голова         Т.М.Котик 



Додаток  
до рішення  сільської ради від 
22.12.2018року №8 

 

Інформація про виконання Програми реконструкції,  ремонту та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  

Судилківської сільської ради  на 2017- 2018 роки 

 

Рішенням шостої сесії сільської ради від 21.03.2017 року №3 затверджена Програма 

реконструкції,  ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах Судилківської сільської ради  на 2017- 2018 роки. Програма діяла на території 

населених пунктів сільської ради у 2017-2018 роках.  

Основною метою Програми було поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

існуючих доріг та підвищення безпеки дорожнього руху у  населених пунктах громади.  

На виконання Програми було здійснено: 

- поточний ремонт вул.Загребельна с.Пашуки - 199 993,68 грн.; 

- поточний ремонт  пров.Залiзничний с.Городище - 171 390 грн.; 

- поточний ремонт  пров.Гагарiна с.Бiлокриниччя - 72 839,36 грн.; 

- поточний ремонт дорожнього покриття пров.Шкiльний 

с.Бiлокриниччя - 33 580,42 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. 

В.Котика с.Лозичне - 3 573,84 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття  вул. 

В.Котика с.Бiлокриниччя - 34 365,68 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.Ю.Гагарiна с.Судилкiв - 18 616,20 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.Гранiтна с.Судилкiв - 3 573,84 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Зої 

Космодем’янської с.Судилкiв - 4 061,10 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.I.Ляшенка с.Лозичне - 26 640,96 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.Л.Українки с.Лозичне - 13 645,32 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.Молодiжна с.Судилкiв - 649,76 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.П'яскорського с.Судилкiв - 1 689,44 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.Центральна с.Хролин - 26 008,78 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.Шевченка с.Хролин - 35 227,1 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття по 

вул.Шарова с.Бiлокриниччя - 97 670,88 грн.; 

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття по 

вул.Ватутiна в с.Судилкiв - 126 706,84 грн.; 

- капітальний  ремонт  покриття дороги по вул. Польова в 

с. Судилкiв - 12 141,79 грн. 

 

Загалом  вищевказані роботи були оплачені в сумі 882 374,99 грн.  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради від 

22.12.2018 року №8 

 

ПРОГРАМА 

реконструкції,  ремонту та утримання вулиць і доріг  комунальної власності 

 у населених пунктах Судилківської сільської ради   на 2019- 2020 роки 

 

Паспорт  
1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

 

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська  рада 

4. Учасники програми Судилківська сільська  рада, установи та 

організації дорожньої галузі, юридичні та 

фізичні особи-підприємці 

5. Термін реалізації програми 2019-2020 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми 

Місцевий  бюджет, інші джерела 

фінансування, не заборонені 

законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього тис.грн 

8000,0 

 

 

І. Загальні положення 
Програма розроблена з метою покращення соціально-економічного становища 

населених пунктів об’єднаної територіальної громади, поліпшення їх інвестиційного 

іміджу та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку 

населення Судилківської сільської ради. 

Проблеми у сфері дорожнього господарства завжди знаходяться в центрі уваги. Від 

того, як вирішуються проблеми даної галузі залежить життєдіяльність, соціальна 

стабільність та інвестиційна привабливість населених пунктів. 

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні 

дороги» від 08.09.2005 року № 2862-VI, «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII, 

«Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР, «Про автомобільний транспорт» від 

05.04.2001 № 2344-III, «Про  джерела  фінансування  дорожнього господарства  України» 

від 18.09.1991 № 1562-XII, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. 

№ 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони». 

 

ІI. Мета Програми 

Основною метою Програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах Судилківської сільської ради на  2019-2020 

роки є:  

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов 

дорожнього руху на території Судилківської сільської ради; 

- покращення соціально-економічного розвитку громади, збільшення інвестиційної 

привабливості та розвитку виробництва за рахунок  реконструкції, ремонту та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності ; 

- забезпечення життєво-важливих  інтересів жителів громади, об'єктів виробництва, 

підприємств, установ, організацій громади незалежно від форм власності шляхом 

покращення сполучення. 

 



Пріоритетним напрямками є: 
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг; 

- підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки дорожнього руху 

автомобільних доріг; 

- поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху. 

 

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела 

фінансування, строки виконання Програми 

 

Витрати, пов'язані з реконструкцією, ремонтом і утриманням вулиць і доріг  

комунальної власності, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету   та інших  

позабюджетних коштів (кошти спонсорів, меценатів, кошти фізичних та юридичних осіб – 

підприємців, які здійснюють діяльність на території відповідного населеного пункту). 

Таким чином, одним із першочергових завдань для сільської ради є раціональне 

фінансування галузі дорожнього господарства. 

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж населених пунктів, що призведе 

до покращення соціально-економічного розвитку сільської ради в цілому, поліпшення 

інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій, створенню нових 

суб’єктів господарської діяльності, дозволить розвиватися діючим підприємствам , 

сприятиме розвитку туризму та забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок 

мешканців громади.  

 

ІV. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється Судилківською 

сільською  радою.  

 

            Сільський голова                        Т.М.Котик 



Додаток  

до Програми реконструкції,  

ремонту та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності у 

населених пунктах Судилківської 

сільської ради  на 2019- 2020 роки 
 

Перелік доріг (вулиць) комунальної власності Судилківської сільської  ради 

 

село Судилків 

вулиця Білокриницька 

вулиця Бриківська 

провулок Ватутіна 

вулиця Вишнева 

вулиця Володимира Князя 

провулок Гагаріна Юрія 

провулок Героїв Майдану 

вулиця Героїв Майдану 

вулиця Горького 

провулок Гранітний 

вулиця Грушевського 

вулиця Довженка 

вулиця Дорошенка Петра 

вулиця Залізнична 

вулиця Козацька 

вулиця Костенко Ліни 

вулиця Котика В. 

вулиця Красносільська 

провулок Красносільський 

вулиця Лєрмонтова 

вулиця Лінника Віктора 

вулиця Лісова 

вулиця Лугова 

вулиця Маяковського 

вулиця Миру 

вулиця Набережна 

вулиця Незалежності 

вулиця Об'їздна 

вулиця Ольги Княгині 

вулиця Остапа Вишні 

вулиця Павлова 

вулиця Панаса Мирного 

вулиця Петлюри Симона 

вулиця Пирогова 

вулиця Пономарчука Андрія 

вулиця Почтового Олексія 

вулиця Пушкіна 

вулиця Сагайдачного 

вулиця Садова 

вулиця Сидорова Дмитра 

вулиця Сонячна 

вулиця Степанкова 



вулиця Тараса Бульби 

провулок Тараса Бульби 

вулиця Тімірязєва К. 

вулиця Тітова 

вулиця Толстого 

вулиця Українки Л. 

вулиця Українська 

провулок Український 

вулиця Франка Івана 

вулиця Хмельницького Б. 

вулиця Чернишевського 

вулиця Чехова 

вулиця Чорновола Вячеслава 

провулок Шевченка 

вулиця Шевченка 

вулиця Шкільна 

вулиця Ярослава Мудрого 

вулиця 50-років Перемоги 

село Лозичне 

вулиця Вишнева 

вулиця Гагаріна Юрія 

вулиця Тітова 

село Білокриниччя 

вулиця Білокриницька 

вулиця Гагаріна Юрія 

вулиця Горького 

вулиця Остапа Вишні 

вулиця Тітова 

вулиця Шевченка 

вулиця Шкільна 
 

село Рудня-Новенька 

вулиця Лісова 

вулиця Партизанська 

провулок Партизанський 

вулиця Шевченка Тараса 

село Климентовичі 

вулиця Гагаріна Юрія 

вулиця Костенко Ліни 

вулиця Котика В. 

вулиця Лісова 

вулиця Старкова 

вулиця Шевченка Тараса 

село Новичі 
вулиця  Гагаріна 

вулиця  Черняховського 

вулиця  Шевченка 

 

село Жолудки 
вулиця  Квітнева 

вулиця  Лесі Українки 



село Мальованка 
вулиця  Лісова 

вулиця  Партизанська 

вулиця  Садова 

село Поляна 
вулиця  Джиготи 

вулиця  Дружба 

вулиця  Залізнична 

вулиця  Лесі Українки 

вулиця  Лісова 

вулиця  Молодіжна 

вулиця  Шкільна 

село Траулин 
вулиця  В.Котика 

вулиця  Зарічна 

вулиця  Комсомольська 

вулиця  Молодіжна      

вулиця  Островського 

провулок  Зелений 

провулок  Миру  

провулок  Ушакова 

село Хролин 
вулиця  Кільцева 

вулиця  Кутузова 

вулиця  Лісова 

вулиця  Молодіжна 

вулиця  О.Кошового 

село  Велика   Медведівка 
вулиця  Андрія  Молодики 

вулиця  Б.Хмельницького 

вулиця  Гагаріна 

вулиця  Молодіжна 

вулиця  Островського       

вулиця  Партизанська 

село Савичі 
вулиця  Партизанська 

село Купине 

вулиця  Шевченка 

село Городище 

вулиця  В.Котика 

вулиця  Вітряки 

вулиця  Залізнична 

вулиця  Зелена  

вулиця  Лісок  

вулиця  Лозова  

вулиця  Молодіжна  

вулиця  Московська 

вулиця  Набережна 

вулиця  Партизанська 

вулиця  Першотравнева  

вулиця  Пяскорського  



вулиця  Радгоспна  

вулиця  Річна 

вулиця  Сонячна 

вулиця  Шкільна  

село Пашуки 

вулиця  Кошового  

вулиця  Польова  

вулиця  Радгоспна  

село Красносілка 

вулиця  Молодіжна  

вулиця  Польова  

вулиця  Сонячна  

вулиця  Центральна  

село Серединці 
вулиця  Миру 

вулиця  Молодіжна 

вулиця  Підлісна 

вулиця  Тернова 

село Березна 

вулиця  Бринських 

вулиця  Слюсара 

вулиця  Швеця 

село Вовківці 
вулиця Гвардійська 

вулиця Жовтнева 

вулиця Лісова 

вулиця Радянська 

вулиця Садова 

село Вовківчики 

вулиця Подільська 

вулиця Гагаріна 

вулиця Шевченка 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми реконструкції,  

ремонту та утримання вулиць і 

доріг комунальної власності у 

населених пунктах Судилківської 

сільської ради  на 2019- 2020 роки 
 

 
Плановий обсяг фінансування на  

реконструкцію,  ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах Судилківської сільської ради  на 2019- 2020 роки  
 

тис. грн. 

  Усього 
У тому числі по роках 

2019 2020 

1. 

Реконструкція, капітальний 

ремонт вулиць та доріг  

 

5000,00 2500,0 2500,0 

2. 
Поточний ремонт вулиць та 

доріг 2000,00 1000,0 1000,0 

3. 
Експлуатаційне утримання 

вулиць та доріг 1000,0 500,0 500,0 

Разом: 8000,0 4000,0 4000,0 

 

 

 
                 Головний бухгалтер                     О.П.Лабунець 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


