
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

24 грудня 2020 року                               с.Судилків                                № 7 

 

 

 

Про Програму ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в 

Судилківській сільській раді на 2021-

2022 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. Затвердити Програму ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в Судилківській сільській раді на 2021-2022 

роки(додається).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Вадима Верхогляда та постійну комісію 

сільської ради з питань  житлово-комунального господарства та комунальної власності, 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії 

Юрій Лінник). 

 

            

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішенням Судилківської сільської 

ради від 24.12.2020 року №7 

 

ПРОГРАМА 

ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування  

місцевого значення в Судилківській сільській раді  
на 2021-2022 роки 

 
ПАСПОРТ 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Судилківська сільська  рада 

2 Нормативно-правові документи 

Закони України від 18.09.1991 № 1562 – 12 «Про 

джерела фінансування дорожнього господарства 

(зі змінами і доповненнями)»; від 10.11.1994 № 

232 / 94 «Про транспорт»; від 30.06.1993 № 3353 

– ХІІ «Про дорожній рух»; від 08.09.2005 № 2862 

– ІV «Про автомобільні дороги»; від 27.06.2007 

№ 879 «Про заходи щодо забезпечення 

автомобільних доріг загального користування»; 

Постанова Кабінету Міністрів від 11.07.2013 № 

696 «Про затвердження Державної цільової 

економічної програми розвитку автомобільних 

доріг загального користування на 2013-2018 

роки» 

3 Розробник Програми 

 

Судилківська сільська  рада 

 

4 
Відповідальні виконавці 

Програми 

Судилківська сільська  рада, філія ДП 

«Облавтодор» «Шепетівська  ДЕД», інші 

організації дорожньої галузі 

5 Учасники Програми 

Судилківська сільська  рада, філія ДП 

«Облавтодор» «Шепетівська ДЕД», установи та 

організації дорожньої галузі, юридичні та фізичні 

особи-підприємці 

6 Термін реалізації Програми 2021-2022 роки 

7 Джерела фінансування 

Державний, обласний, місцевий бюджет, інші 

джерела фінансування, не заборонені 

законодавством 

8 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

усього (тис. грн.) 

16000,0 

 

І. Загальна частина 
Мережу доріг місцевого значення в основному було сформовано у 70-90 роках 

минулого століття. На сьогодні біля 90 % доріг за своїми експлуатаційними 

характеристиками не відповідають вимогам нормативних документів за показниками 

рівності, наявності ямковості та деформацій покриття проїзної частини. А мости, 

розташовані на цих дорогах, за технічними параметрами габариту та розрахункових 

навантажень не відповідають вимогам сучасних нормативів. 

Для підтримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення в належному стані вони потребують щорічного капітального ремонту та поточного. 



Оскільки фінансування державної цільової програми із Державного бюджету 

зосереджено на утриманні доріг загального користування державного значення, тому  є 

необхідність у альтернативному фінансуванні доріг місцевого значення за рахунок видатків 

сільського бюджету, що передбачено ст.91 Бюджетного кодексу України. 

 

ІІ. Мета Програми 
Метою Програми є  забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення у Судилківській сільській раді, що 

сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень 

пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно — 

експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів; підвищення технічних показників, 

соціально — економічного та екологічно збалансованого розвитку 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; 

- поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху; 

- поліпшення рівня обслуговування пасажирів під час очікування автотранспорту    

загального користування. 

 

ІV. Очікувані результати. 
Виконання програми дасть змогу забезпечити: 

- ОТГ мережею автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

належної якості відповідно до стандартів; 

- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод; 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального 

користування; 

- поліпшення транспортного сполучення із населеними пунктами ОТГ. 

 

V. Обсяги та джерела фінансування 
Фінансування заходів Програми буде проводитися за рахунок коштів державного, 

обласного та місцевого бюджету, коштів, залучених під державні гарантії або від 

підприємницьких структур ОТГ, інших не заборонених чинним законодавством джерел, 

відповідно до додатків. 

 

VI. Заходи по виконанню Програми 
 

Найменування завдання Найменування заходу Термін виконання 

1. Поліпшення транспортно-

експлуатаціного стану 

автомобільних доріг 

Виконання робіт з капітального та 

поточного ремонтів доріг 

місцевого значення ОТГ 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 

2021-2022 роки 

2. Покращення стану 

придорожніх ділянок доріг 

Виконання профілактичних робіт 

шляхом грейдерування узбіччя 

доріг, розчистка узбіччя доріг від 

лісонасаджень та інше 

2021-2022 роки 



3. Покращення умов 

дорожнього руху 

Встановлення засобів організації 

дорожнього руху (знаки, 

покажчики, назви населених 

пунктів) 

2021-2022 роки 

4. Забезпечення безпеки руху Проведення робіт по влаштуванню 

дорожньої розмітки та розмітки 

пішохідних переходів. 

2021-2022 роки 

5. Покращення технічного 

стану мостового господарства 

доріг ОТГ 

Покращення технічного стану 

мостового господарства шляхом 

проведення ремонтів 

2021-2022 роки 

6. Покращення умов 

перебування пасажирів під час 

очікування автотранспорту 

загального користування 

Облаштування майданчиків для 

зупинки транспортних засобів, 

встановлення додаткових 

майданчиків для зупинки 

2021-2022 роки 

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію між виконавцями Програми здійснює сільський голова. 

Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує 

виконавчий комітет сільської ради. 

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 

виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством, 

 

 

 

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 



 

 

Додаток 1 

до Програми ремонту та утримання 

доріг загального користування 

місцевого значення в Судилківській 

сільській раді на 2021-2022 роки 

 

 

 
Обласні 

автодороги загального користування місцевого значення 

Довжи-

на км. 

О231902 Шепетівка-Судилків 4,7 

О231909 (Шепетівка-Чуднів-Бердичів) Новичі 1,0 

О231915 Хролин-Рожична ч/з Медведівку(част.) 3,0 

О231916 Вовківці-(Городище-Рівне-Старокостянтинів) 3,0 

О231919 Обїздна дорога Шепетівка-Судилків-«Кільцева» (част.) 3,0 

 Разом 19,7 

 

 

 
             Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми ремонту та утримання 

доріг загального користування 

місцевого значення в Судилківській 

сільській раді на 2021-2022 роки 

 

 

 
Районні 

автодороги загального користування місцевого значення 

Довжин

а км. 

С231901 (Шепетівка-Чуднів-Бердичів)-Жолудки 2,7 

С231902 Поляни-Мальованка 8,5 

С231903 (Васильковичі-Шепетівка)Траулин ч/з Савичі (част.) 12,3 

С231905 Судилків-Лозична 2,2 

С231909 Рожична-(Шепетівка-Старокостянтинів)ч/з Серединці (част.) 2,2 

С231910 (Городище-Рівне-Старокостянтинів) ч/з Пашуки (част.) 4,2 

С231911 Березна-Серединці 3,1 

С231915 Вовківці-Вовківчики 1,1 

С231918 Судилків-Білокриниччя 4,7 

С231921 (Шепетівка-Судилків)-Красносілка 0,4 

 Разом 41,4 

 

 
Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до Програми ремонту та утримання 

доріг загального користування 

місцевого значення в Судилківській 

сільській раді на 2021-2022 роки 

 

 
Плановий обсяг видатків 

на ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення в 

Судилківській сільській раді на 2021-2022 роки 

 
тис. грн. 

  Усього 
У тому числі по роках 

2021 2022 

1. Усього з обласного бюджету 8000,0 4000,0 4000,0 

1.1. 
Капітальний ремонт доріг 

місцевого значення 
6000,0 3000,0 3000,0 

1.2. 
Поточний ремонт доріг 

місцевого значення 1800,0 900,0 900,0 

1.3. 
Експлуатаційне утримання 

доріг місцевого значення 200,0 100,0 100,0 

2. 
Усього з сільського бюджету, 

інших джерел фінансування 
8000,0 4000,0 4000,0 

2.1. 
Капітальний ремонт доріг 

місцевого значення 
6000,0 3000,0 3000,0 

2.2. 
Поточний ремонт доріг 

місцевого значення 
1800,0 900,0 900,0 

2.3. 
Експлуатаційне утримання 

доріг місцевого значення 200,0 100,0 100,0 

Разом: 16000,0 8000,0 8000,0 

 

 

 
              Головний бухгалтер                                      Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

                                                                                                  


