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1. Паспорт
I Iрограми утриманIlя та ремонту автомобi"rlьн йх дорiг заI-аJIьноI.о
.користування мiсцевого значення та вуJlиць i лорiг коNlунальноi

власцостi
кегичiвськоi селищноi ради xapki Bcbkoi областi

Кеги,liвська селиtI{IIа рада XapKiBcbKoT
об"lrас,r,i

IV[eTa 11рограми

Очiкуванi резуль,гати

/{жсрсlrа фiнансуван ня

Загальltий обсяг фittаltсових
i рссуRсiв, нсобхillних /UIя

Кегичiвська селищна
областi

рада XapKiBcbKoT

СтвореttIIя палежIIих умов лля фirrаrrсуваIlня
з бtоджету селищIrоТ ради заходiв по
peмollTy лорiг загальIIого користуваtIIIя, у
1,ому чис;ri MiclцcBo1,o :]начсFIня r.a ву"rlиllь i

,lцорiI, KoMyнaJlbHoi B.llacHocтi Ксl.ичiвськоj'
ссJlиII(IlоТ ра7lи, з мс,гоtо I|окраII(сtlня
автомобiльIIого споJlучеIItIя в IlаселеIIих
пуIIктах селищIIоi' ради, що сtlриятиме
пiдвищеtrнlо соцiальIIо-екоttомiчttого рiвrrя
розl]иl,ку в lцiлому, заJ]ученню нових
iнвес,гиl{iй, створенню нових суб'скr.iв
госпо/IарськоТ дцiя.ltьносr.i, забсз l tсчен ня умов
д"ця повlIоliittttого гtроживаttllя, роботи i
вiдtlоч иrrку мешкаt tцi в tIасеJIеIIих пуttктi в

ради, вирiшеtttlя соrцiальLIих та екоttомiчrrих
проблем громади, покращеIrrrя благоустроIо
нассJIсL{их ttунк,гiв ссJIиIIlноТ раitи

tlбере;ксI l l lя ict ly ltl, ltlT McpelKi :lopi l.

загаJI blloI,o корис,I,уваIl Iiя мiсцевого
зilачеrIIlя та вулиць i дорiг комуIlальltоТ
вJIаснос,гi сс"ltиl11ноТ рали вizц руйrlування,
свосчаснЬ виконання lIо.гочноI.о,
каtli,гаltьноl,о ремонту, зимоt]с у.l-римання
лорiг та вико[IаIiIIя заходiв з безлеки
ДОРОЖIILОГО РУХУ

I rl i цiатор розроблеtrlIя
IIроr,рами

вiдповiдальrlий
Програми

() грок рса"lriзаllii' I Iроr,рами 2021 202З роки

викоItавець

4.

5.

6. Коlttr,и мiсl(сlзоl.о бю/(жсl,у .га

нс забороtlсн i законtl/(авс1.1]ом

1.

Ha2021-2023 роки

] 
Рсa1l1alrii IIроl,рами,I,ис. I.pH

8"/25,2

iHllli /tжерела,
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2. Зага.llьнi lrо;lо;,ке[IIlя
IIроr,рамою BpaxoI}aнo вимоI,и Закону УкраТirи <IIро авr.омобi,llьнi

/(орс)ги), uПро ,,tорожнiй рух>, <I1po авr.омобi"ltьний ,фп.,rор.ru, <<[lpo
лжерела фirrансуВа}IIIЯ дорожrIЬого господарства УкраТrrи>i, Зuпо,,у УкраТirи
<<lIPo BIteceIllIЯ змitt До IIоДаr'кового Kollel<cy УкраТllйrr, змilt ,llo Бtсlдя<етtlсll"сl
Koj(e*cy УкраТttи, прiоритетItiсть розв}.тку автомобiJIьIIих лорiг зАгальIIого
користува}lIlя мiсцевого зtIачеtIFIя, визllачеIIо octtoBtti tlапрями розвиткумсрежi автомобiJIьниХ лорiг, ЗаконУ УкраТнИ <IIро внсссння Ъri" дiо деяп"хзаконiв Укратни щоло спiвфiнансування рсмонту лорiг лержавного
значсння> (рсссr.рацiйний М2874 вiд 02.06.20l 5р.).

Мережа автомобiльIIих лорiг загальIIоI,о користуваtlIlя мiсtlевого
зlIачеIIIIя Кеги,лiвськоТ селиrцtlоТ Ради скла,ца(] l]з,6 nr, i IIих tlротяжltiсть
лсlрiг обласttсlго зIIачеIIIIя стаIIовить 11,2 кшt. Загальttа протяжlliсть вулиць i
;ttlpiГ KoMyНajlbHoT B;tacHocтi стаНовитЬ 240,]79 км, З пй* .,tороI-и з l.вср,Itим
Ilокри]]тям 1]2,05 км, /(ороги з грунтовим lIокри.г-l,ям 68,728 км.

ВiД cl,a'y авr,омобiJIь}]их 71opil, заJlсжа,I,ь ви,гра,ги на IIсрсвсзс}lIJя
ваtlт,ажiв та пасажирiв, piBerrb цitt, певltоlо Mipoltr :зайttятiсть ltаселеlIIIя та,гемItИ розвиткУ екоlIомiки державИ загалом. У cBolg qергу cTatl
автомобiJIьItих лорiг i темгtи розвитку :1ОРОЖIIЬОТ l,алузi визIIачаIоться
екоtlомiчIlими можливостями та piBtteM фiriаrlсуваIlllя галузi дорожIIього
гocIio/(apc,t,Ba.

O.1tHaK на сього/цнi с,ган розвитку /(opox{Hbol,o I.ocIIo/lapcTBa краТни
свi7цчи,гь lIpo певнi труllнощi, ,yro"rr.ni 

".lto.r,aT.HiM фiнансуванням
дорожньо-ремонтlлих робiт порiвпяrто з IIормативIIими потребами.

оскiльки фillаlrсуваIlIlЯ державIrоl. ttiльовоТ програми iз загальIIого
фоll;цу /{ерхсавrlого бtоДжетУ зосеред,,tеIIо lla у,гримаrtпi лорiг ЗаГаЛI)IIоГо
к()рис,гувАння /lcpжaBHoI,o значснFIя, ,I,oMy с нсобхi:lнiс.t,ь у фiнаllсуваннi
.,1сlрiг, MiclIcBot,o значсння за рахунок ви2lа.гкiв мiсl(свих бюлжс.гiв, II(о
tlсрс;tбаЧсно II. 10. в с,г. 9l Бюлжс.г}lого ко/(сксу УкраТни.

3. Ме,га lIроl,рашrи
Мсr,ою IIроl.рами с:
- покраtцення стану ]]уJIиIlь та авr,омобiJIьних лорil. KoMyHa.rtbHoT

BJIacHocTi за рахунок KoIIITiB селишlного бю,цже,r,у, шIо пози.гивно вIIJIине на
СОlliаЛЬНО-еКОНОМiЧНИЙ РОЗвиток насеJIених -llунк,гiв ксl.ичiвськот сс.ltиlrlнот
ради;

- збережеtIIiя ttаявпот мережi автомобiльIIих дорiг загального
ltористуваItIIя з доведеtIIIям TepMiHiB експлуатацiТ дорожIIього покриття до
м iя<ремон,t,них cTpoKiB ;

- розви,tок /IopoжItboT iнфраструк,гури 1,а створсння бсзtlечних умов/tOрожньоI,о руху l]o тсриl.орiТ се"тIиllцноТ ра7ци;
- полlпшеIIIIя траIlспортllо-ексtlлуат.ацiйrIого

MiclteBoc,l,i;
с,гаIIу ;1орiг у сi;lьськiй

- IIокраlllеIIIIя соt(iаrIьttо-екоttомiчItого розl]и,Iку lIасеJIеIIих tlyltKTiB
ссJlиll(ноТ раl(и, збi;tьlltснt,tЯ illвсс,гиltiйноl'lrриваб.llивtlст.i .га 

розви.гку
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ссJIиII{ного I,осподарства за рахунок булiвниtI,гва, рсконсl,рукlцiТ, ремонl.у .га

уl,римаFrня вуJIиIlь i .irорiг KoMyHaJrbHoT B;tacrtocTi ссltиiIцноТ рали;- ЗабСЗltСЧСННЯ }КИ'l-ГСВО важJIивих illтcpecin nuaar,a*,"r, об,скr.iв
виробltиtцт,ва, ltil{присмств, ycTalloB ccJItlIl_(IItlT рu,ц" IIезаJIежIIо вiл формBJIacIIocTi шляхом покращеtIIlя якостi шtляхiв сIlолучеIIItя.

4. Визначення проблеми, на розвrязання якоi сшрямована Програма
Закон УкраТни пПро aBToMoбi"rrbHi ltороги) рсгуJIюс uiltnn."n",

ltов'язанi з функrliонуванням ,га 
розвиl.коМ ав,r.омобiJIьних .ltopil,. ЦимзакоIIом виз[IачеIIо, Що автомобiльlri дороги полiляIоться па:

- автомобiльrli дороги загального користуваI-IFIя державI]ого з}Iачення;
- автомобiлыri дороги загальIIого користуваIIIIя м iсl_цевого зtIачеIIIlя ;
- автомобi,тlьнi /(ороr-и Micr.T.a iнlttих нассJIсних rryHK,r.iB;
- вi:tомчi (,t.схноltоl.iчнi) ав.гомобi;Iьlli ;1ороl.и;
- аtз,гомобi;rьнi /lороI.и на IIрива.гних -r.сриторiях.

/{ержавrIе управлilltlя автомобiльIIими дорогами загальIlого
користуВаtlIIЯ здiйснrоС /{ержавrlе агеIIтсТво автомобi,пьrtих лорiг УкраТrrи
(Укравтодор), яке мас оргаIIи управлirtIrя tla мiсцях бiлiт Служби
автомобiлыIих дорiг.

Управлiння функrliонуванням та розви,гком вуJIиiIь i ztopir- MicT., iнlлихнасеJIених гtунктiв зlцiйснюсться вil(Irовiдними органами MiclleBo1,o
самовря/Iування, У вizцаннi яких вони знахо/(яться.

У зв'я:зку зi зttачltим траIIспортIIим IIаваII,гажеIIIIям, IUJ]яхова мережа
сеJlиll{IlОТ рuд" втратила своТ ексПлуатацiйrri якостi i потребус як утримаIlIIя,,гак i ремоIIту. 11ерш за все викликаIоть заIIепоко€нlIя Ti дiляIrки дорiг, t-toякиХ rIрохо/Iя,l,Ь автобуснi сrlолучення, ltiilвсзення .lti,гей llo навчаJIьних
закла7liв, на/(ання HeBil(K"itaлHoT медичноТ /(оIIомоI.и,

RHac,TliltoK обмсжсног,о фiнагrсуваннrl обсяl,и з/tiйснсння рсмоI]l.tlих
робiт ictlYlo'ltlt'MePelKi ;Ilорiг С IIе/lостаr,ttiми. Ilа:tаllий ,tac ltе:з;tiйсllIо(.ться
peMotIT дорохtllього покриття Ila територiТ IlасеJlеItих ltyltKTiB Кегичiвськоl'
селиtцIIоi ради, а попередlliй ямковий ремоIIт IIе мас довготривалого ефекту
i llо,r,ребуе його повторного зztiйснення.

Критерiями cTpa,el,iT розвиl,ку авr.омобiJlьних
ксгичiвськот селиlцнот Ради до 2о2з року, }rраховуючи
ексIIJIуатаItiйний стан €]

дорlI, ,гсри,горiТ

Тх нсза/tовi.llьний

- збережеIIIIя мережi автомобiльlrиi лорiг;
- забезпеченIIя ефективного фуrrкцiоrlуваrlня i безпеки дорожIlього

руху;
- забсзltсчсння ,гранспортноТ 

/(ос,l,уltнос,гi мiж насеJIеними IIункl.ами,
районним,га об,rlасним I tен.tрами;

- lti,,lсиllання I'рун,tових ztopir. lrlсбсttсвою cyMitltlltlo;
- загIроВаджеIIIIя мехаlliзмУ llержавIIо-приватllоl,О партIIерства для

реа"тliзачiТ irlфраструкl,урIIих проектiв, сгtiвпраця з сi.ltьськогосlIсlдарськими
господарствами;

- [Ipot]eileHня KattiTajlьногО ремон.гУ ав.гомобiJIьниХ ltopil";
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- IIровеlIення гIо],ОчногО ремонт,У ав,tомобiJlьниХ ЛОрir.;
- бу,,tiвllиI(,гво, вi/lнов,rlсння .гро.гуарiв. i

5. Ilepe"lliK завдань i захоltiв Програми
Осrrовrлими завда[Iнями програми с:
- забезпечеFIнЯ належноГо утриманIIя та ефективrtоТ експЛуатачiТ лорiг

}Ia територiТ населених пунктiв КегичiвськоТ се-тlиltlноТ рu\и;- /lосяl,нсння HaJleжHoI,o рiвня уl.римання .га ефск.гивноТ сксtr"ltуа.гаlliТ
;цорi г KoMyHaJlbHoT B.ltacrloc.r,i 

;

- впоряДкуваIIIIЯ дорожIIього руху lra територiТ населеIIих пуtlктiв
КегичiвськоТ селищrrоТ ради;

- пiдсипаIIня груIIтових лорiг tцебеttевоIо cyMittIlпro,
- IIровс/IсFIня KaIliTallbHo1,o,I,a lIо,гочноI,о рсмон,гу авr,омобiJIьtlих .rtopil.;
- бу,,tiвllИI(.гво, Bi;ltloB"llcнHя .гро.гуарiв.

б Очiкуваlri резуJIьтати викоIlанlrя IIрограми
I]икоttанrlя Програми забезпечить:
- збереження iсrrуrочот мережi лорiг загальIIого користува}Iня

MicrleBo.o значення та вуJIиць i дорiг norynuriuHoT власностi вizt руйнування,СВОСЧаСНС ВИКОНаННЯ llОТочноl,о peМoнl,y ,t,a виконання захо/liв , бar,raп"
,](()рожньоr.о руху;

- лiквiдацitо незадовiльrlих умов
маршрутiв заr-алыIого користуваIIIIя;

- покраU]ення транспортI{ого, пiшохiдного сполучеIIня та безпеки
/IорOжнього руху;

- с'l'l}орсt{Ня УМоВ /Iocl'YrIHocТi 'т'сри'l'орiй cc.iIиllltJoi' ра,,1ц ;to районIJоI.о
ltcl1,1,py;

- IIровеДеIIIiЯ ремоIIтIIих робiт на об'сктах, BilillecettиX до проектiв
комплексI{ого illфраструктурного розвитку територiй, соцiально важливих
проектiв, спiвфiгrансуваIIня проектiв;

- ефскr:ивнс викорисl.ання наявних
Illo виконуються, у тому чис"lti IIIJIяхом
,гехно.llоr,iй;

руху автотраIIсгIорту, у тому ,лис.lli

Kollt,t,iB та lli/(виtllснFIя якос.l.i робi.г,
вIIрова/Iжсння ноt]их ма.гсрiа"rriв .га

- III/(сиIIання груНl.ових ztopil. r.paH вi:tоiвамИ /Ulя своСчасноI.о на/(ання
tIевi.цкладttоТ меличноТ допомоги *"rbn", громади.

7.ФiнансуваI|tIя tIрограм и
Фiнансування I-Iроr,рами з/tiйснювu,r"й...r.я за рахунок бю,,1жС'r'у

ссJIи|IlноТ ра7ци, як ба.llансоУ.гримуваIiа ;1opir., ,un i в час.гинi
crIiBcPiHaHcyBaHHя нимИ ltих об'ск,гiв на ;tоl,овiрних заса/(ах, а ,гакож iнlltих
л)tерел, IIе забороttеttих чиIlItим закоIIодаl]ством. обсяги фitIаtrсовихpecypciB на реалiзацiю IIрограми, у разi гtотреби, протягом року можуть
уточIIюватися.



]

8. Обlруllтуванttя lllllяхiв i засобiв розв'я:lаttня llробJlеми, обсяl,iв
та джере"ir фi HaHcyBaI{ ня

Виr,рати, ttов'язанi з булiвниц,l,вом, рсконс"l,рукtliсю, ремонl.ом i
утримаIIIIям автомобiльних дорiг, tлеобхiдtti для реалiзацiт програм розвитку
дорожнього господарства Украiни, особливо в сiльськiй мiсцевостi, можуть
здiйснrоватися за paxyrloK бюджетIIих та itIu,lих коштiв.

I]изtlачити джерелоМ фilrаrrсуваIIIIя видаткiв 11рограми, кошти з
MicllcBot'o бю/tжсr'у КсгичiвськоТ сеJIиII(ноТ;lа2ци r,a iHlIti коlII,I,и нс заборонснi
ч ин}Iим законоilавстI]ом УкраТни.

Го,rtовним розllоря/(ником IIо,гоч1-Iих ви/(аткiв с Ксt-ичiвська ссJIиIIlна
р.lда. ЗгiдItо ГIрограми, в 202l та 202З роках коLI]ти булуть tIаправлятись IIа
капi,l,алl,tlий' гlоточtlиЙ ремоlrтИ та експ,rlуаТаltiйrlе утримаIlIIЯ лорiI.
1]аI,аjlьIIоГо l{орисТуваI]IIЯ мiсцевого зIlачеIIIIя Til :l1орiг кOмуIIальlltlТ B;tacttocT.i
Ксt,r,rчiвськоТ ссJIиIIlноl'ра.ци.Ви.lt,I,а rrcpe;riK об'ск.гiв, llto lti/1.1tяl.ають

рсм()н,гу, визI]ачастьсЯ вi/trrовi/Iною комiсiсю у,l,ворсною розIlоря/lжснням
Ксr,и чi BcbKol,o ссJIипIноI,о I.оJIови.

кегичiвська селишIlа Рада використовус кошти вiдповiдllо до
укладеноТ угоди, порядку та умов надаIIIIя субвеrlцiТ з обласIlого бrо.цжету
мiсцевим бtоджетам IIа поточний peMoIrT та утриманIIя вулицЬ i дорiг
комунальноТ власrtостi у населеrIих пуtIктах селищrrоТ ради.

9. Завдання i захоли Програми, резулы,ативrli IIоказIIики
ОдttиМ iз першОчергових завдаIIь Програми в 2О21-2о2З роках для

КегичiвськоТ селищIIоТ ради с акумулюваIlIIя KotllTiB tIa будiвttицтво,
рекоIlструкцitо, капiтальIlий та поточtti рсмоII,ги, експJlуатацiйrrе утримаIIIIя
авlомtlбiJIь}lих :tорil,зоl,il.]lьно1,1.1 корис,lуl]анtlя ,l.a I]yJI1.1ltb i ,lц9рi1. комуна,rIьгttli
BJIacHocl,i, r,a Тх сфскr,ивl{с викорис.гання.

Вихо/lячи з наявних фiнансових pccypciB Il(opi,tHo IUIаную.гься захо/(и
пО будiвrrицтву, реконстРукцii та peмotlTy вулиць i дорiг комуtIальlIоТ
власносТi в rlаселеIIих пуIIктаХ селищI{оТ рали. I]ирiшеtlrrя шiеТ проблеми
дозволить покращити ав,гомобiльrrе споJIучеrIlIя IIа територiТ сеJlищItоi ради,
lI(o сrIриятимс пi/tвиttlснню соrliаJIьно-скономiчноl,о рiвня, заJIуI{сн}{ю ноl]их
iгttзссr,иl(iй, розвиткУ /liючих lli/цтtрисмс,гв, с,гворенню ноt]их суб'скr.iв
l,осlIо/царськоТ /liя"ltьносr,i, забсзIIечить умови /U|я I]oBHol{iHHol.o IIроживаI-1I{я,

рtlбоr,и i вi/(ttочинку MсIIIKaHrliB Ксl.ичiвськоi сс.ltиl ltHoT ра.,lи.

l0. Коор/lиlrаlliя та KoIITpoJtl':}a xo/IoM викоIlалlня [Iроl,рами
Коор,ltинаl(iя r,a KoHl,pOJlb за хо/(ом виконаIlня захо;tiв, ltсрс/tбачсних

lIpol,paMoro, llокJIа/(ас.гься на lloc.l,iйrry KoMiciro ,з IIи.гань жи.l,Jlоt]о-
KOMyHaJrbHoI,o I,осIIоllарс.гва, .грансrIор.гу, зв'я:]ку, l lаJIивно-снерI.сl.ичних
питаIlь, розвиткУ пiдприсМIIицтва, громадсЬкогО харI{уваtIIlя та побуту
КегичiвськоТ селищноТ ради.
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