
Проект

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2017 р. сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної Ради 
6 скликання від 19 лютого 2013 року № 485 «Про Комплексну 

програму будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального користування 

Вінницької області на 2013 -  2018 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України про Державний бюджет України на 
відповідний рік, Закону України «Про джерела фінансування дорожнього 
господарства України» від 17.11.2016 року №1762-УІІІ, Закону України «Про 
концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» від 14.12.1999 року 
N 1286-ХІУ, Закону України «Про внесення зміни до розділу Уі "Прикінцеві та 
перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо експерименту в 
Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях з фінансового 
забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального 
користування державного значення» від 03.09.2015 року № 666-УІІІ в редакції 
Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №1789- VIII 
від 20.12.2016 року, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації 
та висновки постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, розвитку 
населених пунктів, транспорту та зв’язку, з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Комплексної програми будівництва, реконструкції, ремонту та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 
Вінницької області на 2013 -  2018 роки, затвердженої рішенням 14 сесії обласної 
Ради 6 скликання від 19 лютого 2013 року № 485 (далі -  Програма) наступні 
зміни та доповнення:

1.1 У пункті 4 тексту Програми цифри «888,2» замінити цифрами
«1194,7»

1.2 Підпункт 5.1 пункту 5 тексту Програми після слів «Про концесії на
будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» доповнити 
словами : «Закону України від 03.09.2015 року № 666-УІІІ в 
редакції Закону № 1789- VIII від 20.12.2016 року «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України»;

1.3 Додатки №1, №2, №3, №4, №5 та №6 Програми викласти у новій
редакції (додаються);

1.4 Програму доповнити додатком №7 «Фінансування та обсяги робіт
Служби автомобільних доріг у Вінницькій області з місцевого 
бюджету на 2013-2018 роки» (додається).



2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та 
зв’язку (Мельник А.Ю.), з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 1
до Комплексної програми 
будівництва, реконструкції, 
ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг 
загального користування 
Вінницької області 
на 2013-2018 роки

Загальна характеристика 
Комплексної програми будівництва, реконструкції, ремонту та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 

користування Вінницької області на 2013-2018 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Служба автомобільних доріг у Вінницькій 
області

2.
Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення Програми

3. Розробник Програми Служба автомобільних доріг у Вінницькій 
області

4.

Співрозробники Програми Структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації, територіальні органи 
Міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, районні державні 
адміністрації, підприємства та організації

5. Відповідальний виконавець 
Програми

Служба автомобільних доріг у Вінницькій 
області

6.
Учасники Програми Структурні підрозділи обласної державної 

адміністрації та органи місцевого 
самоврядування підприємства та організації

7. Термін реалізації Програми 2013-2018 роки

7.1. Етапи виконання Програми I-й  етап 2013-2015 роки
I I - й  етап 2016-2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконані 
Програми (для комплексних 
програм)

Спеціальний фонд обласного бюджету, 
кошти обласного територіального 
дорожнього фонду

9.

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього млн. 
грн.

1333,7

9.1.

В тому числі бюджетних коштів, 
млн. грн.
- крім того, коштів обласного 
бюджету

939,0

394,7

10. Основні джерела фінансування 
Програми

державний та обласний бюджети

Директор Департаменту ЖКГ, І/ / /
енергетики та інфраструктури Ж /  Сергій ВОЛКОВ
обласної державної адміністрації /



Додаток 2
до Комплексної програми 
будівництва, реконструкції, 
ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг 
загального користування 
Вінницької області 
на 2013-2018 роки

Ресурсне забезпечення Комплексної програми 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування Вінницької області на 2013-2018 роки

Обсяг коштів, 
які пропонується 

залучити на 
виконання 
Програми

І етап виконання 
Програми II етап 

(2016 -2018 
роки)

Всього витрат на 
виконання Програми2013

рік
2014
рік

2015
рік

1 2 3 4 5 7
Обсяг ресурсів 
всього, в тому 
числі:

153,2 155,6 166,1 858,8 1333,7

державний
бюджет 140,0 142,0 152,0 505,0 939,0

обласний бюджет 13,2 13,6 14,1 353,8 394,7

Районні, міські 
(міст обласного 
значення 
бюджети)
Бюджети сіл. 
селищ, міст 
районного 
значення
Кошти
небюджетних
джерел

Директор Департаменту ЖКГ, 
енергетики та інфраструктури 
обласної державної адміністрації



Додаток З 
до Комплексної програми 
будівництва, реконструкції, 
ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг 
загального користування 
Вінницької області 
на 2013-2018 роки 

Показники продукту Комплексної програми 
будівництва, реконструкції , ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування Вінницької області на 2013-2018 роки

№
з/п

Назва
показника

О
ди

ни
ця

ви
м

ір
у

В
их

ід
ні

 
да

ні
 

на 
по

ча
то

к 
ді

ї 
П

ро
гр

ам
и

І ЄТІіп виконання 
Чрограми

II
етап
2016-
2018
рр.

Всього за 
період дії 
Програми 

(або до 
кінця дії 

Програми)

2013р. 2014р. 2015р.

1 2 4 5 6 7 8 9

І Е оказники продукту Програми

1
Капітальний

ремонт км 0,943 8,216

2 Мости пм 84,86
II Показники ефективності Програми

1
Капітальний 
ремонт доріг

км/млн.
грн. - - 0,09 0,183

2
Капітальний 

ремонт мостів
пм/млн.

грн. - - 84,86 -

3
Поточний

ремонт
км/млн.

грн. 0,280 0,280 0,270 0,270

III Показники якості Програми
Автодорога М-12 „Стрий-Г"ернопіль-Кіровоград-Знам’янка”

1
Інтенсивність

руху
авт.

добу 13 300 13 400 13 500 13 700 14 200 -

Автодорога 4-21 «Житомир-ІУ огилів-Подільський»

1
Інтенсивність

руху
авт.

добу 12 400 12 500 12 700 13 000 13 200 -

Автодорога Р-08 „Немирів-Ямпіль”

1
Інтенсивність

руху

авт.
добу 2 900 3 000 3 200 3 400 3 500 -

Автодорога Р-17 „Біла Церква- Тетіїв-Липовець-Гуменне”

1
Інтенсивність

руху

авт.
добу 6 000 6 200 6 300

...
6 500 6 700

Автодорога Р-31 „Бердичів-Хмільник-Літин”

1
Інтенсивність

руху
авт.

добу 3 900 4 000 4 100 4 300 4 500 -

Автодорога Р-32 «Кременець-Біла Церква»

1
Інтенсивність

руху

авт.
добу 3 000 3 100 3 200 3 300 3 500 -

Автодорога Р-36 «Немирів-Могилів-Подільський»

1
Інтенсивність

руху

авт.
добу 3 000 3 000 3 200л 3 400 / 7 0 0 -

енергетики та інфраструктури 
обласної державної адміністрації

Сергій ВОЛКОВ



Додаток 4
до Комплексної програми 
будівництва, реконструкції, ремонту 
та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 
користування Вінницької області 
на 2013-2018 роки

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування Вінницької

області на 2013-2018 роки

№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги 
фінансування (вартість), 

млн. грн., 
в тому числі:
1 етап: 2013 р.

2014 р.
2015 р.

II етап:2016- 2018 рр.

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Капітальний ремонт 2013 -2018 рр. Згідно
тендерів

Державний
бюджет

2 0 1 3 -1 0 ,0
2 0 1 4 -1 2 ,0
2 0 1 5 -1 2 ,0  

(0,943 км / 84,86 пм)
2 0 1 6 -1 5 ,0  

2 0 1 7 -1 5 ,0  (4,5 км)
2 0 1 8 -1 5 ,0  (3,716 км)

Введення в 
експлуатацію -  

9,159 км / 
84,86 м.п.

Разом: 79,0

2
Заходи із 

забезпечення безпеки 
руху

2013 -2018 рр. Державний
бюджет

2 0 1 3 -1 0 ,0
2 0 1 4 -1 0 ,0
2 0 1 5 -1 0 ,0  

2 0 1 6 -2 0 1 8 -3 0 ,0

Ліквідація 
місць 

концентрації 
ДТП .

//
Разом: 60,0



2

3

Поточний ремонт та 
експлуатаційне 

утримання авто доріг 
загального 

користування

2013 -2018 рр.

Державний
бюджет

2013- 120,0
2014-120,0
2015-130,0 

2016-2018- 430,0
Забезпечення
безаварійного

проїзду
автотранспортуМісцевий

бюджет
(потреба*)

2013-13,2
2014- 13,6
2015-14,1 

2016-2018 -353,8

Разом: 1194,7

Всього: 1333,7

*Примітка: Відповідно до щорічного визначення обласною Радою обсягів коштів.

Директор Департаменту ЖКГ, 
енергетики та інфраструктури 
обласної державної адміністрації

Сергій ВОЛКОВ



до Комплексної програми будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального 

користування Вінницької області на 2013-2018 роки

Додаток 5

ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ
фінансування розвитку автомобільних доріг загального користування 

Вінницької області на 2013 - 2018 роки

мли. гри.
№
п/п

Всього у тому числі по роках:
2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Обласний бюджет, всього 394,7 13,2 13,6 14,1 14,8 322,0 17,0
у тому числі:

1.1
Спеціальний фонд обласного 
бюджету

394,7 13,2 13,6 14,1 14,8 322,0 17,0

1.2 Загальний фонд обласного бюджету 0,0

2 Державний бюджет 939,0 140,0 142,0 152,0 155,0 175,0 175,0
в тому числі: 0,0

2.1 Капітальний ремонт: 79,0 10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0
дороги, км 9.159 0,943 4,500 3,716
мости, п.м. 84,86 84.86

2.2
Заходи по забезпеченню безпеки 
руху

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.3
Поточний ремонт та утримання 
автомобільних доріг загального 
користування

800,0 120,0 120,0 130,0 130,0 150,0 150,0

дороги,км 122 18 18 20 20 23 23
РА ЗО М : 1333,7 153,2 155,6 166,1 169,8 497,0 192,0

Директор Департаменту Ж КГ, 
енергетики та інфраструктури  

обласної держ авної адміністрації
Сергій ВОЛКОВ



Додаток 6

до К ом плексної програми 
будівництва, реконструкції, ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг загального користування В інницької 

області 
на 2013-2018 роки

Фінансування та обсяги робіт Служби автомобільних доріг у Вінницькій області з державного бюджету на 2013 - 2018 роки

№
п/г

Обсяги робіт на 

2013-2018рр.
в тому числі по роках:

Роботи,заходи 2013 рік 2014 рік 201 5 рік 2 0 16 рік 2017 рік 2018 рік В ідповідальні

1 Іротяжніс 
ть, км/п.м.

Вартість, 
мли.гри.

Протяжн
ість.

км/п.м.

Вартість.
млн.грн.

1 Іротяжн 
ість, 

км/п.м.

Вартість,
млн.грн.

Протяжн
ість,

км/п.м.

Вартість,
млн.грн.

Протяж
ність.

км/п.м.

Вартість,
млн.грн.

Протяжні
сть,

км/п.м.

Вартість,
млн.грн.

Протяжні
сть,

км/п.м.

Вартість,
млн.грн.

виконавці

1 ? оз 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
І. Держави і автом обільні діороги

1.1. Капітальний ремонт
1 П ВР майбутніх періодів

2
А /д М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград- 
Знам'янка км 491+644-495+360 в 
Гайсинськом у р-ні (с. Тарасівка)

3,716 24,6 10,0 3,716 15,0

-> А /д М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград- 
Знам'янка км 495+360-499+860 в 
/  ай си н ськом у  р-ні (поворот на с.Рахнівка)

4,5 23,5 15,0 4,5 5,0

Ш ляхопровід та транспортна розв'язка а/д 
М -12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград- 
Зн ам 'янка км 399+395 (окружна м. Вінниця)

0,943
34,4 10,0 12,0

0,943
12,0

84,86 84,86

Р азом  по розділу 1.1 9,159 79,0 10,0 12,0 0,943 12,0 15,0 4,5 15,0 3,716 15,0
84,86 84,86

1.2 . Роботи з обстанов ки та обланітува ННЯ ДО| )іг, забез ПЄЧЄННЇ безпеки дорож нього руху
і 1В лаш тування та ремонт тротуарів, 

п іш охідних доріжок ЗО 1,5 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25

2 1
3
встан овлен н я  і відновлення дорожніх 
н а к ів , піт 7200 2,4 1200 0,4 1200 0,4 1200 0,4 1200 0,4 1200 0,4 1200 0,4

£
о
влаш туванн я та ремонт транспортних 
го Р о л ж е н ь 7,8 7,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

4 ЬЗанесення порожньої р т м і т к и 4800 18 800 3,0 800 3,0 800 3,0 800 3,0 800 3,0 800 3,0
Р а з о м  по розділу 1.2 29,7 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 $  5 / / /

- М /



1.3. Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг

Роботи по ремонту земляного полотна та 
водовідведення, дорожнього одягу та 
покриття, штучних споруд та дорожніх 
пристроїв, лінійних будівель та споруд, 
об'єктів благоустрою, по організації та 
безпеці дорожнього руху

54 400,0 8 60,0 8 60,0 9 65,0 9 65,0 10 75,0 10 75,0

* З З О М  П О  п р п ’і і г я г * м ы V л п п п г я у *
63,159

508,7 8 75,0 8 77,0
9,943

82,0 9 85,0 14,5 95,0 13,716 95,0
84,86 84,86

II. Місцеві автомобільні дороги

2.1. Роботи з обстановки та облаштування доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху

1 Влаштування та ремонт тротуарів, 
. пішохідних доріжок 30 1,5 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25

2 Встановлення і відновлення дорожніх 
знаків, шт 13800 4,8 2300 0,8 2300 0,8 2300 0,8 2300 0,8 2300 0,8 2300 0,8

3 Влаштування та ремонт транспортних 
огороджень 6,0 6,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Нанесення дорожньої розмітки 7200 18.0 1200 3,0 1200 3,0 1200 3,0 1200 3,0 1200 3,0 1200 3,0

Разом по розділу 2.1 30,3 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05

2.2. Поточний ремонт та експл уатацій не утриіуіання аіітомобіл ьних де»ріг
Роботи по ремонту земляного полотна та 
водовідведення, дорожнього одягу та 
покриття, штучних споруд та дорожніх 
пристроїв, лінійних будівель та споруд, 
об 'єктів благоустрою, по організації та 
безпеці дорожнього руху

68 400,0 10 60,0 10 60,0 11 65,0 11 65,0 13 75,0 13 75,0

Разом по місцевих дорогах: 68 430,3 10 65,1 10 65,1 11 70,1 11 70,1 13 80,1 13 80,1

Всього по ремонтах та експлуатаційному 
утриманню :

131,159
939,0 18 140,0 18 142,0

20,943
152,0 20 155,0 27,5 175,0 26,716 175,0

84,86 84,86

Директор Д епартаменту Ж КГ, 
енергетики та інфраструктури  

обласної держ авної адміністрації
Сергій ВОЛКОВ



Додаток 7

до Комплексної програми 
будівництва, реконструкції, ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг загального користування Вінницької 

області 
на 2013-2018 роки

Ф інансування та обсяги робіт С луж би автом обільних дор іг у В інницькій області з місцевого бю дж ету на 2013 - 2018 роки

№
п/г Роботи, заходи

Обсяги робіт на 
2013 - 2018рр.

в тому числі по роках:

Відповідальні
виконавціГІротяжніс 

ть, км/п.м
Вартість,
млн.грн.

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

ГІротяжн
ість,

км/п.м.

Вартість, 
млн гри.

Протяжн
ість,

км/п.м.

Вартість,
млн.грн.

1 Іротяжн 
ість. 

км/п.м.

Вартість.
млн.грн

Протяж
ність,

км/п.м.

Вартість.
млн.грн

Протяжні
сть,

км/п.м.

Вартість.
МЛН.фН.

Протяжні
сть,

км/п.м.

Вартість,
млн.грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Державні автомо більмі до роги

Поточний середній ремонт

1 а/д М-21 Житомир - Могилів-ГІодільський 
на ділянці км 155+000 - км 160+000 5,0 38,8 5,0 38,8

2 а^д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на Ділянці км 180+000 - км 183+000 3,0 32,0 3,0 32,0

3 а/д  М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 185+000 - км 190+000 5,0 42,7 5,0 42,7

4 а /д  М -21 Житомир - Могилів-Подільський 
на д ілян ц і км 190+000 - км 194+000 4,0 37,3 4,0 37,3

5 а/д  М -21 Житомир - Могилів-Подільський 
на д іл я н ц і км 130+727 - км 133+000 2,3 40.0 2,3 40,0

6
і
*/Д М -2 1  Житомир - Могилів-Подільський 
іа Д іл ян ц і км 183+000 - км 185+000 2,0 22,0 2,0 22,0

7 а 
н
/ ц  М - 2  1 Житомир - Могилів-Подільський 
а  Д іл я н ц і км 194+000 - км 197+000 3,0 34,0 3,0 34,0

Е'СЬОГО 24,3 246,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ууг 0,0 24,3 246,8 0,0 0,0 0,0

Директор Департаменту ЖКГ, я  / / /
енергетики та інфраструктури /(А іи гіХ. С і. < /  І  Сергій ВОЛКОВ

обласної державної адміністрації /



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

21036, м. Вінниця, Х мельницьке ш осе,7, тел.(0432) 66-14-38, факс (0432) 53-09-59 
_______________ http://www.yin.gov.ua E-mail: um s@ vin.gov.ua___________________

12.04.2017 р № 9?5L /4-2
на № 01-11-06/959 від 12.04.2017 року

Департамент житлово- 
комунального господарства, 

енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації

Про надання експертної оцінки
щодо внесення змін до проекту програми

Відповідно до змін та доповнень до Регламенту Вінницької обласної Ради, 
затвердженого рішенням 18 сесії обласної Ради 6 скликання від 8 листопада 2013 
року № 600, Департаментом розглянуто лист від 12.04.2017 року № 01-11-06/959 
щодо внесення змін та доповнень до комплексної Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування Вінницької області на 2013-2018 роки, затвердженої 
рішенням 14 сесії обласної Ради 6 скликання від 19 лютого 2013 року № 485 та 
повідомляємо, що зазначені зміни до проекту Програми відповідають критеріям 
порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних 
(комплексних) програм, затвердженого рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання 
від 10.11.2006 року № 145.

Вважаємо за можливе винести проект змін до Програми на розгляд сесії 
обласної Ради після отримання позитивного висновку від Департаменту фінансів 
облдержадміністрації.

Директор Департаменту
1 / 1

Володимир МЕРЕЖКО

http://www.yin.gov.ua
mailto:ums@vin.gov.ua
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УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕП АРТАМ ЕН Т Ф ІН АН СІВ

Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100, факс. (0432)-59-24-02 E-mail: vinglu@ukipost.ua

Департамент фінансів обласної державної адміністрації розглянув 
проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної 
ради 6 скликання від 19 лютого 2013 року № 485 „Про Комплексну програму 
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування Вінницької області на 2013-2018 
роки» та повідомляє.

З метою забезпечення реалізації заходів Закону України від 03.09.2015 р. 
№ 666-VIII в редакції Закону України „Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України” № 1789- VIII від 20.12.2016 р. щодо розвитку автодоріг 
загального користування, вважаємо за можливе винести проект рішення „Про 
внесення змін та доповнень до рішення 14 сесії обласної ради 6 скликання від 
19 лютого 2013 року № 485 „Про Комплексну програму будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування Вінницької області на 2013-2018 роки” на розгляд 
чергової сесії обласної Ради.

Окремо слід наголосити, що фінансування заходів програми з обласного 
бюджету здійснюватиметься виключно в межах наявних фінансових ресурсів 
обласного бюджету на відповідний бюджетний період.

від 12.04.2017р № 03-2-16/394-07-07 

на №01-11-06/408 від 09.02.2017 р.

Департамент житлово- 
комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури

Щодо надання висновку до 
проекту програми

Директор Департаменту фінані Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

Бабій О. В. Я 59-24-19

mailto:vinglu@ukipost.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ____ сесії обласної

Ради_____ скликання
від «____ » ______ 2 0 ___ року

№

ЗМІНИ
д о

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ
БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ 
ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ

ОБЛАСТІ

на 2013-2018 роки



Комплексна програма будівництва, реконструкції, ремонту та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 
Вінницької області на 2013 — 2018 роки розроблена з врахуванням:

Проекту Державної цільової економічної програми розвитку 
автомобільних доріг загального користування на 2012-2016 роки.

- Державній цільовій економічній програмі розвитку автомобільних доріг 
загального користування (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
3.09.2012 року схвалено Концепцію цієї Програми на 2013 -  2018 роки).

Програма розроблена відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 
р. № 950.

У цій сфері державного регулювання діють такі нормативно-правові акти: 
Закон України «Про автомобільні дороги України», Закон України «Про 
державні цільові програми», Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 
2007 р. № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання 
державних цільових програм», Постанова Кабінету Міністрів України від 12 
вересня 2009 р. № 988 «Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету 
України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2011-2013 
роки», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 
2174-р «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року».

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Комплексною програмою будівництва, реконструкції, ремонту та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 
Вінницької області на 2013 -  2018 роки передбачено визначення основних 
напрямків розвитку автомобільних доріг загального користування.

Надійність і добротність автомобільних доріг -  це забезпечення соціально- 
економічного розвитку господарства області, забезпечення збереження 
довговічності експлуатації автотранспорту, безпеки його руху, добрий настрій і 
здоров’я людей.

Протяжність автомобільних доріг загального користування області 
становить 9529,5 км. Всі автомобільні дороги загального користування є 
власністю держави та знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг у 
Вінницькій області.

На дорогах загального користування розташовано 851 міст, 1504 
автопавільйони, 40860 шт. дорожніх знаків, 41756 км металевих огороджень та 
інші споруди.

Дороги загального користування області з твердим покриттям становлять 
94,26%, решта ґрунтові. Щільність автомобільних доріг загального 
користування з твердим покриттям на 1000 кв. км в середньому по Україні 
становить 273 км, по Вінницькій області - 359 км. Це третє місце в державі.

1. Загальна характеристика Програми



Тенденція промислового та сільськогосподарського росту обумовлює 
розвиток та покращення експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг.

Збільшення інтенсивності руху автотранспорту, обсягів перевезень, 
вантажопідйомності автотранспорту потребують автодоріг, які відповідали б 
сучасним вимогам.

Існуюча мережа автодоріг потребує змін, які в розрізі видів покриття, так і 
в структурі категорійності:

Структура доріг області 
в розрізі видів покриттів

Всього доріг - 9529,5 км:
- асфальтобетонні - 1892,9 км;
- чорнощебеневі - 3356,6 км;
- білощебеневі -2119,1км;
- булижномостові - 1600,3 км;
- цементнобетоні - 13,5 км;
- ґрунтові - 547,1 км;

Як видно з приведених вище даних, наявність доріг 1-ї та ІІ-Ї категорій 
становить лише 471,9 км або 5,3 % від протяжності доріг з твердим покриттям, 
що свідчить про те, що в загальній структурі мережі автодоріг переважають 
дороги ІІІ-ІУ-Ї технічної категорії з шириною проїзної частини 6-7 м. Крім того 
потребують удосконалення автодороги з перехідними типами покриттів 
(білощебеневі та булижномостові) шляхом переведення їх на чорнощебеневі та 
асфальтобетонні покриття.

Наявні на території області дві міжнародні автомагістралі категорії «Е» М- 
12 «Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка» протяжністю 183,3 км та М-21 
«Житомир -  Могилів-Подільський» протяжністю 186,9 км, також потребують 
реконструкції та капітального ремонту на окремих ділянках.

Обмеженість коштів, що надходили в шляхову галузь області протягом 
останніх десяти років, не давала можливості розвивати мережу автодоріг, 
оскільки фінансування дорожнього господарства спрямовувалось в основному 
на підтримання наявної мережі доріг.

У 2010 р. вперше за останні роки були виділені кошти на закінчення 
будівництва обходу м. Калинівка і обсяг фінансування виріс проти 2009 р. на 
45%. Однак, забезпеченість фінансування шляховиків у 2012 р. становить лише 
35 % від річної потреби.

Починаючи з 2009 р. майже зупинилось фінансування поточного ремонту 
та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення із спеціального фонду обласного бюджету:

2009 р. -  0 млн. грн.;
2010 р. -  1,1 млн. грн.;
2011 р. -  2,5 млн. грн.;
2012 р. -  4,9 млн. грн., 

при річному плані -2 1 ,0  млн. грн.

Структура доріг області 
в розрізі категорій:

I-ї категорії - 101,6 км;
II-Ї категорії - 370,3 км;
III-ї категорії - 1809,9 км;
IV-Ї категорії - 6290,3 км;
V-ї категорії - 410,3 км.



Для стабільного розвитку шляхової галузі області необхідно вирішити
наступні питання:

- розвиток автомобільних доріг, які відповідали б сучасним вимогам;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг;
- підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
- розвиток дорожньої інфраструктури;
- проектування та влаштування електроосвітлення в населених пунктах 

області.

3. Мета Програми

Метою Програми є підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та 
економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та 
дорожньої інфраструктури.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг 

та мостів і створення належної інфраструктури;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів, яке може 

бути досягнуто за допомогою використання наступних механізмів:
1) залучення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до процесу 

формування, погодження поточних та перспективних планів будівництва доріг та розвитку 
дорожньої інфраструктури на території району, області;

2) створення та затвердження дійового механізму, який визначає порядок контролю 
головним розпорядником коштів за використанням бюджетних коштів головним виконавцем 
робіт;

- збільшення обсягів дорожніх робіт та кількості робочих місць;
- покращення транспортного сполучення із сільськими населеними 

пунктами;
- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
- зменшення складової транспортних витрат у вартості товарів і послуг.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки 
та етапи виконання Програми.

Для вирішення проблеми із забезпечення рівня безпеки дорожнього руху, 
поліпшення транспортно -  експлуатаційного стану доріг, необхідно:

- провести капітальний ремонт 79,0 млн. грн.
в тому числі: автомобільних доріг 73,0 млн.грн.

мостів 6,0 млн.грн.
- покращити умови безпеки руху 60,0 млн.грн.
- поточний ремонт та експлуатаційне утримання 1194,7 млн.грн.

Виконання Програми передбачено в два етапи:
1-й етап 2013 -2 0 1 5  роки та ІІ-й етап 2016  -  2018 роки.



Фінансування робіт передбачається за рахунок державного та обласного 
бюджетів та інших коштів в межах чинного законодавства.

5. Завдання Програми та результативні показники

5.1. Показники затрат
Джерела фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування визначаються згідно із законами 
України про Державний бюджет України на відповідний рік, законами України 
«Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства», 
«Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», Закону 
України від 03.09.2015 року № 666-VIII в редакції Закону № 1789- VIII від 
20.12.2016 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», а також 
іншими нормативно-правовими актами.

Розподіл коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 
автомобільних доріг загального користування здійснюється з метою 
забезпечення сталого функціонування та збалансованого розвитку мережі 
автомобільних доріг загального користування відповідно до пріоритетів, 
визначених державною стратегією, державними програмами та цією 
Програмою, з урахуванням фактичного стану автомобільних доріг.

Розрахунки фінансових витрат виконані згідно:
ДБН Д. 1.1 -1-2000 (з доповненнями та змінами) Правила визначення 

вартості будівництва;
ВБН Д.1.1.1-218-1-2001 (із змінами та доповненнями) Порядок визначення 

вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів 
автомобільних доріг загального користування державного та місцевого 
значення;

ВБН В.3.2-218-180-2003 (із змінами та доповненнями) Правила визначення 
вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального 
користування

з врахуванням
- ДБН Д.2.2-2-42 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні 

роботи;
- СОУ 45.2-00018112-035:2010 Ресурсні елементні кошторисні норми на 

ремонтно-будівельні роботи, автомобільні дороги та мости;
- СОУ 45.2-00018112-071:2011 Ресурсні елементні кошторисні норми на 

роботи з експлуатаційного утримання, автомобільні дороги та мости.

5.2. Показники продукту

Показниками продукту для шляхової галузі є якісні, добротні дороги, які 
здатні були б забезпечувати потреби суспільства в автомобільних пасажирських 
та вантажних перевезеннях.

Для забезпечення цих потреб передбачається щорічно виконувати ремонти 
ділянок автодоріг щоб підтримувати дорожнє покриття в належному стані.



Дані обстежень в необхідних ремонтах зведені в додаток 3 до Програми.

5.3. Показники ефективності характеризують грошові витрати на 
одиницю продукту. Приведені розрахунки показують стабільний приріст 
ефективності використання коштів державного та обласного бюджетів. (Додаток 
З до Програми)

5.4. Показники якості — відображають якість виконаних робіт. Таким 
показником є інтенсивність руху автомобілів на автодорогах. Збільшити 
інтенсивність в періоді, на який розрахована Програма, тобто на 2013-2018 рр. 
можливо лише за рахунок покращення якості дорожнього покриття.

Лічильники інтенсивності встановлені лише на автодорогах державного 
значення, в зв’язку з недостатністю коштів.

Зміни в інтенсивності руху зведені в додаток 3 до Програми.

6. Напрямки діяльності і заходи Програми

З метою виконання заходів Програми, діяльність Служби автомобільних 
доріг у Вінницькій області спрямована на:

1. Розроблення пропозицій щодо фінансування та здійснення контролю за 
цільовим використанням бюджетних коштів.

2. Розроблення заходів щодо інтеграції автомобільних доріг загального 
користування до міжнародної мережі автомобільних доріг та гармонізація 
технічних норм і правил з вимогами міжнародного законодавства.

3. Розробку та реалізацію заходів з безпеки дорожнього руху.
4. Забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов 

руху транспортних засобів з нормативними технічними характеристиками і 
навантаженнями.

5. Впровадження заходів з ліквідації аварійно небезпечних місць (ділянок) 
автомобільних доріг.

6. Забезпечення технічного нагляду за станом автомобільних доріг.
7. Забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів 

автодоріг.
8. Забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг в зимовий 

період.
9. Організацію будівництва, ремонту та утримання автодоріг за 

встановленими для них державними стандартами і нормами.
(Додатки 4-7 до Програми)

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області несе відповідальність
за:

1) стан автомобільних доріг загального користування відповідно до 
діючих норм та фінансування;



2) якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонтів та 
утримання автомобільних доріг загального користування;

3) відповідність нормативно-правовим актам розміщення технічних 
засобів організації дорожнього руху, об’єктів дорожнього сервісу та 
рекламоносіїв;

4) цільове використання бюджетних коштів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг;

5) санітарний та екологічний стан автомобільних доріг загального 
користування та їх смуг відведення.

Для виконання цих функцій в апараті управління створені відділи якості, 
технічного контролю та нових технологій, інвестиційно-кошторисної та 
фінансово-економічної роботи, з ремонту і експлуатаційного утримання доріг та 
штучних споруд, організації та безпеки дорожнього руху, бухгалтерія та 
лабораторія з контролю якості виробництва.

Строки виконання запланованих робіт визначаються календарними 
графіками виконання та здачі робіт, які є невід’ємною частиною договорів.

Директор Департаменту ЖКГ, 
енергетики та інфраструктури 
обласної державної адміністрації


