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Про Програму з реконструкції, капітального,поточного ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах
Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки
Розглянувши програму з реконструкції, капітального, поточного ремонту
та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого
значення , вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах
Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки,
схвалений рішенням виконавчого комітету селищної ради № 00
від
00.00.2020, з метою забезпечення реалізації даної програми, керуючись
пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму з реконструкції, капітального ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого
значення , вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах
Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки
(додається).
2. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради
щорічно, передбачати у проекті бюджету Шалигинської селищної
територіальної громади на відповідний рік, кошти на реалізацію зазначеної
цільової програми виходячи із фінансових можливостей громади.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань комунальної власності, житлово- комунального господарства, земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО

ПРОГРАМА
з реконструкції, капітального, поточного ремонту та експлуатаційного
утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Шалигинської
об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки

смт Шалигине

ПАСПОРТ
Програми з
реконструкції, капітального, поточного ремонту
та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення, доріг комунальної власності в населених
пунктах Шалигинської об’єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки
(далі – Програма)
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ресурсів, необхідних для
8
14000,0
реалізації Програми, усього,
у тому числі : тис.грн
8.1 Державний бюджет тис.грн 7000,0
8.2 Обласний бюджет, тис.грн
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Кошти селищного бюджету,
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І. Загальна частина
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 дорожньоремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.
У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на
фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання
мережі доріг загального користування, однак, обсяги фінансування з
Державного бюджету упродовж останніх років не забезпечували нормативних
термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.
Програма з реконструкції, капітального, поточного ремонту та
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності в
Шалигинській об’єднаній територіальній громаді на 2021-2025 рік (далі
Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України:
«Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про
внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту доріг
державного значення».
Підставами для розробки Програми є необхідність
забезпечення
розвитку дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього
руху на території громади.
Державне управління автомобільними дорогами загального користування
здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке
має органи управління на місцях – Служби автомобільних доріг
Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших
населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого
самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є:
- поліпшення стану автомобільних доріг загального користування
місцевого та державного значення та комунальних доріг в межах території

Шалигинської громади , шляхом дрібного поточного ремонту вищезазначених
доріг;
- покращення стану автомобільних доріг на території громади шляхом
проведення капітального ремонту;
- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов
дорожнього руху на території громади;
- забезпечення життєво-важливих інтересів населення, об'єктів
виробництва, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм
власності шляхом покращення транспортного сполучення;
 поточний ремонт доріг, утримання узбіч та грейдерування доріг в
населених пунктах громади;
- вирівнювання грунтових шляхів в населених пунктах громади;
- очищення доріг від снігу.
ІІІ.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
По території Шалигинської об’єднаної територіальної громади проходять:
-автомобільна дороги загального користування державного значення Т-19-21
Путивль-Шалигине-Заруцьке,
-автомобільні дороги загального користування обласного значення
0190414
Глухів- Сваркове-Заруцьке,
0190415 Перемога-ЧерневеШалигине,
-автомобільні дороги загального користування районного значення С190419
Шалигине –Старикове , С190420 Шалигине-Ходине-Вовківка, О Глухів –
Сваркове- Заруцьке
- необхідно розв’язати проблему комунальних доріг в населених пунктах а
саме : по ул. Центральна в с.Старикове та дорога по ул. Миру в с.Сваркове.
У зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і
поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг
державного та місцевого значення громади є незадовільним. Окремі ділянки
доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального і
поточного середнього ремонтів. Значний негативний вплив на дороги
здійснює великовантажний транспорт сільськогосподарських підприємств.
Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки доріг по яких проходять
автобусні сполучення, підвезення дітей до навчальних закладів, надання
невідкладної медичної допомоги. В 2018 році з метою розвитку та підтримки
інфраструктури проведено Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги
комунальної власності по вулиці Шкільна в селищі Шалигине. Витрачено
коштів на ремонт дороги сумі – 1256,0 тис. гривень. Крім того, за рахунок
коштів місцевого бюджету було проведено поточний (ямковий) ремонт доріг
комунальної власності в селищі Шалигине та селі Сваркове на загальну суму
300,0 тис. гривень.
В 2020 році проведено капітальний ремонт комунальної дороги в
с.Сваркове по вул. Миколаївська на загальну суму 1475,0 тис.грн.
Однак, внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних
робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. Через територію громади

проходять дороги загального користування районного, обласного, державного
значення. У зв’язку із змінами в законодавстві, нормативні документи
дозволяють проводити ремонти доріг, які не є в комунальній власності на
умовах співфінансувння із державними та обласними структурами.
VІ. Напрями виконання Програми
Виконання Програми буде здійснюватись за такими напрямами:
- проведення капітального ремонту доріг державного, місцевого
значення та комунальних доріг;
- проведення дрібного поточного ремонту та експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого,
державного значення та комунальних доріг.
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг;
- підвищення безпеки руху та екологічної безпеки дорожнього руху
автомобільних доріг місцевого значення;

V. Основні завдання та заходи Програми
Основними завданням Програми є:
- збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів
експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами
загального користування місцевого значення;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.
Заходи з виконання Програми:
- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти ремонту та
утримання доріг загального користування місцевого значення;
- виконання ремонтних робіт та утримання доріг комунальної власності;
- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання вулиць і
доріг населеного пункту та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг
державного значення (як співфінансування на договірних засадах).
- встановлення дорожніх знаків на комунальних дорогах.
VІ. Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить:
- збереження існуючої мережі доріг загального користування державного
та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності від руйнування,
своєчасне виконання поточного ремонту та виконання заходів з безпеки
дорожнього руху;
- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі
маршрутів загального користування;
- покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки
дорожнього руху;
- створення умов доступності сільських територій до центру – м.Глухів;

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж об’єднаної територіальної
громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку
Шалигинської об’єднаної територіальної громади в цілому, поліпшення
інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду,
дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів
господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і
відпочинок мешканців громади.
VІІ. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми може проводитися за рахунок коштів
бюджету об’єднаної територіальної громади, коштів
виробників с.г.
продукції, інших коштів не заборонених чинним законодавством та на умовах
співфінансування з обласним, державним бюджетами . Ресурсне забезпечення
Програми наведено в додатку 1 .
Видатки на фінансування Програми щорічно затверджуються
бюджетом селищної територіальної
громади і можуть коригуватись в
залежності від фінансових можливостей бюджету.
VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію виконання заходів Програми відповідно до своїх
повноважень забезпечують
відділ житлово-комунального господарства,
благоустрою та інфраструктури Шалигинської селищної ради, а контрольпостійну комісію з питань комунальної власності, житлово- комунального
господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.

Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО

Додаток 1
До Програми з
реконструкції,
капітального
ремонту
та
експлуатаційного
утримання
автомобільних доріг загального
користування
державного
та
місцевого значення вулиць і доріг
комунальної власності в населених
пунктах Шалигинської об’єднаної
громади на 2021 - 2023 роки

Заходи та обсяг коштів з реконструкції, капітального ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг
державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Шалигинської
об’єднаної громади на 2021 - 2025 роки
Назва
Програми

заходу Виконавці заходів

Поточний
ремонт
та
експлуатаційне
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування
місцевого
значення
С190419
Шалигино-

Шалигинська селищна рада
Державне
підприємство
«Дороги Сумщини, Служба
автомобільних
доріг
у
Сумській
області,
інші
субєкти господарювання

Джерела фінансування, тис.грн.
Всього
В тому числі:
Обласни Державний
й бюджет бюджет
Всього
2021 рік
3000,0

0,0

3000,0

Бюджет
ОТГ

0,0

Інші
джерела

0,0

Ходине та С190419
Шалигине - Старикове
Поточний
дрібний
ремонт
та
експлуатаційне
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування
місцевого
значення
О190414
Глухів
–
Сваркове -Заруцьке
Капітальний ремонт
та
експлуатаційне
утримання
комунальної дороги по
ул. Миру в с.Соснівка
Капітальний ремонт
та
експлуатаційне
утримання
комунальної дороги по
ул.
Центральна
в
с.Старикове

Шалигинська селищна рада
Державне
підприємство
«Дороги Сумщини, Служба
автомобільних
доріг
у
Сумській області та інші
виконавці,
інші
субєкти
господарювання

2021рік
3000,0

Шалигинська селищна рада
та інші виконавці робіт

0,0

0,0

0,0

2022 рік
2500,0

2000,0

500,0

0,0

Шалигинська селищна рада
та інші виконавці робіт

2023 рік
2500,0

2000,0

500,0

Шалигинська селищна рада
Капітальний ремонт та інші виконавці робіт
та
експлуатаційне
утримання
комунальної дороги по
ул.
Красна
в
сел.Шалигине

2024 рік
1500,

3000,0

1500,0

Капітальний ремонт
та
експлуатаційне
утримання
комунальної дороги по
ул.
Заводська
в
сел.Шалигине

2025 рік
1500,

Всього

14000,0

1500,0

3000,0

7000,0

4000,0

0

