
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки та розвитку державної 

організації Служби автомобільних доріг у Київській області, що належать 

до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України 

на 2022-2023 роки 

  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки та розвитку державної 

організації Служби автомобільних доріг у Київській області, що належать до 

сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України на 2022-

2023 роки. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, 

транспорту, енергозбереження та благоустрою . 

 

від 17 листопада 2022 року 

№ 1283-39-VІІІ    

 

 

Сільський голова                                                                         Роман ДМИТРІВ 
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Додаток  

до рішення Гірської сільської ради  

№ 1283-39-VІІІ від 17 листопада 2022 року 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки та розвитку державної організації  Служби 

автомобільних доріг у Київській області, що належить до сфери 

управління Державного агентства автомобільних доріг України на 2022-

2023 роки  

 

Паспорт Програми 

 

1.  Ініціатор розроблення 

Програми 

Служба автомобільних доріг у 

Київській області 

2.  Розробник Програми  Виконавчий комітет Гірської сільської 

ради 

3.  Відповідальний виконавець 

Програми  

Служба автомобільних доріг у 

Київській області 

4.  Учасник Програми  Гірська сільська рада 

Виконавчий комітет Гірської сільської 

ради 

Служба автомобільних доріг у 

Київській області 

5.  Термін реалізації Програми  2022 - 2023 роки  

6.  Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Державний, місцевий бюджети та інші 

кошти не заборонені чинним 

законодавством  

7.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми всього 

Визначається рішенням Гірської 

сільської ради 

8.  Головний розпорядник 

коштів 

Гірська сільська рада 

 

9.  Очікувані кінцеві 

результати від реалізації 

Програми  

Забезпечення проведення якісних 

моніторингових досліджень  

 

 

 

 Секретар сільської ради                                    Людмила ШЕРШЕНЬ   
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І. Загальна частина 

З метою покращення стану соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і повноцінного 

життя, праці і відпочинку населення громади, зменшення аварійності існує 

необхідність поліпшення ситуації у сфері дорожнього господарства. 

Згідно законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про 

автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього 

господарства України», статті 91 Бюджетного кодексу України,  розроблена 

Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних 

з будівництвом, реконструкцією,  ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

та об’єктів дорожнього господарства (автобусні зупинки, світлофорні об’єкти 

тощо) на території Гірської сільської ради  на 2022-2023 роки (далі - Програма). 

Програма передбачає протягом 2022–2023 років забезпечити проведення 

ремонту вулиць та доріг загального користування місцевого значення на 

території Гірської сільської ради. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

ІІ.  Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована Програма 

Автомобільні дороги загального користування державного та місцевого 

значення є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи України, які 

забезпечують роботу всіх галузей економіки та соціальний розвиток територій 

та проходять через населені пункти Гірської сільської територіальної громади.  

Від стану автомобільної дороги та об’єктів дорожнього господарства на ній 

залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, зайнятість населення, 

екологічний стан навколишнього середовища та безпека жителів Гірської 

сільської територіальної громади . 

Створення сприятливих умов, необхідних для стабільного та ефективного 

розвитку дорожнього комплексу на території громади, залишається одним із 

пріоритетних завдань діяльності Гірської сільської ради. 

У зв'язку з транспортним навантаженням шляхова мережа на території 

громади втрачає свої експлуатаційні якості і потребує поточного і капітального 

ремонту та проведення реконструкції і будівництва об’єктів дорожнього 

господарства. 

З огляду на зазначене, з врахуванням необхідності здійснення 

реформування державного управління автомобільними дорогами у 

найближчому періоді, розроблена Програма розвитку дорожньої 

інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, 

реконструкцією,  ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Гірської сільської ради на 2022-

2023 роки. 

 

ІІІ. Основні завдання та напрями Програми 

Основними завданнями програми є: 
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1. Збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів 

експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків. 

2. Забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами 

загального користування. 

3. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській 

місцевості. 

4. Підвищення рівня інвестиційної привабливості. 

5. Підвищення безпеки пішоходів.  

6. Реконструкція та будівництво об’єктів дорожнього господарства. 

ІV. Мета Програми 

Метою Програми є: 

1. Створення безпечних умов дорожнього руху та розвиток дорожньої 

інфраструктури. 

2. Покращення показників соціально-економічного розвитку на території 

громади, його інвестиційної привабливості, піднесення виробництва за рахунок 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання основних доріг загального 

користування. 

3. Забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів 

виробництва, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності 

та відомчого підпорядкування шляхом поліпшення стану автотранспортного 

сполучення та об’єктів дорожнього господарства. 

  

V. Очікувані результати та ефективність Програми 

1. Збереження існуючої мережі та покращення експлуатаційного стану 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

2. Поліпшення умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів, на 

дорогах загального користування місцевого значення,  на аварійних ділянках 

шляхом проведення на них ремонтних робіт. 

3. Покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього 

руху. 

 

VІ. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 

- коштів місцевого бюджету; 

- коштів державного бюджету; 

- залучення додаткових коштів відповідно до Закону України «Про 

державно - приватне партнерство»; 

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.  

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються  на 

виконання запланованих заходів Програми. 
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Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом 

використання. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної 

фінансової підтримки. 

 

  Секретар сільської ради                                              Людмила ШЕРШЕНЬ    


	І. Загальна частина

