
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХ сесії міської ради VІІI скликання 

 

23 грудня 2021 року № 42 

м. Шепетівка 

 
Про затвердження програми «Забезпечення 

особистої безпеки громадян, забезпечення 

безпеки дорожнього руху на території 

Шепетівської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки» 

  

  Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону», з метою об’єднання зусиль органу місцевого самоврядування, 

правоохоронних органів, профільних підприємств різних форм власності, громадських 

організацій та громадськості для забезпечення додержання конституційних прав і свобод 

громадян, їх особистої безпеки, охорони громадського порядку та профілактики 

злочинності на території Шепетівської міської територіальної громади, 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму «Забезпечення особистої безпеки громадян, забезпечення безпеки 

дорожнього руху на території Шепетівської міської  територіальної громади на 2022-2024 

роки», що додається. 

2. Щорічно при формуванні бюджету міської територіальної громади і в межах наявних 

фінансових ресурсів передбачати видатки на реалізацію заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови відповідно до 

розподілу обов’язків та постійну комісію з питань розвитку промисловості, житлово-

комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та 

зв’язку  (голова комісії Бондарєв М. В.). 

 

 

Міський голова                                                                               Віталій БУЗИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХХ сесії міської ради 

VIІІ скликання 

23.12.2021 № 42 

 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
 

Забезпечення особистої безпеки громадян, забезпечення безпеки 
дорожнього руху на території Шепетівської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Шепетівка-2021 



 

 

Зміст 
 

1. Паспорт Програми 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

3. Мета і завдання Програми 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

 

7. Відповідальність, звітність та контроль виконання Програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Паспорт програми 
 

1. Ініціатор розроблення Програми  
Депутат Шепетівської міської ради Віталій 

БИКОВ 

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми  

- 

3. Головний розробник Програми 
Депутат Шепетівської міської ради Віталій 

БИКОВ 

4. Співрозробники Програми Виконавчі органи Шепетівської міської ради. 

5. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління житлово-комунального господарства 

Шепетівської міської ради 

6. 
Співвиконавці (учасники) 

Програми 

Структурні підрозділи Шепетівської міської ради, 

підприємства житлово-комунального 

господарства, комунальне підприємство 

«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської ради» 

Шепетівське районне управління поліції ГУ НП 

України в Хмельницькій області, управління 

патрульної поліції в Хмельницькій області 

Департаменту патрульної поліції  

7. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

8. Мета Програми 

Забезпечення особистої безпеки громадян, 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зниження 

рівня аварійності на вулично-дорожній мережі, 

створення умов, що сприятимуть забезпеченню 

комфортного та безпечного руху транспортних 

засобів та пішоходів 

9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього : 

 

1 830 000,00 грн. 

 

10. Очікувані результати виконання 

- покращення дорожньої інфраструктури; 

- забезпечення особистої безпеки громадян 

- забезпечення комфортного та безпечного руху 

транспортних засобів та пішоходів; 

- поліпшення системи інформаційного 

забезпечення на автомобільних дорогах; 

- підвищення рівня дорожньої дисципліни та 

самоорганізації учасників дорожнього руху. 

11. Ключові показники ефективності 

- забезпечення особистої безпеки громадян 

- зменшення рівня аварійності на дорогах; 

- удосконалення системи керування дорожнім 

рухом;  

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху. 

 
 
 

 

 



 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 
Програма «Забезпечення особистої безпеки громадян, забезпечення безпеки 

дорожнього руху на території Шепетівської міської територіальної громади 2022-2024 

роки» (далі - Програма) розроблена з метою захисту життя та здоров’я громадян, інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань, та вирішити основні проблеми 

дорожнього руху, які існують на території Шепетівської міської територіальної громади 

Основними проблемами дорожнього руху на території Шепетівської міської  

територіальної громади є: 

- старі зношені дорожні знаки, що не відповідають нормам; 

- недостатня кількість дорожніх знаків; 

- недостатня кількість пішохідних огороджень; 

- недостатня кількість освітлення пішоходних переходів; 

- відсутність огороджень біля пішоходних переходів, що розташовані біля шкільних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів; 

- недостатня кількість засобів зниження швидкості; 

- низький рівень дорожньої дисципліни та самоорганізації учасників дорожнього 

руху; 

- неналежне виконання Правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. 

 

3. Мета і завдання програми 
Мета Програми полягає у забезпеченні підвищення рівня безпеки дорожнього руху, 

зниження рівня аварійності на вулично-дорожній мережі, створення умов, що 

сприятимуть забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів та 

пішоходів, захист життя, здоров’я, честі і гідності населення та забезпеченні 

комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з питаннями безпеки 

дорожнього руху на території Шепетівської міської територіальної громади. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники 
результативності 

Досягнення мети Програми можливе за умови комплексного підходу до 

розв’язання проблем шляхом: 

- заміни старих дорожніх знаків на нові; 

- встановлення додаткового освітлення на пішохідних переходах; 

- встановлення огороджень біля пішохідних переходів, що розташовані біля шкільних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів; 

- встановлення пристроїв примусового зниження швидкості; 

- встановлення «острівців безпеки»; 

- подальшої розробки та впровадження схеми організації дорожнього руху на території 

Шепетівської міської  територіальної громади; 

- проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед різних соціально-вікових 

груп населення щодо безпеки дорожнього руху. 

Заходи з реалізації Програми викладені у Додатку 1 до Програми. 

 

5. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання заходів Програми дозволить: 

- покращити дорожню інфраструктуру міста; 

- забезпечити комфортний та безпечний рух транспортних засобів та пішоходів; 

- зберегти життя та здоров’я мешканців та гостей міста; 

- поліпшити систему інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах; 



 

 

- підвищити рівень дорожньої дисципліни та самоорганізації учасників дорожнього 

руху. 
 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів та коштів 

інших джерел, незаборонених чинним законодавством України Бюджетні кошти 

виділяються в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, які 

встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що спрямовуються на 

виконання завдань Програми. 

 

7. Відповідальність, звітність та контроль виконання Програми 
Координація та контроль виконання заходів Програми здійснюється Шепетівською 

міською радою. Управління бюджетними коштами здійснює розпорядник коштів. 

Фінансова звітність про використання коштів на виконання заходів Програми 

здійснюється в установленому порядку. 

Контроль за цільовим використанням коштів згідно цим Порядком здійснюють 

головні розпорядники. 

Організація роботи щодо виконання заходів Програми покладається на Управління 

житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради, яким планується 

залучення до її виконання комунальних підприємств. 

Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради 

щорічно надає звіт Шепетівській міській раді про стан виконання заходів Програми та 

підсумковий звіт після закінчення Програми. 

 

 

 

Секретар міської ради       Роман ВОЗНЮК



 
Додаток  

до Програми забезпечення особистої безпеки громадян, забезпечення 

безпеки дорожнього руху на території Шепетівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

      
Заходи  з реалізації Програми 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходів 

Обсяги фінансування по роках, грн.  

 

2022 рік 

 

2023 рік 

 

2024 рік 

 

Всього 

1 2 3 4 5 6 

1 Встановлення додаткового освітлення на 

пішохідних переходах та оновлення дорожніх знаків 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

2 Встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості 

150 000,00 150 000,00 100 000,00 400 000,00 

3 Встановлення дитячих дорожніх манекенів «школяр 

на пішохідному переході» на пішохідних переходах, 

що розташовані поблизу навчальних закладів  

70 000,00 70 000,00 60 000,00 200 000,00 

4 Встановлення огороджень біля пішоходних 

переходів, що розташовані біля шкільних, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00  

5 Улаштування «острівців безпеки»   100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

6 Проведення інформаційно-просвітницької 

діяльності серед різних соціально-вікових груп 

населення щодо безпеки дорожнього руху 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 

 Всього : 630 000,00 630 000,00 570 000,00 1 830 000,00 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                     Роман ВОЗНЮК



 

 

 

 


