
   

 

 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

              ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                   
РІШЕННЯ 

                     сесії міської ради VIII скликання                     Проект 
                                                                                                                         Юрій ҐУДЗИК 
 
 від     ________   2022 року №                                                                                        Шепетівка  
 
 
Про затвердження Програми  
утримання та розвитку автомобільних  
доріг та дорожньої інфраструктури   
Шепетівської міської територіальної  
громади на 2023-2025 роки 
 

Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану» Законом України 
«Про дорожній рух»,ст.20 Бюджетного кодексу України, Указом Президента України «Про 
введення воєнного стану на території України» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, на 
виконання ст.25, 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 
рада  
ВИРІШИЛА: 
 
            1. Затвердити Програму утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (Додаток). 

2.Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми утримання та 
розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Шепетівської міської 
територіальної громади на 2023-2025 роки в межах бюджетних призначень. 
             3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Готував: 
 
 
 
Начальник управління 
житлово-комунального  
господарства                                                                                    Юрій ГУДЗИК 
 
 
 
 
 
 
 
Завізовано: 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови                                                          Віталій  ЯНУШЕВСЬКИЙ 
                
 
 
 
Начальник відділу                                                                            Руслан  РАТУШНИЙ 
правового  та кадрового забезпечення 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                     Роман ВОЗНЮК 
 
 
Начальник фінансового управління                                               Василь ДРИЩ 
 
Голова  постійної депутатської  комісії                                                 
з питань розвитку промисловості, 
житлово-комунального господарства,  
підприємницької діяльності                                                            Максим БОНДАРЄВ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
                                                                                                Додаток 

до рішення   сесії міської ради  
VІІІ   скликання 
від             2022 р. №  

 
Паспорт 

Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 
 

1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 
3 Назва нормативних 

документів про необхідність 
розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про 
правовий режим воєнного стану», Указ 
Президента України «Про введення воєнного 
стану на території України» від 24 лютого        
2022 року №64/2022, Закон України «Про 
дорожній рух» 

4 Виконавці програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 
Управління житлово-комунального господарства 
Шепетівської міської ради, Комунальне 
підприємство «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство Шепетівської 
міської ради» 

5 Мета  Визначення   заходів із  утримання і розвитку 
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
з метою збереження комунального майна, безпеки 
дорожнього руху та реалізації державної політики 
реформ у цій галузі. 
 

6 Термін реалізації Програми 2023 -2025 роки 
7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 
законодавством 

8 Загальний  обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

В межах виділених бюджетних призначень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
Програма  

утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Шепетівської 
міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 
1. Загальні положення. 
1.1  Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 рр. (далі – Програма) розроблена 
з метою реалізації на території міста державної політики, власних повноважень міської ради 
у сфері розвитку автомобільної мережі і утримання в належному стані автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури відповідно до вимог бюджетного законодавства та 
Генерального плану міста Шепетівка.  
1.2   Розроблення Програми є необхідною передумовою чіткого планування та 
фінансування заходів із розвитку мережі автомобільиних доріг та дорожньої інраструктури 
та їх утримання та охоплює широке коло соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, 
інженерних та архітектурних питань, які вирішуються при виконанні Програми. 
1.3  Загальна протяжність вулично-доророжньої мережі громади складає близько 200  км, 
І лише четверта частина їх покрита асфальтобетонним покриттям. 
1.4  За останні роки значно збільшився потік автомобільного транспорту, покриття доріг 
в незадовільному стані, значні участки тротуарів фактично знищені. 
1.5    На разі в громаді  існує багато проблем пов’язаних з утриманням автомобільних 
доріг та дорожньою інфраструктурою . Серед основних проблем можна виділити наступні:  
1.5.1 недостатня кількість місць для паркування автотранспортних засобів; 
1.5.2 відсутня паспортизація вулично-дорожньої мережі, 
1.5.3 відсутні схеми організації дорожнього руху, 
1.5.4 відсутня дорожня розмітка, 
1.5.5 значна частина вулиць і тротуарів з асфальтобетонним покриттям у незадовільному 
стані, 
1.5.6 істотна частина дорожньої мережі має незадовільне щебеневе покриття або грунтове, 
1.5.7 просівші решітки та люки інженерих мереж на тротурах і дорогах, 
1.5.8 мала кількість сучасних автобусних зупинок, зручних для громадян, 
1.6 Вказані проблемні питання і визначають ті напрямки, над якими необхідно 
працювати. 
 
2   Мета та завдання Програми 
2.1  Мета  Програми  полягає  у  визначенні  конкретних заходів із  утримання і розвитку 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури з метою збереження комунального 
майна, безпеки дорожнього руху та реалізації державної політики реформ у цій галузі. 

2.2  Метою даної Програми також є впровадження механізму постійного догляду за вулично-
дорожньою мережею з метою забезпечення безпеки дорожнього руху 

2.3   Для досягнення мети   необхідно : 
2.3.1 провести паспортизацію доріг з виготовленням схем організації дорожнього руху, 
2.3.2 відповідно до схем організації дорожнього руху нанести розмітку, встановити 

відповідні дорожні знаки, 
2.3.3 на дорогах з задовільним покриттям облаштовувати розмітку пластиком, 
2.3.4 забезпечити якісне утримання доріг і тротуарів, 
2.3.5 щороку облаштовувати нові дороги з асфальтобетонним покриттям, 
2.3.6 переходити від дрібного ямкового ремонту до поточного ремонту шляхом укладання 

суцільного полотна на окремих ділянках доріг, 
2.3.7 вимощувати тротуари бруківкою. 
2.3.8 облаштовувати заїзди, з’їзди до прибудинкових територій багатоквартирних будинків, 

не асфальтованих вулиць. 



   

2.3.9 своєчасно ремонтувати просівші ливневі решітки, люки інженерних колодязів, інші 
елементи доріг, тротуарів. 
 

3        Основні напрямки та заходи виконання Програми 
3.1  Визначені Програмою завдання передбачається розв`язати шляхом виконання наступних 
заходів:  
3.1.1 належне утримання вулично-дорожньої мережі, 
3.1.2 будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг , тротуарів, площ, тощо 
3.1.3 поточний ремонт доріг, тротуарів, площ, заїздів, з’їздів, прибудинкових, між 

квартальних, тощо. 
3.1.4 належний контроль за якістю проведення будівництва, реконструкції, ремонту, 
3.1.5 залучення достатнього фінансування для виконання поставлених завдань     

 
4  Фінансове забезпечення Програми  
4.1 Фінансування  заходів Програми  здійснюється в першу чергу за  рахунок  коштів 

міського бюджету. При  наявності  відповідних  державних  та   обласних  програм,   які 
передбачають   фінансування   заходів  за  відповідними  напрямками,  залучаються  
кошти державного  та  обласного  бюджетів. Фінансування здійснюється у межах 
бюджетних призначень. 

4.2  Заходи та обсяги видатків з міського бюджету по роках  додаються до Програми. 
 

5  Очікуваний результат 
5.1 Забезпечити належний експлуатаційний стан  доріг, тротуарів для потреб громадян, 
промисловості та сфери послуг. 
5.2  Досягти належного значення санітарного та естетичного стану дорожньої 

інфраструктури. 
5.3  Сформувати позитивний імідж міста та його інвестиційну привабливість. 

 
6  Виконавці Програми 
6.1 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради,  
6.2 Управління ЖКГ Шепетівської міської ради, 
6.3 Комунальне підприємство «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство 

Шепетівської міської ради». 
 

7 Контроль за виконанням програми. 
7.1 Виконання Програми передбачено на період 2023-2025 років з щорічним аналізом 
використання коштів на заплановані роботи.  
7.2 Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється 
управлінням житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради та виконавчим 
комітетом  Шепетівської міської ради. 
 
 
 
 

Начальник управління житлово- 
комунального господарства                                                                              Юрій ГУДЗИК 
 
Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

Додаток 
до Програми утримання та розвитку автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури  
Шепетівської міської територіальної громади  

на 2023-2025 роки 
 

 
Заходи  

Програми утримання та розвитку автомобільних доріг 
та дорожньої інфраструктури Шепетівської міської територіальної громади  

на 2023-2025 роки 
 
 

№ 
п/п 

Найменування заходів Обсяг бюджетних коштів по роках, тис грн 
2023 2024 2025 Всього 

1 2 3 4 5 6 

1 

Будівництво,  
реконструкція,капітальний ремонт  
доріг,тротуарів, площ ,прибудинкових 
територій,заїздів ,між квартальних 
проїздів, тощо 
 

50000,00 50000,00 50000,00 150000,00 

2 

Поточний ремонт доріг ,тротуарів, 
площ , прибудинкових 
територій,заїздів ,між квартальних 
проїздів, тощо в тому числі 
грейдерування доріг (з щебеневою 
підсипкою і без підсипки) 
 

100000,00 100000,00 100000,00 300000,00 

3 
Утримання об’єктів вулично-
дорожньої мережі  
 

5000,00 5000,00 5000,00 15000,00 

4 
Поточний ремонт інженерних 
конструкцій та елементів дороги 

500,00 500,00 500,00 500,00 

 Всього     

 
 
 

Начальник управління житлово- 
комунального господарства                                                                               Юрій ГУДЗИК 
 
Секретар міської ради                                                                                        Роман ВОЗНЮК 
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