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ШЕПЕТІВСЬКА MICЬKA РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 проект 
                                                РІШЕННЯ                            Ґудзик Ю.А. 

  сесії міської ради VIІІ скликання 

 

 

       лютого   2023 р. №   

 м. Шепетівка 

    

                                                                                                  . 

Про хід виконання «Програми  

утримання та розвитку автомобільних  

доріг та дорожньої інфраструктури   

міста Шепетівка, сіл Плесна , Пліщин,  

Жилинці на 2018-2022 роки» 

 

 

             Розглянувши звіт  управління житлово-комунального господарства Шепетівської 

міської ради про хід виконання « Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури  міста Шепетівка, сіл Плесна , Пліщин, Жилинці на 2018-2022 

роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради про 

хід виконання «Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури  міста Шепетівка, сіл Плесна , Пліщин, Жилинці на 2018-2022 роки»,  

(додається) взяти до відома. 

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Віталія ЯНУШЕВСЬКОГО та постійну комісію міської 

ради з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, 

підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Максим 

БОНДАРЄВ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

                                                 Додаток   

                                                                                               до рішення            сесії міської ради 

                                                             VIII скликання 

    .02.2022 №   

Звіт  
        Про хід виконання ««Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та 

дорожньої  інфраструктури  міста Шепетівка, сіл Плесна , Пліщин,  Жилинці  на 2018-
2022 роки» .   

 

         Рішенням XXIX сесії міської ради VII скликання № 6 від 28.11.2017 року було  

затверджено Програму  утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури  міста Шепетівка на 2018-2022 роки». 

      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. Метою даної Програми також є 

впровадження механізму постійного догляду за вулично-дорожньою мережею з метою забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

 

Передбачалося  здійснення заходів Програми в таких сферах: 

1) будівництво та реконструкція доріг та площ міста; 

2) капітальний ремонт доріг та тротуарів площ та вулиць міста; 

3) поточний ремонт доріг та тротуарів площ та вулиць міста; 

4) поточний ремонт доріг з грунтовим покриттям; 

5)поточний ремонт доріг та тротуарів до прибудинкових територій та          міжквартальних 

проїздів ; 

6) утримання доріг та тротуарів площ та вулиць міста. 

 

За 2021 рік проведено грейдерування 25 вулиць, протяжністю  92,84 км на суму 269134,87 

грн., проведено поточний ремонт тротуару вул. Островського від буд.52 до буд. 94 в м. 

Шепетівка,  площею 3356,98 кв.м. на суму 1217442,05 грн. Виконано роботи по ямковому 

ремонту асфальтобетонного покриття доріг площею 2592,25  кв.м. на суму  920913,77 грн. Проведено 

поточний ремонт асфальтного покриття вул. Дзявульського, площею 121 кв.м на суму 49489,0 грн.., 

вул. Пяскорського, площею 121 кв.м. на суму 49489,0 грн. Виготовлено ПКД на поточний ремонт 

вулиць та тротуарів в кількості 8 штук. Проведено поточний ремонт асфальтобетонного покриття 

«холодним асфальтом»  площею 282,77 кв.м. на суму159228,79 грн. Нанесено дорожньої розмітки  

площею 2906,98 кв.м. на суму 182147,66 грн. 

За 2022 рік проведено грейдерування вулиць площею 12271,4 кв.м.на суму 2753535 грн., ( в 

т. ч. КП ШРЕП  Шепетівської міської ради проведено грейдерування площею 1390 кв.м.). 

Проведено поточний ремонт 24 заїздів площею 3872,6 кв.м. на суму 3106520,2 грн. 

Проведено поточний ремонт тротуарів 9 вулиць площею 3110,7кв.м. на суму 3526705,47 грн. 

Виготовлено ПКД на поточний ремонт тротуарів на 8 вулицях,виготовлення ПКД на 

поточний середній ремонт дорожнього покриття на 18 вулицях, ПКД  на поточний ремонт 

підпірної стінки по вул. В.Котика. Проведено влаштування тонкошарового покриття з литих 

емульсійно-мінеральних сумішей по вул. В Котика  площею 9150 кв.м. на суму 3608000,00 

грн. Нанесена дорожня розмітка холодним пластиком по вул. В.Котика,Українська площею 

125,2 кв.м. на суму 104688,07 грн. Нанесено дорожню розмітку площею 1737,6 кв.м. на суму 

279899,3 грн.  Розпочато  поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Радіщева, проведено робіт  на 

суму 289588,26 грн.  Проведено поточний ремонт (ямковий ремонт)асфальтобетонного покриття 



вулиць і тротуарів міста Шепетівка,сіл Пліщин та Плесна  площею 9167,9 кв.м. на суму 2788234,7 

грн. ( в т. ч. КП ШРЕП  Шепетівської міської ради проведено ямкового ремонту 

асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів  площею 6753,4 кв.м на суму 1680284,08 грн.
  

. 

На виконання заходів Програми в 2021 році було профінансовано  4261348,00 грн, фактично 

використано в 2021 році 3267616,04 грн. 

На виконання заходів Програми в 2022 році було профінансовано 34814607,00  грн, 

фактично використано в 2022 році  16834515,13 грн. У зв’язку з запровадженням воєнного 

стану кошти використовувались виключно на захищені статті витрат.  Дані наведені в 

таблиці: 

 

2021 рік 
  

№ 

Назва заходу Передбаче 

но 

бюджетом, 

грн 

Використано,   

грн.  
Примітка 

1 

Капітальний ремонт доріг та 
тротуарів площ та вулиць 
міста 

54823,6 54823,6 Виготовлення  ПКД на 

кап.ремогт по вул. Г.Шухевича,в 

т.ч. експертиза кошторисної 

частини проекту 

2 
Поточний ремонт доріг та 
тротуарів площ та вулиць 
міста (спецфонд) 

92008,4 71832,00 Виконано роботи по ямковому 

ремонту асфальтобетонного 

покриття доріг площею 172,9 

кв.м. 

3 

Поточний ремонт доріг та 
тротуарів площ та вулиць 
міста (загальний фонд) 

3511026,00 2871825,57 Проведено поточний ремонт 

асфальтного покриття вул. 

Дзявульського, площею 121 

кв.м., вул. Пяскорського, площею 

121 кв.м.;поточний ремонт 

тротуару вул. Островського від 

буд.52 до буд.94 площею 3356,98 

кв.м. 

Забезпечення ямкового ремонту  

асфальтобетонного покриття 

вулиць і тротуарів м.Шепетівка 

площею 2419,35 кв.м. 

Проведено поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

«холодним асфальтом»  площею 

282,77 кв.м. 

Облаштування (нанесення 

дорожньої розмітки) площею 

2906,98 кв.м. 

Придбано плити для 

облаштування тротуару 

шляхопроводу по вул. 

Судилківська. 

Отримано послуги з техобліку та 

паспортизації по вул. Героїв 

Небесної Сотні. 

Виготовлено ПКД на поточний 

ремонт вулиць: Полубоярова, 

Чкалова, Степана Бандери, 

Героїв Небесної Сотні, 

Дзявульського;  виготовлено 

ПКД на поточний ремонт  

тротуару: вул. Островського, 



Українська, Чкалова. 

 

4 Поточний ремонт доріг з 
грунтовим покриттям 

603490,00 269134,87 Проведено грейдерування 25 

вулиць,   92,84 км 

 Всього 4261348,00 3267616,04  

 
2022 рік 
 
 
 
  

№ 

Назва заходу Передбачено 

бюджетом, 

грн 

Використано,   

грн.  
Примітка 

1 Капітальний ремонт доріг та 
тротуарів площ та вулиць міста 

   

2 

Поточний ремонт доріг та 
тротуарів площ та вулиць міста 
Поточний ремонт доріг та 
тротуарів до прибудинкових 
територій та міжквартальних 
проїздів 

32061072,00 14080980,00 Проведено поточний ремонт 24 

заїздів площею 3872,6 кв.м. 

Проведено поточний ремонт 

тротуарів 9 вулиць площею 

3110,7кв.м. 

Виготовлено ПКД на поточний 

ремонт тротуарів на 8 

вулицях,виготовлення ПКД на 

поточний середній ремонт 

дорожнього покриття на 18 

вулицях,на поточний ремонт 

підпірної стінки по вул. 

В.Котика. 

Проведено влаштування 

тонкошарового покриття з литих 

емульсійно-мінеральних сумішей 

по вул. В Котика  площею 9150 

кв.м.  

Нанесена дорожня розмітка 

холодним пластиком по вул. 

В.Котика,Українська площею 

125,2 кв.м. 

Нанесено дорожню розмітку 

площею 1737,6 кв.м.  

Розпочато  поточний ремонт 

пішохідної доріжки по вул. 

Радіщева . 

Проведено поточний ремонт 

(ямковий ремонт) вулиць і 

тротуарів міста Шепетівка,сіл 

Пліщин та Плесна  площею 

9167,9 кв.м 

3 Поточний ремонт доріг з 
грунтовим покриттям 
(грейдерування з щебеневою 
підсипкою) 

2753535,00 2753535,00 Проведено грейдерування вулиць 

площею 12271,4 кв.м. 

 Всього 34814607,00 16834515,13  

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства                                                            Юрій ГУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                                      Роман ВОЗНЮК 


