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Про «Програму реконструкції та ремонту 

вулиць і доріг комунальної власності 

в населених пунктах Прилуцького району  

на 2014 рік» 

 

Відповідно до статей 6 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, статті 6 Закону України "Про дорожній рух", Закону України 

„Про автомобільні дороги” та з метою забезпечення функціонування, 

будівництва,  реконструкції,  ремонту та утримання автомобільних доріг 

комунальної власності населених пунктів району: 

 

1. Схвалити «Програму реконструкції та ремонту вулиць і доріг 

комунальної власності в населених пунктах Прилуцького району на 2014 рік». 
 

2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації (Стукалова А.В.) подати «Програму 

реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної власності в населених 

пунктах Прилуцького району на 2014 рік» на розгляд чергової сесії районної 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови районної державної адміністрації Мирводу Г. І. 
 

 

Голова районної 

державної адміністрації            І.В. Тютюнник 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Паспорт 

Програми реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної власності  в 

населених пунктах Прилуцького району на 2014 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми  

Відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

Прилуцької райдержадміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми  

 Закони України „Про автомобільні 

дороги”, „Про дорожній рух”, „Про 

транспорт”, „Про автомобільний 

транспорт”, „Про джерела фінансування 

дорожнього господарства України”, 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.03.1994 № 198 „Про 

затвердження Єдиних правил ремонту і 

утримання автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, правил 

користування ними та охорони”  (із 

змінами), відповідно до Порядку та 

умов надання субвенції з державного 

бюджету на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.02.2012 № 235, розпорядження 

голови Чернігівської ОДА від 

26.02.2014 № 60 «Про затвердження 

переліків об’єктів будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах області, що 

фінансуються за рахунок залишків 

коштів 2012 та 2013 років субвенцій з 

державного бюджету» та від 08.04.2014 

№151 «Про затвердження переліків 

об’єктів будівництва, реконструкції, 

ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених 

пунктах області» 

3. Розробник програми  та 

відповідальний виконавець 

програми  

Відділ містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

Прилуцької райдержадміністрації 

4. Співрозробники програми  - 
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5. Учасники програми  Сільські та селищні ради, відділ 

містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

Прилуцької райдержадміністрації, 

управління капітального будівництва 

облдержадміністрації 

6. Термін реалізації програми   2014 рік 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми  

сільські та селищні бюджети (додаток 

2)  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього,  

946,25 тис. грн. 

у тому числі:     

8.1 кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

за 2014 рік 

677,8 тис. грн. 

8.2 Залишки коштів субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам за 2012-

2013 роки 

268,45 тис. грн. 

8.3 кошти інших джерел   -  
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2. Загальні положення 

Програма реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної власності 

в населених пунктах Прилуцького району на 2014 рік (далі – Програма) 

розроблена на виконання Законів України „Про автомобільні дороги”, „Про 

дорожній рух”, „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, „Про 

джерела фінансування дорожнього господарства України”, відповідно до 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

19.01.2011 № 52 в редакції постанови від 29.02.2012 № 235, розпоряджень 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 26.02.2014 № 60 "Про 

затвердження переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, 

що фінансуються за рахунок залишків коштів 2012 та 2013 років субвенції з 

державного бюджету" та від 08.04.2014 № 151 "Про затвердження переліків 

об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах області". 

Існує необхідність покращення ситуації у сфері дорожнього господарства 

для поліпшення соціально-економічного становища району, збільшення його 

інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і повноцінного 

життя, праці та відпочинку населення Прилуцького району.  

Програма по реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної 

власності в Прилуцькому районі на 2014 рік визначає основні пріоритети 

розвитку дорожнього господарства району, капітального ремонту доріг 

комунальної власності району та їх утримання в належному стані. 

 

3. Мета Програми 

Основною метою даної Програми є: 

- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов 

дорожнього руху на території району; 

- покращення соціально-економічного розвитку району, збільшення 

інвестиційної привабливості та розвитку виробництва за рахунок будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності 

району; 

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів 

виробництва, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм 

власності шляхом покращення сполучення. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 

16.01.2014 за №719-VIІ в редакції від 27.03.2014 №1165-VII (додатки 6 та 10) 

району передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 995,0 тис. грн. на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах (в т. ч. капітальні видатки – 677,8 тис. грн., 

поточні видатки – 317,2 тис. грн.).  

Розподіл коштів зазначеної субвенції між бюджетами сіл і селищ 

проведено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 



 7 

№972 «Деякі питання розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» зі змінами.  

Для ефективного використання капітальної складової субвенції необхідно 

акумулювати кошти субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та 

утримання вулиць і доріг комунальної власності. 

 

4. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

Прилуцький район розташований на півдні Чернігівської області та межує 

з Бобровицьким, Ніжинським, Ічнянським, Варвинським, Срібнянським 

районами області, Пирятинським районом Полтавської області та Яготинським 

районом Київської області. Територія району складає 1800 км
2
.  

92 % населених пунктів зв’язано з райцентром дорогами з твердим 

покриттям, загальною протяжністю 930,3 км. 

  Відстань від районного центру до Чернігова автомобільними шляхами 

складає 188 км. 

 Через територію Прилуцького району проходять автомобільні шляхи: 

 - державного значення – Н07 Київ-Суми-Юнаківка, Чернігів-Пирятин,  

 - обласного значення - Прилуки-Ладан, Прилуки-Ольшана. 

На даний час в районі працює 21 сільськогосподарське і 7 промислових 

підприємств, 49 фермерських господарства, 111 організацій, що мають статус 

юридичної особи і 960 фізичних осіб – підприємців. Для здійснення 

господарської діяльності практично всі вони використовують транспортні 

засоби, в тому числі негабаритні, великої місткості і тоннажу. Підприємства 

нафтогазовидобувної галузі та сільгоспвиробники використовують спецтехніку. 

Через район проходить дві основних дороги державного значення. Переважна 

більшість транзитних транспортних потоків проходить через населені пункти. 

Значне транспортне навантаження на вулицях створюють підприємства і 

підприємці, що здійснюють свою господарську діяльність у районі. 

Через населені пункти проходять міжобласні та загальноукраїнські 

пасажирські маршрути, які забезпечують автобусні перевезення пасажирів 

області.  

У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа 

району втрачає свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так і 

капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції. На даний час у 

більшості випадків в районі виконується поточний ямковий ремонт дорожнього 

покриття, який не дає довготривалого ефекту і через деякий час потребує його 

повторного здійснення. Капітальний ремонт дорожнього покриття, який 

відповідає всім сучасним стандартам є економічно вигіднішим за постійний 

ямковий ремонт. 

Прилуцький район має досить розвинену вуличну мережу. У населених 

пунктах району налічується 993 вулиці загальною протяжністю 1611 км. 

Програмою економічного і соціального розвитку Прилуцького району на 

2014 рік передбачено проведення капітального ремонту дороги з твердим 

покриттям по вул. Кооперативній в с. Удайці та улаштування асфальтового 
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покриття на ділянці вулиці Гагаріна в с. Ряшки. Дані об’єкти включені до 

переліку пріоритетних. 
 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування 

Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і 

утриманням автомобільних доріг, необхідні для реалізації програм розвитку 

дорожнього господарства України, особливо в сільській місцевості, можуть 

здійснюватися за рахунок бюджетних та інших коштів. 

Визначити джерелом фінансування видатків Програми кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт, та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах, які акумулюються в районному бюджеті з сільських та селищних 

бюджетів (див. додаток 2 до Програми). Сільські та селищні ради є учасниками 

Програми та передають кошти до районного бюджету відповідно до прийнятих 

рішень місцевих рад. 

Головним розпорядником коштів є райдержадміністрація. Виконавцем 

заходів Програми (замовником) є управління капітального будівництва 

облдержадміністрації. 

Згідно Програми в 2014 році фінансуватимуться два об’єкт – проведення 

капітального ремонту дороги з твердим покриттям по вул. Кооперативній в с. 

Удайці протяжністю 1,374 км., загальний обсяг фінансування даної Програми, 

складає 395,31 тис. грн. та улаштування асфальтового покриття на ділянці 

вулиці Гагаріна в с. Ряшки, протяжністю 0,53 км, загальний обсяг фінансування 

– 80,39 тис. грн., що відповідає розпорядження голови облдержадміністрації від 

26.02.2014 № 60 «Про затвердження переліків об’єктів будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах області, що фінансуються за рахунок залишків коштів 2012 

та 2013 років субвенцій з державного бюджету». Субвенція з державного 

бюджету надходить на рахунок районного бюджету і капітальні видатки 

субвенції перераховуються на рахунок райдержадміністрації по КФКВ 170703 

„Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг” для виконання Програми. 

Також залишок коштів субвенції з державного бюджету за 2012-2013 

роки на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах району у сумі 268,45 тис. грн. 

використовуватиметься на капітальний ремонт дорожнього покриття на 

ділянках вулиць Героїв України, Харлана та Онищенків с. Яблунівка. 

Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району, що 

фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету районним та 

міським бюджетам вказано в додатку 1 до Програми. 

Районна державна адміністрація укладає угоду з управлінням 

капітального будівництва облдержадміністрації про виконання робіт, включає 

зазначене управління до мережі як розпорядника нижчого рівня. 
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В головному управлінні Державної казначейської служби України у 

Чернігівській області відкривається для управління капітального будівництва 

облдержадміністрації рахунок для  району і на цей рахунок 

райдержадміністрація перераховує кошти. 

Управління капітального будівництва облдержадміністрації використовує 

кошти відповідно до укладеної угоди, порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 

ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах. 

 

6. Завдання і заходи Програми, очікувані результати 

Одним із першочергових завдань Програми є акумулювання коштів на 

рівні районного бюджету для будівництва, реконструкції, ремонту вулиць і 

доріг комунальної власності та їх ефективного використання. 

 Виходячи з наявних фінансових ресурсів щорічно плануються заходи по 

будівництву, реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної власності в 

населених пунктах району. В 2014 році пріоритетними заходами є проведення 

капітального ремонту дороги з твердим покриттям по вул. Кооперативній в с. 

Удайці протяжністю 1,374 км. та улаштування асфальтового покриття на 

ділянці вулиці Гагаріна в с. Ряшки, протяжністю 0,53 км та завершення 

капітального ремонту дорожнього покриття на ділянках вулиць Героїв України, 

Харлана та Онищенків с. Яблунівка, протяжністю 1,0 км. 

Вирішення цієї проблеми дозволить покращити автомобільне сполучення 

в населених пунктах району, що сприятиме підвищенню соціально-

економічного рівня територій, залученню нових інвестицій, розвитку діючих 

підприємств, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить 

умови для повноцінного проживання, роботи і відпочинку мешканців 

територіальних громад.  

Після закінчення робіт, введення в експлуатацію та повного розрахунку 

за виконані роботи управління капітального будівництва облдержадміністрації 

передає балансоутримувачам витрати по об’єктах.  

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених 

Програмою, покладається на відділ містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства райдержадміністрації, який по завершенню 

виконання Програми готує та подає управлінню економіки 

райдержадміністрації узагальнену інформацію.  
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Додаток 1 

до Програми реконструкції та 

ремонту вулиць і доріг 

комунальноївласності  в населених 

пунктах Прилуцького району на 

2014 рік 

 

Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту  

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району, що 

фінансуються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету 

районним та міським бюджетам у 2014 році 

 

Назва 

населенного 

пункту 

Назва обєктів 

П
р
о

тя
ж

н
іс

ть
 

д
іл

ян
к
и

 

р
ем

о
н

ту
, 
к
м

 

О
б

ся
г 

ф
ін

ан
су

в
ан

н
я
, 

ти
с.

 г
р
н

. 

Примітка 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на 2014 рік 

с. Удайці Капітального ремонту 

дороги з твердим 

покриттям по вул. 

Кооперативній 

1,374 395,310  

с. Ряшки  Улаштування 

асфальтового покриття 

на ділянці вулиці 

Гагаріна 

0,53 80,390  

Нерозподілена 

субвенція 

  202,10 Після 

визначення 

об’єкта 

будіництва 

Всього:   677,80  

За рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету  

за 2012-2013 роки станом на 01.01.2014 

с. Яблунівка Капітальний ремонт 

дорожнього покриття на 

ділянках вулиць Героїв 

України, Харлана та 

Онищенків 

0,6 268,45  

Всього:   268,45  

 

Начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 

  

 

А.В. Стукалова 
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Додаток 2 

до Програми реконструкції та 

ремонту вулиць і доріг 

комунальноївласності  в населених 

пунктах Прилуцького району на 

2014 рік 

 

Перелік сільських, селищних рад,  

які є учасниками «Програми реконструкції та ремонту вулиць і доріг 

комунальної власності в населених пунктах Прилуцького району на 2014 

рік», та суми коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 

на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах (капітальні видатки), що 

передаються до районного бюджету у 2014 році 

 

№ 

п/п 

Сільські, селищні ради - 

учасники Програми 

Сума коштів субвенції (кап. видатки), що 

передаються до районного бюджету, 

гривень 

1 Білорічиця 11530 

2 Білошапки 5570 

3 Богданівка 17640 

4 Бубнівщина 2380 

5 Валки 14070 

6 Велика Дівиця 6120 

7 Даньківка 6270 

8 Дідівці 35670 

9 Дубовий Гай 12500 

10 Жовтневе 7300 

11 Заїзд 23990 

12 Замістя 26420 

13 Знам'янка 5300 

14 Івківці 43630 

15 Канівщина 5890 

16 Ковтунівка 6780 

17 Колісники 3740 

18 Красляни 10080 

19 Крутоярівка 2970 

20 Лісові Сорочинці 7900 

21 Мазки 3660 

22 Малківка 10940 

23 Нетяжино 2930 

24 Нова Гребля 4080 

25 Обичів 7800 
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Продовження додатка 2 

до Програми реконструкції та 

ремонту вулиць і доріг 

комунальноївласності  в населених 

пунктах Прилуцького району на 

2014 рік 
 

 

№ 

п/п 

Сільські, селищні ради - 

учасники Програми 

Сума коштів субвенції (кап. видатки), що 

передаються до районного бюджету, 

гривень 

26 Охіньки 9380 

27 Переволочна 8390 

28 Петрівка 4210 

29 Піддубівка 1630 

30 Погреби 6730 

31 Рудівка 9070 

32 Ряшки 9210 

33 Сергіївка 30270 

34 Смош 4790 

35 Сухополова 33320 

36 Товкачівка 9680 

37 Удайці 13990 

38 Яблунівка 17450 

Всього по сільських 

бюджетах: 443280 

39 Ладан 125610 

40 Линовиця 67750 

41 Мала Дівиця 41160 

Всього по селищних 

бюджетах: 234520 

Всього: 677800 

 

 

Начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 

  

 

А.В. Стукалова 

 

 

 

 


