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Додаток до рішення 

сесії Сокальської міської ради  

_________________________ 

 

Програма «Дороги м.Сокаля на 2018 - 2019 роки» 

1. Визначення проблеми 

Ця Програма розроблена відповідно до Законів України „Про автомобільні 

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

"Про місцеве самоврядування в Україні"; „Про  джерела  фінансування  

дорожнього господарства  України”, та враховує ситуацію на дорогах, яка 

склалася у м.Сокалі.   

       Площа Сокальського району становить 1537 кв. км., яку пересікають 

автодороги загального та комунального значення.  Мережа автомобільних доріг 

загального користування становить 645,1км, з них: - державного значення -100,4 

км, - обласного значення – 120,4 км, - місцевого – 424,3км. Дані дороги 

находяться на балансі та в підпорядкуванні Служби автомобільних доріг у 

Львівській області.  

 Сьогодні є незадовільним експлуатаційний доріг місцевого значення,  а 

також  частково доріг комунальної власності, з причин недофінансування на 

проведення капітальних і поточних ремонтних робіт. Практично половина з них 

уражена ямковістю, а окремі ділянки  доріг є аварійно небезпечними.  

Такий стан автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення гальмує соціально-економічний розвиток міста, негативно впливає на 

розвиток цілих галузей, створює соціальну напругу. 

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг району, враховуючи їх 

незадовільний експлуатаційний стан є: 

  збереження мережі автомобільних доріг; 

  забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху; 

  забезпечення транспортної доступності центр-переферія; 

  реконструкція і розбудова мережі автомобільних доріг з врахуванням 

соціально-економічного і адміністративно-територіального розвитку міста; 

 впровадження новітніх систем організації будівництва, реконструкції, 

ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на засадах вільної 

конкуренції приватних та державних підрядників, створення ринку відповідних 

робіт та послуг на умовах довгострокових контрактів. 

Обсяги фінансування з державного і місцевого бюджетів упродовж 

останніх років не забезпечували нормативних термінів проведення ремонтних 

робіт автомобільних доріг. 
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Тому, фінансовий ресурс на на будівництво, реконструкцію, ремонт та 

утримання доріг місцевого значення ,вулиць і доріг комунальної власності у 

Сокалі передбачається в міському бюджеті за рахунок коштів міського бюджету 

та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

2. Мета Програми 

Зважаючи на незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості 

автомобільних доріг, основною метою Програми є збереження у 2015-2017 роках 

існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення та забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки 

дорожнього руху. 

Підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на 

дорогах загального користування місцевого значення, комунальних дорогах 

населених пунктів, контроль за ефективністю використаних коштів та якістю 

робіт. 

3.Фінансування Програми, координація, контроль та порядок 

виконання Програми 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету  та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги 

фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року 

можуть уточнюватися.  

Відповідальним виконавцем  є Сокальська  міська  рада у частині 

складання Програми.  

Відповідальним виконавцем у частині забезпечення робіт із будівництва, 

реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого 

значення, є  їх балансоутримувач -Служба автомобільних доріг у Львівській 

області. 

Відповідальними виконавцями у частині забезпечення робіт із 

будівництва, реконструкції та ремонту доріг і вулиць комунальної власності є 

Сокальська  міська  рада. 

         Головним розпорядником коштів за субвенцією обласному бюджету  на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання  доріг місцевого значення у 

м.Сокалі  визнати  Сокальську  міську  раду. 

          Порядок фінансування таких робіт передбачає перерахування  субвенції 

обласному бюджету,або перерахування коштів балансоутримувачу як замовнику 

виконання робіт. 

Реалізація заходів Програми на галузевих рівнях здійснюватиметься на  

підставі  угод  між  районним  та  обласним  бюджетами,  районним  та  міським   

бюджетами,  міським  та  обласним  бюджетами  та  Сокальською  міською  

радою  з  відповідними  підприємствами,  установами  та  організаціями. 
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       Відповідальність за реалізацію Програми  в частині моніторингу за 

ходом виконання і дотримання графіку робіт  покладається на Сокальську  

міську  раду.  

          Визначення виконавців робіт на будівництво, реконструкцію, ремонт та 

утримання доріг місцевого значення ,вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах і укладення з ними відповідних договорів здійснюються 

замовниками робіт відповідно до вимог чинного законодавства. 

          Складання і подання фінансової звітності про використання коштів 

здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та 

ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників 

коштів,  замовників та виконавців робіт. 

      4.  Виконання Програми забезпечить: 

- збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого 

значення та комунальних доріг від руйнування; своєчасне виконання ямкового 

ремонту та виконання заходів з безпеки дорожнього руху; 

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі 

маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг  місцевого 

значення на  території  міста  Сокаля  шляхом проведення на них ремонтних 

робіт; 

- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього 

руху; 

- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної 

власності; 

- проведення ремонтних робіт на об’єктах доріг комунальної власності, 

віднесених до інфраструктурного розвитку територій;ефективне використання 

наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі 

шляхом упровадження нових матеріалів та технологій 

 

 
Міський голова                                                             В. Кондратюк 
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                                                                      ПАСПОРТ 

Програма розвитку будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної 

власності  Сокальської міської ради на  2018 рік  

№п\п Показники та учасники виконання Програми 

1 Підстава для розроблення Програми  ст. 26 Закону України  „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, законами 

України «Про автомобільні дороги», 

«Про дорожній рух», «Про транспорт», 

«Про автомобільний транспорт», «Про 

джерела фінансування  дорожнього 

господарства  України», постанов 

Кабінету Міністрів України від 30.03. 

1994 № 198 «Про затвердження Єдиних 

правил ремонту і утримання автомобіль-

них доріг, вулиць, залізничних переїздів, 

правил користування ними та охорони», 

2 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Сокальської міської 

ради 

3 Мета Програми Метою Програми є поліпшення 

транспортно-експлуатаційного стану 

автомобільних доріг та між будинкових 

проїздів, дорожньої інфраструктури 

Сокальської міської ради, забезпечення 

безперервності розвитку мережі 

автомобільних доріг, поліпшення 

технічних показників, підвищення 

безпеки руху, швидкості, економічності 

та комфортності перевезень пасажирів і 

вантажів автомобільним транспортом,  

сприяння економічному та екологічно 

збалансованому розвитку дорожнього 

господарства. 

4 Розробник Програми Виконавчий комітет Сокальської міської  

ради 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконавчий комітет Сокальської міської 

ради 

6 Учасники Програми Сокальська міська рада, КП 

«Сокальжитлокомунсервіс »,  

7 Загальний(прогнозний)обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

на 2018  рік 1250000 грн. 
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8 ут.ч. коштів: 

- державного бюджету 

- обласного бюджету 

- районного бюджету 

- місцевого бюджету 

- інші джерела 

 

 

0 

0 

0 

1250000 грн.  

 

9 Термін реалізації Програми січень-грудень 2018 р 

10 Очікувані результати від виконання 

програми 

унеможливлення втрат із міського 

бюджету внаслідок незадовільного стану 

автомобільних доріг, а також щорічних 

надходжень до міського бюджету; 

-поліпшення транспортно-експлуа-

таційного стану автомобільних доріг і 

приведення його у відповідність до 

вимог нормативних документів; 

створення належної дорожньої 

інфраструктури; 

-зменшення кількості дорожньо-

транспортних пригод; 

-зменшення транспортних витрат у 

вартості товарів і послуг; 

- збільшення обсягів дорожніх робіт та 

відповідно дорожньої будівельної 

індустрії; 

- створення додаткових робочих місць у 

дорожній і суміжних галузях та робочих 

місць у результаті розвитку дорожньої 

інфраструктури ; 

-удосконалення системи управління 

автомобільними дорогами; 

- підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів; 

-  залучення інших джерел фінансування 

на будівництво, реконструкцію та 

капітальний ремонт автомобільних доріг; 

11 Контроль за виконанням Покласти на заступника міського голови, 

на постійну депутатську комісію міської 

ради з питань комунального 

господарства 

                                                        

                Міський  голова                                                               В. Кондратюк 


