УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
17. 01. 2017

Свалява

№

11

Про районну програму розвитку та утримання автомобільних
доріг загального користування на території Свалявського
району на 2017-2020 роки

Відповідно до статей 16, 17 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”,
Законів України ,,Про автомобільні дороги”, ,,Про дорожній рух”, з метою забезпечення в
районі безпеки дорожнього руху:
1. Схвалити районну програму розвитку та утримання автомобільних доріг
загального користування на території Свалявського району на 2017 2020 роки (додається)
та подати її на розгляд сесії районної ради.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.) передбачити
асигнування для здійснення заходів програми з урахуванням можливостей районного
бюджету.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника
голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
17. 01. 2017 № 11

РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування на
території Свалявського району на 2017-2020 роки
1. Загальна частина
Районна програма розвитку та утримання автомобільних доріг
загального користування на 2017-2020 роки (далі - програма) розроблена
відповідно до
статей 16, 17 Закону України ,,Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України ,,Про автомобільні дороги” та з метою
забезпечення в районі безпеки дорожнього руху.
Мережа автомобільних доріг району є невід’ємною частиною єдиної
державної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки
та соціальної інфраструктури району.
Загальна протяжність усіх автомобільних доріг району становить 295
км, в тому числі 29,4 км – державного значення, 64,1 км – територіального
значення, 79,4 км – районного значення і 121,8 км – місцевого значення.
На балансі філії "Свалявський райавтодор" в межах району знаходяться
дороги місцевого значення загальною протяжністю 121,8 км.
Дорожнє покриття автодоріг має сильну ямковість (більше
2,5 відсотків) , що становить 9500 м.кв. від загальної площі покриття доріг
району. Для ліквідації першочергової ямковості необхідно 980 тонн горячого
пориття асфальтобетону. Близько 30 дорожніх знаків взагалі відсутні, а ті які є
поржавіли, вицвіли, заросли чагарниками, обвисли, не відповідають вимогам і
стандартам та потребують заміни. Не у всіх населених пунктах наявні
інформаційно-вказівні знаки. В деяких місцях залищаються попереджувальні
знаки про ремонтні роботи на дорозі, хоча вони вже давно закінчились.
Дорожнім знакам не приділяється належна увага, хоча для приведення їх до
належного естетичного вигляду інколи не потребує значних капітальних
вкладень.
В багатьох місцях перильні огородження мостів зруйновані, металеві
відбійники не пофарбовані і як результат мають неохайний та неналежний
вигляд. Такий дорожній стан не є привабливим для розвитку регіону, як
туристино-рекреаційного.
Експлуатаційна служба із-за відсутності достатнього фінансування не
може на належному рівні здійснювати утримання автомобільних доріг на
території району.
В цілому на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та експлуатаційним утриманням автомобільних
доріг району, протягом минулого року спрямовано з місцевих бюджетів кошти
в сумі
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понад 8 млн.грн. Загалом протягом 2016 року проведено поточні та капітальні
ремонти доріг комунальної власності району протяжністю майже 11,3 км.
Основні проблеми дорожньої галузі:
недофінансування на належному рівні;
якість виконання робіт;
якість асфальту;
експлуатаційна організація не відповідає сучасним умовам (застаріла
техніка, відсутність асфальтоукладальника);
відсутність необхідної кількості в зимовий період паливно – мастильних
матеріалів, посипочних реагентів.
Паспорт програми наведено в додатку 1 до програми.

2. Мета і завдання програми
Метою програми є :
підвищення безпеки руху, комфортності та економічності перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
інтеграція мережі автомобільних доріг загального користування району
в державну транспортну мережу;
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та
дорожньої
інфраструктури,
забезпечення
планомірного
розвитку
автомобільних доріг, поліпшення технічних показників;
розвиток автомобільного туризму;
залучення коштів інвесторів для будівництва нових автомобільних доріг
та реконструкції існуючих;
досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного
забезпечення у сфері дорожнього господарства.

3. Основні завдання і заходи програми

1. Збереження від руйнування мережі автомобільних доріг та
забезпечення їх ефективного функціонування.
2. Здійснення капітального, поточного ремонтів автомобільних доріг з
високою інтенсивністю руху транспортних засобів, в тому числі
великовагового транспорту.
3. Збільшення обсягу робіт з улаштуванням тонкошарового покриття з
асфальтобетону.
4. Улаштування під'їздів доріг з твердим покриттям до житлових
кварталів населених пунктів.
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5. Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних
доріг.
6. Розвиток мережі сільських автомобільних доріг.
7. Ліквідація перестарілих дерев, чагарників на придорожній смузі
району.
8. Встановлення відповідних дорожніх інформаційних знаків, елементів
придорожньої інфраструктури.
9. Розчищення доріг від снігу та снігових заметів під час інтенсивних
снігових опадів,, придбання протиожеледних сипучих матеріалів, солі,
паливно-мастильних матеріалів та належне утримання автодоріг району в
осінньо-зимові періоди 2017-2020 роки.
10. Здійснення інформаційного забезпечення учасників дорожнього
руху (нанесення високоефективної розмітки, встановлення дорожніх знаків,
маршрутного орієнтування, майданчиків відпочинку, автобусних зупинок,
аварійного зв'язку тощо).
11. Забезпечення на зимове експлуатаційне утримання доріг району під
час інтенсивних снігових опадів, заметів, боротьби з ожеледицею 10-ти
денного запасу паливно-мастильних матеріалів протягом осінньо-зимових
періодів 2017-2020 роки.
12. Відновлення та належне утримання в межах смуги відведення
автомобільних доріг мостового господарства (будівництво та реконструкція
мостів), споруд дорожнього водовідводу, інженерного облаштування.
Обсяги ремонтно-будівельних робіт з будівництва, реконструкції та
ремонту комунальних доріг територіальних громад у населених пунктах
району наведено у додатку 2 до програми.

4. Фінансове забезпечення програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів відповідно до
Закону України ,,Про автомобільні дороги”. Орієнтовний обсяг фінансування
програми з районного бюджету щорічно складатиме 500,0 тис. гривень.
Виконавцями програми та одержувачами бюджетних коштів є філія
,,Свалявський райавтодор” та виконкоми місцевих рад. Фінансування заходів
програми здійснюється через райдержадміністрацію.
Контроль за виконанням програми здійснює сектор інфраструктури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

5. Очікувані результати
Виконання програми дасть змогу забезпечити :
зменшення щорічних фінансових втрат в результаті поліпшення стану
автомобільних доріг;
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поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і
приведення його у відповідність з вимогами нормативних документів,
створення належної дорожньої інфраструктури;
зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
поліпшення експлуатаційного утримання автомобільних доріг району в
зимовий період, забезпечення безпеки руху на автобусних маршрутах
загального користування в зимовий період;
поліпшення транспортного сполучення із сільськими населеними
пунктами;
Реалізація заходів програми сприятиме розвитку інфраструктури,
автомобільних доріг загального користування, як складової частини економіки
району, поліпшенню соціального стану і рівня життя населення.

Додаток 1
до програми

ПАСПОРТ
районної програми розвитку та утримання автомобільних доріг
загального користування на території Свалявського району
на 2017-2020 роки
1. Найменування

Районна програма розвитку та утримання
автомобільних доріг загального користування на
території Свалявського району на 2017-2020 роки

2. Ініціатор
розроблення
Програми
3. Розробник програми

Сектор інфраструктури та житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації

7. Джерела
фінансування

Місцеві бюджети

Сектор інфраструктури, житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації
Сектор інфраструктури та житлово-комунального
4. Відповідальний
господарства та будівництва райдержадміністрації,
виконавець програми
виконкоми місцевих рад, філія "Свалявський
райавтодор"
5. Учасники Програми Виконкоми місцевих рад, філія "Свалявський
райавтодор"
6. Термін
реалізації 2017 2020 роки
Програми

8. Загальний
обсяг 500,0 тис.гривень
фінансових ресурсів з
районного
бюджету,
необхідних
для
реалізації програми

Додаток 2
до програми
Планові обсяги робіт
з будівництва, реконструкції та ремонту комунальних доріг територіальних громад
№
п/п

Види робіт по населених пунктах району

1

Здійснення
поточного
ремонту
комунальних доріг
протяжністю – 1,8 км в с.Березники
Здійснення поточного та капітального
ремонту комунальних доріг протяжністю 2,150 км в с.Ганьковиця
Здійснення поточного та капітального
ремонтів комунальних доріг протяжністю
11 км в с.Голубине
Здійснення поточного та капітального
ремонтів комунальних доріг сіл Дусино,
Росош, Плав’є, Лопушанка протяжністю
– 9,345км

2

3

4

5
6

7

8

Здійснення поточного ремонту комунальних доріг
протяжністю 11,64 км в с.Керецьки
Здійснення поточного та капітального ремонтів
комунальних доріг сіл Неліпино, Сасівка та
Вовчий протяжністю 11,9 км
Здійснення поточного та капітального ремонту та
утримання комунальних доріг протяжністю 1,94
км в с.Солочин
Здійснення поточного ремонт комунальних доріг
сіл Стройно та Черник протяжністю 2,38 км

Орієнтовна
вартість робіт,
тис.грн.

Балансоутримувач вулиць, доріг

Березниківська сільрада
850
800

Ганьковицька сільрада

3 200

Голубинська сільрада

4 850

Дусинська сільрада

850

Керецьківська сільрада

4 950

Неліпинська сільрада

2 100

Солочинська сільрада

350

Стройненська сільрада

9

10

11

Здійснення поточного та капітального ремонтів
комунальних вулиць сіл Сусково та Пасіка
протяжністю 5,26 км
Здійснення утримання та поточного ремонту
комунальних доріг сіл Тибава та М.Мартинка
протяжністю 2,98 км
Здійснення поточного та капітального ремонтів
комунальних доріг та мостів протяжністю 62 км в
м.Свалява
ВСЬОГО :

Керівник апарату районної державної адміністрації

1 550

Сусківська сільрада

1 300

Тибавська сільрада

15 000

Свалявська міськрада

35 530

В.І. Легеза

