
Додаток 1
до рішення  сьомої сесії  
восьмого скликання 
від 06.05.2021 року
№ 13

                                                                                                                                                                                                                                                   
ПРОГРАМА

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПОТОЧНОГО ДРІБНОГО РЕМОНТУ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕВОГО

ЗНАЧЕННЯ НА 2021 - 2022 РОКИ  

ПАСПОРТ

1. Ініціатор  розроблення  Програми –  виконавчий  комітет  Миколаївської
сільської ради Сумського району.
 2. Дата, номер документа про затвердження Програми - рішення   сьомої
сесії Миколаївської сільської ради  восьмого  скликання від 06.05.2021 року
3. Розробник Програми – виконавчий комітет  Миколаївської сільської ради
4. Відповідальний  виконавець  Програми –  виконавчий  комітет
Миколаївської сільської ради 
5. Термін реалізації Програми – 2021-2022 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
          необхідних для реалізації Програми,  грн        –  6 400 000,00

Роки Всього Співфінансування, грн., в тому числі
місцевий бюджет Державне

підприємство
«Дороги
Сумщини»

Інші джерела

2021 3 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 200 000,00
2020 3 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 200 000,00

9. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми сприятиме забезпеченню належного стану та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування на 
території сільської ради.

10. Термін проведення звітності: щорічно.

11. Загальні положення
Протяжність місцевих  доріг загального користування на території 



сільської ради  територіальної громади становить 99,7 км. У зв’язку зі значним 
транспортним навантаженням шляхова мережа місцевості втрачає свої 
експлуатаційні якості і потребує ремонту. Впродовж багатьох років кошти на 
ремонти доріг загального користування не виділялись.

Філія «Сумський райавтодор» здійснює ремонт та експлуатаційне 
утримання автомобільних доріг загального користування державного і 
місцевого значення Сумського району.

Програма проведення дрібного поточного ремонту та експлуатаційного 
утримання місцевих доріг загального користування районного значення на 
2021-2022 роки (далі Програма) розроблена згідно законів України «Про 
автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства 
України», постанови КМУ від 30 березня 1994 р. №198 «Про затвердження 
Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних 
переїздів, правил користування ними та охорони».

З метою покращення стану соціально - економічного розвитку, 
інвестиційної привабливості та створення умов для безпечного і повноцінного 
життя, праці і відпочинку населення ради, існує необхідність поліпшення 
ситуації у сфері дорожнього господарства.

Програма визначає основні пріоритети розвитку дорожнього 
господарства, ремонту доріг загального користування та їх утримання в 
належному стані.

12. Мета Програми:
1. Створення безпечних умов дорожнього руху та розвиток дорожньої 
інфраструктури;
2. Покращення соціально – економічного розвитку території сільської ради, її 
інвестиційної та туристичної привабливості, піднесення виробництва за 
рахунок  ремонту та утримання доріг загального користування;
3. Забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва, 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та відомчого 
підпорядкування шляхом поліпшення стану автотранспортного сполучення.

Секретар сільської ради                                Вікторія НЕПИЙВОДА


