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І. Загальні положення 

Програма утримання в належному стані доріг Новоселицької міської 

територіальної громади на 2022-2023 р.р. (далі - Програма) розроблена відповідно 

до Закону України “Про дорожній рух”, Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, вимог Державної автомобільної інспекції, звернень і 

зауважень жителів міста, а також можливостей фінансового забезпечення 

проведення робіт по ремонту та утриманню вулиць та провулків міста 

 

ІІ. Мета програми 

Програма розроблена з метою забезпечення автомобільних перевезень 

пасажирів та вантажів, оздоровлення екологічної ситуації, створення на дорогах 

міста належних умов безпеки руху та сучасних центрів дорожнього сервісу, 

зменшення збитків через не задовільні дорожні умови. 

Основними завданнями програми є забезпечення фінансування робіт, 

пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням вулиць м. 

Новоселиця. 

Водночас слід зауважити, що дана Програма розрахована лише на часткове 

приведення дорожньої мережі до вимог Закону України “Про дорожній рух”.  

 

Ш. Основні завдання програми: 

- ремонт і утримання доріг з чорним, гравійним, ґрунтовим покриттям; 

- розчистка вулиць, провулків, тротуарів, проїздів та проходів від снігу з 

посипкою протиожеледною сумішшю; 

- розчистка вулиць, провулків, тротуарів, проїздів та проходів від бруду та наносу 

вздовж бордюрів; 

- влаштування систем зливневого водовідводу вздовж дорожніх об’єктів; 

- розчистка водопропускних труб, каналів та систем зливневого водовідводу, 

ремонт мостових переходів; 

- утримання придорожніх смуг та насаджень в належному стані; 

- придбання дорожно-будівельних матеріалів; 

- придбання дорожньої техніки. 

 



ІV. Напрями діяльності програми 

1. Ремонт дорожнього покриття, поверхнева обробка проїзної частини 

комунальних об’єктів дорожнього фонду, ремонт та утримання мереж водовідводу. 

2.  Підтримання водопропускних труб, каналів та систем зливневого водовідводу в 

належному стані. 

3.  Ліквідація сполучень ґрунту та інших пошкоджень ділянок проїзної частини 

доріг, очищення їх від пилу, сміття, снігу і льоду. 

4. Оновлення та заміна дорожніх знаків, нанесення ліній безпеки руху на вулицях 

міста. 

5. Придбання дорожньої техніки для проведення робіт пов'язаних з 

противопаводковими заходами, пропуском води по каналах та інших 

водовідвідних спорудах міста, ліквідацією пошкоджень і заміною водовідвідних 

труб. 

виконавці: - міська рада 

 - КП «Новоселицька міська тепломережа» 

 - Підрядні організації 

V. Фінансове забезпечення програми: 

- кошти місцевого бюджету; 

- кошти обласного бюджету; 

- кошти державного бюджету 

- кошти суб'єктів підприємницької діяльності; 

- інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству України. 

 

VІ. Механізм реалізації програми: 

Використання коштів здійснюється відповідно до затверджених міським 

головою титульних списків на проведення робіт та/або кошторисів. Оплата 

здійснюється згідно актів виконаних робіт. В випадках передбачених чинним 

законодавством оголошуються процедура тендерних торгів. 

 

 

 

Міський  голова                                                                             Марія НІКОРИЧ



                                                                        Додаток до програми  

                                                                                       утримання в належному стані  

                                                                             доріг міста Новоселиця  

                                                                         (основні завдання) 

 

 

№ 

п\п 
Найменування заходів і завдань 

орієнтов

на 

вартість 

заходу, 

тис.грн. 

В тому числі 

держ. та обл. 

бюджет, тис.грн. 

міськ. Бюджет, 

тис.грн. 

2022 р. 2023 р. 2022 р. 2023 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Нове будівництво - - - - - 

 Капітальний ремонт 35175,0 16000,0 16500,0 1350,0 1325,0 

 Поточний ремонт, 

утримання та профілювання  доріг 

25000,0 9000,0 13500,0 
1000,0 

1500,0 

 Придбання паливо-мастильних 

матеріалів для ліквідації та/або 

недопущення надзвичайних 

ситуацій на дорогах в наслідок 

погодних умов 

200,0 - - 100,0 100,0 

 Встановлення та/або відновлення 

дорожніх знаків і розмітки 

125,0 - - 50,0 75,0 

 всього 60500,0 25000,0 30000,0 2500,0 3000,0 

 
 

 

 

Секретар міської ради       Ірина Мироненко 


