
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 631

15 червня__ 2018 р. 33 сесія 7 скликання

Про хід виконання рішення 14 сесії обласної Ради 6 скликання від
19 лютого 2013 року № 485 «Про комплексну програму будівництва, 

реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг загального користування Вінницької області на 2013-2018 року»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, з метою реалізації в області заходів з підвищення 
безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і 
вантажів автомобільним транспортом, поліпшення транспортно- 
експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої 
інфраструктури, які визначені Комплексною програмою будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування Вінницької області на 2013-2018 року, враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації та висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених пунктів, транспорту та 
зв’язку; з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації 
Волкова С. А. про хід виконання Комплексної програми будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування Вінницької області на 2013-2018 року (далі -  
Програма), затвердженої рішенням 14 сесії обласної Ради 6-го скликання від 
19.02.2013 року № 485, взяти до відома (додається).

2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
(Копачевському М.А.) та Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури обласної державної адміністрації (Волков С.А.) 
посилити контроль за фінансуванням та виконанням заходів цієї Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, розвшчку населених пунктів, транспорту та 
зв’язку (Мельник А.Ю.), з питань бю д^гу , фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради аА* ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 33 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 15 червня 2018 року № 631

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Комплексної програми будівництва, реконструкції, 

ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
загального користування Вінницької області на 

2013-2018 роки, затвердженої рішенням 14 сесії обласної 
Ради 6-го скликання від 19.02.2013 року № 485

В 2013 році на впровадження передбачених Програмою заходів 
пропонувалось залучити:

- з державного бюджету
- з спеціального фонду обласного бюджету

Фактично виконано:
І. За рахунок коштів державного бюджету 

із них:
1. Виконання робіт з капітального ремонту 
в т.ч.:

- підготовчі роботи по ремонту автомобільної дороги М-12 
«Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка» 
км 495+360 - 499+860 (в Гайсинському районі,
Уманський напрямок) - 0,563 млн. грн.

- проектно-вишукувальні роботи майбутніх 
років

2. Виконання робіт з поточного ремонту 
відремонтовано 26,25 км доріг, в т.ч.:

- на дорогах державного значення (17,15 км)
- на дорогах місцевого значення (9,1 ісм)

3. Виконання робіт з експлуатаційного утримання 
в т.ч.:

- на дорогах державного значення
- на дорогах місцевого значення - 36,379 млн. грн.
Із них на виконання заходів по забезпеченню безпеки руху спрямовано 

21,033 млн.грн.

II. За рахунок коштів місцевого бюджету - 2,050 млн. грн.
Кошти використанні на зимове утримання доріг місцевого значення.

За відповідний період профінансовано:
- з державного бюджету - 172,078 млн.грн.
- з місцевого бюджету - 2,050 млн.грн.

- 0,373 млн. грн.

- 15,732 млн.грн.

-9,138 млн.грн.
- 6,594 млн.грн.

- 166,268 млн.грн

- 129,889 млн.грн

- 140,0 млн.грн. 
-13,2 млн.грн.

-182,9 млн.грн.

- 0,936 млн.грн.



В 2014 році на впровадження передбачених Програмою заходів 
пропонувалось залучити:

- з державного бюджету - 142,0 млн.грн.
- з спеціального фонду обласного бюджету -13,6 млн.грн.

Фактично виконано:
I. За рахунок коштів державного бюджету - 134,8 млн.грн. 

із них:
1. Виконання робіт з капітального ремонту - 0,048 млн.грн. 
в т.ч.:

- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років - 0,048 млн.грн.

2. Виконання робіт з поточного ремонту - 24,6 млн.грн. 
відремонтовано 2,4 км доріг, в т.ч.:

- а/д Житомир -  Могилів-Подільський 
на ділянці км 127+438 -  км 129+832
(Барське шосе) (2,4 км) - 19,445 млн.грн.

- а/д Житомир -  Могилів-Подільський
на ділянці км 53+429 -  км 58+000 (с. Жежелів) - 2,785 млн.грн.

- а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка 
(окружна м. Вінниця) - 2,321 млн.грн.

3. Виконання робіт з експлуатаційного утримання - 110,2 млн.грн., 
в т.ч.:

- на дорогах державного значення - 84,8 млн.грн.
- на дорогах місцевого значення - 25,4 млн.грн.
Із них на виконання заходів по забезпеченню безпеки руху спрямовано

7,775 млн. грн.

II. За рахунок коштів місцевого бюджету - 0,950 млн.грн.
Кошти використанні на зимове утримання доріг місцевого значення.

За відповідний період профінансовано:
- з державного бюджету - 128,459 млн.грн.

(в т.ч. кредиторська заборгованість 2013р. - 10,840 млн.грн.)
- з місцевого бюджету - 2,050 млн.грн. 

Недофінансовано за виконані роботи у 2014 році (держбюджет) -17,1 млн.грн.

В 2015 році на впровадження передбачених Програмою заходів 
пропонувалось залучити:

- з державного бюджету - 152,0 млн.грн.
- з спеціального фонду обласного бюджету - 14,1 млн.грн.
Фактично виконано:

Недофінансовано за виконані роботи у 2013 році (держбюджет) - 10,8 млн.грн.



I. За рахунок коштів державного бюджету -150,8 млн.грн.
із них:

1. На виконання робіт з поточного ремонту - 13,6 млн.грн. 
в т.ч.:

- а/д М-21 Житомир -  Могилів-Подільський 
на ділянці км 87+204 км 92+614 - 13,6 млн.грн.

2. Виконання робіт з експлуатаційного утримання -137,2 млн.грн., 
в т.ч.:

- на дорогах державного значення - 101,7 млн.грн.
- на дорогах місцевого значення - 35,5 млн.грн.

Із них на виконання заходів по забезпеченню безпеки руху спрямовано 
10,159 млн. грн.

II. За рахунок коштів місцевого бюджету - 3,0 млн.грн.
Кошти використанні на ямковий ремонт та благоустрій доріг місцевого 
значення.

За відповідний період профінансовано:
- з державного бюджету - 167,388 млн.грн.

(в т.ч. кредиторська заборгованість 2014р.- 17,149 млн.грн.)
- з місцевого бюджету -3,0 млн.грн.

В 2016 році на впровадження передбачених Програмою заходів 
пропонувалось залучити:

- з державного бюджету -152,0 млн.грн.
- з спеціального фонду обласного бюджету -14,1млн.грн.

Фактично виконано:
І. За рахунок коштів державного бюджету - 368,678 млн.грн.
із них:
1. Виконання робіт з капітального ремонту - 1,282 млн.грн. 
в т.ч.:

- проектно-вишукувальні роботи майбутніх років - 1,282 млн.грн.

2. Виконання робіт з поточного ремонту - 131,516 млн.грн. 
відремонтовано 14,9 км доріг, в т.ч.:

- а/д М-21 Житомир -  Могилів-Подільський
км 53+429 -  км 58+000 (с. Жежелів) (4,6 км) - 28,578 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир -  Могилів-Подільський
км 82+300 - км 87+204 (с. Корделівка) - 10,938 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир -  Могилів-Подільський
км 87+204 - км 92+614 (с. Корделівка) 5,5 км - 24,542 млн.грн.

а/д М-21 Житомир -  Могилів-Подільський на ділянці



км 114+005 - км 116+334 (смт Стрижавка) 2,3 км - 26,839 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир -  Могилів-Подільський
км 116+334 - км 118+800 (смт Стрижавка) 2,5 км- 30,593 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир -  Могилів-Подільський на ділянці 
км 104+230 - км 104+642 та на ділянці
обходу м.Калинівка км 6+741 -  км 9+341 
(влаштування зовнішнього освітлення) - 2,297 млн.грн.

- а/д /М-12/ - Куна - Кунка - /Р-33/ - 2,205 млн.грн.

- проектно-вишукувальні роботи
майбутніх років - 5,524 млн.грн.

3. Виконання робіт з експлуатаційного утримання - 235,880 млн.грн.,
в т.н.:

- на дорогах державного значення - 174,482 млн.грн.
- на дорогах місцевого значення - 61,398 млн.грн.

Із них на виконання заходів по забезпеченню безпеки руху спрямовано 
15,075 млн.грн.

II. За рахунок коштів місцевого бюджету - 2,0 млн.грн.
Кошти використанні на ямковий ремонт доріг місцевого значення та ПКД.

За відповідний період профінансовано:
- з державного бюджету - 368,478 млн.грн.
- з місцевого бюджету - 2,0 млн.грн.
Крім того, у співфінансуванні з міськими, районними, селищними та

сільськими радами виконано робіт на загальну суму 7,753 млн.грн. (в тому 
числі поточний ремонт а/д Куна -  Кунка -  4,5 млн.грн., експлуатаційне 
утримання (ямковий ремонт) -  3,253 млн.грн.)

В 2017 році на впровадження передбачених Програмою заходів 
пропонувалось залучити:

- з державного бюджету - 175,0 млн.грн.
- з спеціального фонду обласного бюджету - 322,0 млн.грн.

Фактично виконано:
І. За рахунок коштів державного бюджету - 1 057,924 млн.грн.
із них:
1. Виконання робіт з капітального ремонту -2,103 млн.грн.
в т.ч.:

проектно-вишукувальні роботи майбутніх років - 2,103 млн.грн.

2. Виконання робіт з поточного ремонту 
відремонтовано 54,4 км доріг та 97,7 м.пог.мостів, в т.ч.:



а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка 
на ділянці км 331+586 - км 336+586 (с.Дяківці) - 3,543 млн.грн.

а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка
на ділянці км 356+000 - км 361+000 (с.Садове -
с.Петрик) (5,0 км) - 47,796 млн.грн.

а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка 
на ділянці км 368+000 - км 370+000
(гр.Вінницького р-ну -  с.Ксаверівка) 2,7 км - 48,164 млн.грн.

а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка 
на ділянці км 370+700 - км 373+000 (с.Ксаверівка -  
с.Лисогора) 2,3 км - 38,643 млн.грн.

а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка 
на ділянці км 373+000 - км 374+489 (с.Лисогора -  
с.Якушенці) 1,5 км - 27,334 млн.грн.

а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка 
на ділянці км 374+489 - км 377+376
(с.Якушенці) 3,1 км - 67,691 млн.грн.

а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка 
на ділянці км 0+000 - км 0+372 (під'їзд до м.Вінниці 
зі сторони м.Хмельницький) 0,4 км - 3,749 млн.грн.

а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка
на ділянці км 378+000 - км 386+000 (окружна
м.Вінниці) 8,0 км - 108,803 млн.грн.

а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка
на ділянці км 0+000 - км 1+070 (під’їзд до
м.Вінниці) 1,07 км - 30,2 млн.грн.

а/д М-12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка 
на ділянці км 504+025 - км 511+000
(с.Краснопілка) 6,975 км - 50,478 млн.грн.

а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський
на ділянці км 53+429 - км 58+000 (с. Жежелів) - 1,578 млн.грн.

освітлення на а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 53+429 - км 55+429 (с. Жежелів) - 6,847 млн.грі^

проектно-вишукувальні роботи майбутніх років - 4,093 млн.грн.



а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 104+642 - км 108+000 
(м.Калинівка - смт. Стрижавка) 3,4 км

а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 108+000 - км 111+000 
(м.Калинівка - смт. Стрижавка) 3,0 км

а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 111+000 - км 114+000 
(м.Калинівка - смт. Стрижавка) 3,0 км

- 69,890 млн.грн.

- 58,145млн.грн.

- 62,911 млн.грн.

міст ч/з р.Десна на км 113+742 на а/д М-21 Житомир - 
Могилів-Подільський, 60,9 м.пог. - 7,844 млн.грн.

міст ч/з р.Десна на км 114+032 на а/д М-21 Житомир- 
Могилів-Подільський, 36,8 м.пог. - 5,673 млн.грн.

а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський
на ділянці км 114+005 - км 116+334
(смт. Стрижавка) - 1,369 млн.грн.

а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський
на ділянці км 116+334 - км 118+800
(смт. Стрижавка) - 1,664 млн.грн.

а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 130+727 - км 133+000
(поворот на Тиврів -  Медмістечко) 2,273 км - 39,754 млн.грн.

- а/д Т-02-04 Південний обхід м.Вінниця 
на ділянці км 16+000 - км 19+300 , 3,3 км

- а/д Т-02-05 /М-12/ - Куна -  Кунка - /Р-33/ 
на ділянці км 0+000 - км 8+395 
(Гайсинський р-н) 8,4 км

- інші об’єкти

3. Виконання робіт з експлуатаційного утримання 
в т.ч.:

- на дорогах державного значення
- на дорогах місцевого значення

- 43,779 млн.грн.

- 35,108 млн.грн.

- 0,686 млн.грн

- 290,079 млн.грн.,

- 190,346 млн.грн.
- 99,733 млн.грн.

Із них на виконання заходів по забезпеченню безпеки руху спрямовано 
14,704 млн. грн.



II. За рахунок коштів місцевого бюджету
1. Виконання робіт з поточного ремонту 
відремонтовано 38,4 км доріг, в т.ч.:

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 155+000 - км 160+000 
(с.Сьомаки - с. Рів) 5,0 км

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 180+000 - км 183+000 
(с.Кацмазів) 3,0 км

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 185+000 - км 190+000
(с. Полівці) 5,0 км

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 190+000 - км 194+000 
(гр.Барського р-ну - с. Каришків) 4,0 км

212,278 млн.грн.
175,515 млн.грн.

- 34,397 млн.грн.

- 26,883 млн.грн.

- 36,910 млн.грн.

- 33,340 млн.грн.

а/д Т-02-02 Могилів-Подільський -  Ямпіль -  Бершадь -  Умань 
на ділянці км 113+097 -  км 123+700

(Бережанка -  Цибулівка) 1,1км - 3,787 млн.грн.

а/д Т-02-22 Шпиків - Тульчин - Тростянець -Бершадь
на ділянці км73+807 - км 78+462 (гр. району
с. Тростянчик) - 0,265млн.грн.

а/д Т-02-22 Шпиків - Тульчин - Тростянець - Бершадь 
на ділянці км 78+462 - км 93+281
(гр. р-ну Бершадь) - 0,405 млн.грн.

а/д Р-33 Вінниця -  Турбів -  Гайсин -  Балта -  
В.Михайлівка - /М-16/ на ділянці км 121+900 
км 124+050 (с.Мар’янівка) 2,15 км

а/д 0-02-11 -06 Бруслинів -  Стрижавка 
на ділянці км 10+054 - км 11+220 
(смт. Стрижавка) 0,8 км

а/д С020721 Корделівка -  Заливанщина 
на ділянці км 3+970 -  км 5+570 
(с.Черепашинці) 1,6 км

- 5,331 млн.грн.

- 6,532 млн.грн.

- 4,957 млн.грн.

а/д Т-02-02 Могилів-Подільський -  Ямпіль -  Бершадь -  Умань 
на ділянці км 47+947 -  км 53+875 (м. Ямпіль
-  с. Добрянка) (5,928 км) - 1,274 млн.грн./1



- а/д Т-02-02 Могилів-Подільський -  Ямпіль -  Бершадь -  Умань 
на ділянці км 53+875 - км 60+100 (с.Добрянка -  
с.Качківка) (6,225 км) - 2,469 млн.грн.

- а/д Т-02-26 Гайсин - Теплик на ділянці км 21+520 - км 22+930 
(с.Корабелівка) 0,4 км - 1,349 млн.грн.

- а/д Т-06-06 Бердичів - Погребище - Іллінці на ділянці
км 22+300 - км 31+300 (окремими ділянками) - 8,427 млн.грн.

- а/д С022329 Великий Митник -  Малий Митник
на ділянці км 0+000 - км 4+760 3,2 км - 6,984 млн.грн.

- - а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський 
на ділянці км 183+000 - км 185+000
(гр.Барського р-ну) - 1,205 млн.грн.

- а/д С022214 Кобелецьке - Гришківці - Черемошне - Пирогів 
на ділянці км 0+000 - км 12+340
(до м. Д.Нечая) -1,0 млн.грн.

2. Виконання робіт з експлуатаційного утримання - 1,0 млн.грн.

3. Крім того, за рахунок співфінансування з міськими, районними, селищними 
та сільськими радами виконано робіт на загальну суму
35,764 млн.грн., в т.ч.

3.1. поточний ремонт в т.ч.:
- а/д М -12 Стрий -  Тернопіль -  Кіровоград -  Знам’янка 

на ділянці км 378+000 - км 386+000
(окружна м.Вінниці) - 11,082 млн.грн.

- а/д Т-02-04 Південний обхід м.Вінниця
на ділянці км 16+000 - км 19+300 - 10,694 млн.грн.

- а/д М-21 Житомир - Могилів-Подільський
на ділянці км 130+727 - км 133+000 (поворот на Тиврів - 
Медмістечко) - 2,3 млн.грн.

3.2. експлуатаційне утримання (ямковий ремонт) в т.ч.:
- на дорогах державного значення
- на дорогах місцевого значення

За відповідний період профінансовано:
- з державного бюджету
- з місцевого бюджету

На 2018 рік на впровадження передбачених

- 1,151 млн.грн.
- 10,537 млн.грн.

- 1 057,504 млн.грн.
- 212,085 млн.грн.

Програмою //іахо,



пропонується залучити:
- з державного бюджету -175,0 млн.грн.
- з спеціального фонду обласного бюджету - 549,2 млн.грн.

Очікуваний обсяг надходжень у 2018 році субвенції для Вінницької області, 
згідно показників Міністерства фінансів України, становить 623 809,7 тис.грн., 
в тому числі:

1. поточний середній ремонт
автомобільних доріг місцевого значення -181,8 млн.грн.

2. експлуатаційне утримання
автомобільних доріг місцевого значення - 380,0 млн.грн.

3. ремонт на дорогах комунальної власності - 62,0 млн.грн.

Згідно Розпорядження Вінницької облдержадміністрації від 02.01.2018 
року № 2 та Наказу Департаменту житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури від 02.01.2018 року № 1 Службу автомобільних 
доріг у Вінницькій області визначено одержувачем коштів та замовником робіт.

За І-квартал 2018 року фактично виконано:

І. За рахунок коштів державного бюджету - 63,2 млн.грн.
в т.ч.:

1. Виконання робіт з поточного ремонту , в т.ч.:
- проектно-вишукувальні роботи 

майбутніх років - 0,1 млн.грн.

2. Виконання робіт з експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг державного значення - 63,1 млн.грн.

Із них на виконання заходів по забезпеченню безпеки руху спрямовано
I,015 млн. грн.

II. За рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам , в т.ч: - 39,9 млн.грн.
1. Виконання робіт з експлуатаційного утримання

автомобільних доріг місцевого значення - 39,9 млн.грн.

Заступник голови обласної Ради І.ХМ ІЛ^


