
УКРАЇНА  
ВІН Н И ЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 759

05 березня 2019 р. сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до Регіональної програми підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022

року, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання
від 04 грудня 2018 року № 715

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про автомобільні 
дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених 
пунктів, транспорту та зв’язку і з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Регіональної програми підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року, затвердженої 
рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 715 
(далі - Програма) наступні зміни та доповнення:

1.1 В абзаці 9 паспорту Програми цифри «97141,0» замінити на цифри 
«115 266,0»;

1.2 В підпункті 9.1 «кошти державного бюджету» пункту 9 паспорту 
Програми цифри «32500,0» замінити на цифри «46 580,0»;

1.3 В підпункті 9.2 «кошти обласного бюджету» пункту 9 паспорту 
Програми цифри «8787,5» замінити на цифри «9 612,5»;

1.4 В підпункті 9.3 «кошти інших місцевих бюджетів» пункту 9 
паспорту Програми цифри «37853,5» замінити на цифри «37 848,5»;

1.5 В підпункті 9.4 «кошти з інших джерел фінансування» пункту 9 
паспорту Програми цифри «18000,0» замінити на цифри «21 225,0»;

1.6 Розділ 1 тексту Програми доповнити абзацами такого змісту:
« -  проведення профілактичної роботи з перевізниками щодо 

здійснення постійного контролю за процесом посадки та висадки пасажирів 
виключно на зупинках громадського транспорту з метою забезпечення доступу 
до транспортних засобів інвалідів, які пересуваються на візках, та осіб з вадами
зору; .

-  пристосування тротуарів, узбіччя, пішохідних переходів, 
транспортних зупинок тощо для вільного пересування людей з обмеженими 
фізичними можливостями;

-  встановлення дорожнього огородження та дорожніх знаків на 
автомобільних дорогах поза межами населених пунктів;

-  проектування велосипедних доріжок поза межами населених 
пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних доріг;

-  здійснення аудиту безпеки руху як системного, детального, 
незалежного процесу оцінювання інженерних рішень щодо складових автодоріг 
з метою визначення їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху. ».

1.7 В розділі 3 тексту Програми цифри «97141,0» замінити цифрами 
«115 266,0».



1.8 Розділ 4 тексту Програми доповнити абзацами такого змісту:

« -  пристосувати тротуари, узбіччя, пішохідні переходи, транспортних 
зупинок тощо для вільного пересування людей з обмеженими фізичними 
можливостями;

-  встановити дорожнє огородження та дорожні знаки на автомобільних 
дорогах поза межами населених пунктів;

-  здійснити роботи з проектування велосипедних доріжок поза межами 
населених пунктів та їх включення до проектів будівництва автомобільних 
доріг;

-  влаштувати розв’язки кільцевого типу з малим діаметром 
центрального острівця;

-  здійснити аудит безпеки руху для детального, незалежного процесу 
оцінювання інженерних рішень щодо складових автодоріг з метою визначення 
їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху».

2. Додатки до Програми викласти у новій редакції (додається).

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

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення 37 сесії обласної Ради 
7 скликання
від «05» березня 2019 року №759

Ресурсне забезпечення Регіональної програми підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року

тис.грн.
Обсяг коштів, 

які
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Завдання, на які 
спрямовуються кошти 2018 2019 2020 2021 2022

Всього 
витрат на 

виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього,

в тому числі:
17 646,2 19 592,2 27 008,2 26 059,2 24 960,2 115 266,0

Державний
бюджет 6 500,0 6 870,0 12 270,0 11 070,0 9 870,0 46 580,0

Розбудова, розвиток та
удосконалення
дорожньої
інфраструктури,
покращення системи
управління дорожнім
рухом

6 500,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 32 660,0

Протидія та 
попередження 
правопорушень в сфері 
безпеки дорожнього 
руху, у тому числі 
попередження дитячого 
травматизму

0,0 230,0 5 630,0 4 430,0 3 230,0 13 520,0

Забезпечення 
доступності дорожньої 
інфраструктури для осіб 
з інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

Обласний
бюджет 1 505,5 1 676,5 2 142,5 2 143,5 2 144,5 9 612,5

Розбудова, розвиток та
удосконалення
дорожньої
інфраструктури,
покращення системи
управління дорожнім
рухом

850,0 770,0 770,0 770,0 770,0 3 930,0

Протидія та 
попередження 
правопорушень в сфері 
безпеки дорожнього 
руху, у тому числі 
попередження дитячого 
травматизму

200,0 300,0 800,0 800,0 800,0 2 900,0

Забезпечення 
доступності дорожньої 
інфраструктури для осіб 
з інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення

0,0 150,0 115,0 115,0 115,0 495,0



Освітнє, наукове та
нормативно-правове
забезпечення

5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 37,5

Інформаційне 
забезпечення виконання 
заходів

150 150 150 150 150 750

Матеріально-технічне
забезпечення 300 300 300 300 300 1500

Інші місцеві 
бюджети 6 290,7 7 465,7 7 830,7 8 080,7 8 180,7 37 848,5

Розбудова, розвиток та
удосконалення
дорожньої
інфраструктури,
покращення системи
управління дорожнім
рухом

2 100,0 2 185,0 2 185,0 2 185,0 2 185,0 10 840,0

Протидія та 
попередження 
правопорушень в сфері 
безпеки дорожнього 
руху, у тому числі 
попередження дитячого 
травматизму

1 050,0 1 785,0 1 935,0 1 935,0 1 935,0 8 640,0

Забезпечення 
доступності дорожньої 
інфраструктури для осіб 
з інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення

0,0 155,0 120,0 120,0 120,0 515,0

Освітнє, наукове та
нормативно-правове
забезпечення

3 140,7 3 340,7 3 590,7 3 840,7 3 940,7 17 853,5

їнші кошти 3 350,0 3 580,0 4 765,0 4 765,0 4 765,0 21 225,0
Розбудова, розвиток та
удосконалення
дорожньої
інфраструктури,
покращення системи
управління дорожнім
рухом

2 950,0 2 960,0 2 960,0 2 960,0 2 960,0 14 790,0

Протидія та 
попередження 
правопорушень в сфері 
безпеки дорожнього 
руху, у тому числі 
попередження дитячого 
травматизму

400,0 600,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 6 400,0

Забезпечення 
доступності дорожньої 
інфраструктури для осіб 
з інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення

0,0 20,0 5,0 5,0 5,0 35,0

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ



Додаток 2
до рішення 37 сесії обласної Ради 
7 скликання
від «05» березня 2019 року №759

Показники результативності 
Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у 

Вінницькій області на період до 2022 року

№
з/п Назва показника

О
ди

ни
ця

В
им

ір
у

В
их

ід
ні

 д
ан

і 
на

 
по

ча
то

к 
ді

ї 
П

ро
гр

ам
и

2018 2019 2020 2021 2022

Всього за 
період дії 
програми 

(або до 
кінця дії 

Програми)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І Показники продукту Програми

1

Кількість заходів з 
розбудови, розвитку та 
удосконалення дорожньої 
інфраструктури, 
покращення системи 
управління дорожнім 
рухом

ОД. 38 38 38 38 38 190

2

Кількість заходів з 
протидії та попередження 
правопорушень в сфері 
безпеки дорожнього руху, 
у тому числі 
попередження дитячого 
травматизму

од. 17 17 17 17 17 85

Кількість заходів з 
забезпечення доступності 
дорожньої інфраструктури 
для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп 
населення

од 0 15 15 15 15 60

4

Кількість заходів з 
освітнього, наукового та 
нормативно-правового 
забезпечення реалізації 
завдань Програми

од. 11 11 11 11 11 55

5

Кількість заходів з 
інформаційного 
забезпечення виконання 
завдань Програми

од. 10 10 10 10 10 50

6

Кількість проведених 
аварійно-рятувальних 
робіт на автомобільних 
дорогах області

од. л3 о:> л:> о:> 15

ІТ Показники ефективності Програми

1

Обсяг видатків на заходи 
з розбудови, розвитку та 
удосконалення 
дорожньої 
інфраструктури, 
покращення системи 
управління дорожнім 
рухом

тис.
грн./
од.

68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 342



2

Обсяг видатків на заходи 
з протидії та 
попередження 
правопорушень в сфері 
безпеки дорожнього 
руху, у тому числі 
попередження дитячого 
травматизму

тис.
грн./

ОД.

28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 141

-*>

Обсяг видатків з 
забезпечення доступності 
дорожньої
інфраструктури для осіб 
з інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення

ТИС.

грн./
од.

0 24,0 24,0 24,0 24,0 96

4

Обсяг видатків на заходи 
з освітнього, наукового 
та нормативно-правового 
забезпечення реалізації 
завдань Програми

тис.
грн./
од. 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 325

5

Обсяг видатків на заходи 
з інформаційного 
забезпечення виконання 
завдань Програми

тис.
грн./
од.

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0

6

Обсяг видатків на 
аварійно-рятувальні 
роботи на автомобільних 
дорогах області

тис.
грн./
од.

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100

III Показники якості Прог]зами

1

Рівень реалізації заходів 
з розбудови, розвитку та 
удосконалення 
дорожньої 
інфраструктури, 
покращення системи 
управління дорожнім 
рухом порівняно 3 
попереднім роком

% 100 100 100 100 100

2

Рівень реалізації заходів 
з протидії та 
попередження 
правопорушень в сфері 
безпеки дорожнього 
руху, у тому числі 
попередження дитячого 
травматизму порівняно з 
попереднім роком

% 100 100 100 100 100

Рівень реалізації заходів 
з забезпечення 
доступності дорожньої 
інфраструктури для осіб 
з інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення

% 100 100 100 100

4

Рівень реалізації заходів 
з освітнього, наукового 
та нормативно-правового 
забезпечення реалізації 
завдань Програми 
порівняно з попереднім 
роком

% 100 100 100 100 100



5

Рівень реалізації заходів 
з інформаційного 
забезпечення виконання 
завдань Програми 
порівняно з попереднім 
роком

% 100 100 100 100 100

6

Рівень реалізації заходів 
з проведений аварійно- 
рятувальних робіт на 
автомобільних дорогах 
області порівняно з 
попереднім роком

% 100 100 100 100 100

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ



Додаток ЛИ
до рішення 37 сесіі обласної Ради 7 скликання 
від «05» березня 2019 року №759

Папримн діяльності та заходи Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року

Оріє гговані обсяги фінансування (варі ість), іиі гри

Лі
з/п

Перелік завдань 
Програми Найменування заході» Програми

Термін
виконанії
я заходу

Виконавці / співвиконавці Джерела
фінансування Всього 2018 2019 2020 2021 2022

Очікуваний результат

1 2 3 •/ 5 6 7 Я У 1(1 I I 12 ІЗ

Розроблення місцевих програм підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху на період до 2022 року

2018-2019
роки

Районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування

11е потребує 
фінансування

Забезпечення плановості в 
роботі місцевих органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щодо 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху

Організація роботи з обміну досвідом щодо 
розроблення і реалізації заходів з організації 
дорожнього руху фахівців на регіональному, 
всеукраїнському та міжнародному рівнях (виконання 
вимог Стратеї ії підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні на період до 2020 року)

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 
Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної 
служби України з безпеки на транспорті

Не потребує 
фінансування

Удосконалення діяльності 
уповноважених суб’єктів у 
сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху

Створення та забезпечення ефективної роботи 
координаційної ради з питань безпеки дорожнього 
руху

Управління дорожнього господарства Вінницької 
облдержадм ініст раці ї

11с потребує 
фінансування Забезпечення координації

1 Організаційні заходи
Організація функціонування місцевих 
координаційних рад (комісій) з безпеки дорожнього 
руху та комісій з розслідування дорожньо- 
транспортних пригоду населених пунктах області

2018-2022
роки

Районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування

1 Іе поі ребус 
фінансування

діяльності суб’єктів щодо 
розбудови дорожньої 
інфраструктури та забезпечення 
безпеки дорожнього руху

Внесення змін та доповнень до Регіональної 
програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
у Вінницькій області на період до 2022 року

Управління дорожнього господарства Вінницької 
облдержадміністрації

Не потребує 
фінансування

Актуалізація заходів 
Регіональної проірами 
підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху у Вінницькій 
області на період до 2022 року

Розроблення Регіональної проірами підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на 
період до 2027 року

2022 рік 1 Іе потребує 
фінансування

Визначення та планування 
регіональних заходів щодо 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху на майбутні 
періоди

Розроблення та організація проведення комплексу 
профілактичних заходів на автомобільному 
транспорті:
- «Перевізник 2018» (2019, 2020, 2021, 2022);
- «Увага! Діти - на дорозі! 2018» (2019, 2020, 2021, 
2022),
- «Зимова безпека» (2019, 2020, 2021, 2022),
- «Ііезпечний транспорт 2018»
(2019,2020, 2021,2022)

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 
Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної 
служби України з безпеки на транспорті

1 Іе потребує 
фінансування

Виявлення причин вчинення
правопорушень у сфері безпеки 
дорожнього руху, зниження 
рівня правопорушень 
власниками транспортних 
засобів



Il

Мрофі.'їнк'пічмі захили 
порушень експлуатації 
транспорт них засобіі> та 
порядку перевезений 
пасажирів 
автомобільним 
транспортом

Організація та проведення семпіарів-нарад з 
керінниками транспортних підприємств ЩОДО ВЖ И Т І Я 

заходів з поліпшення якості обслуговування 
пасажирів, технічного стану транспортних засобів, 
профілактики аварійності на автомобільному 
транспорті

2018-2022
роки

Дспартамсні житлово-комунального господаря ва, снергеїики 
та інфраструктури облдержадміністрації; Головне управління 
Національної поліції у Вінницькій області; Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України

Не потребує 
фінансування

Зниження рівня правопорушень 
у галузі безпеки дорожнього 
руху з боку суб’єкт ів 
підприємницької діяльності, які 
надают ь послуги щодо 
перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом

Проведення зустрічей з керівниками транспортних 
підприємств та водіями автомобільного транспорту з 
представниками Управління патрульної поліції у 
Вінницькій області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України щодо дотримання 
правил дорожнього руху й використання спеціальних 
звукових сигналів та проблискових маячків при 
надані екстреної медичної допомоги

Департамент охорони здоров’я Вінницької 
облдержадміністрації; Комунальна установа «Територіально- 
медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф»»

Не потребує 
фінансування

Зменшення кількості хворих, ЯКІ 

отримали дорожньо- 
транспортні травми

Обстеження автомобільних доріг загального 
користування, вулиць і доріг у населених пунктах 
області з мстою визначення стану дорожнього 
покриття та видів ремонтних робіт

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; правління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
Д ІЇ "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"; Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області 
Державної служби України з безпеки на транспорті; районні 
державні адміністрації; органи місцевого самоврядування

Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

Облаштування зон наземних пішохідних переходів (в 
тому числі: оновлення та встановлення дорожніх 
знаків європейського зразка; 
відновлення дорожньої розмітки, 
встановлення пішохідного огородження, 
альтернативних засобів освітлення; 
влаштування світлофорних об’єктів; 
острівців безпеки;

(  лужба автомобільних доріг у Вінницькій області, управління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
Д ії "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"; органи місцевого самоврядування

Обласний
бюджет 1 100 300 200 200 200 200

Покращення інформування і

Інші місцеві 
бюджети 3 000 600 600 600 600 600

безпеки учасників дорожнього 
руху

засобів примусового зниження швидкості руху 
транспорту) Інші кошти 2 500 500 500 500 500 500

Приведення інформаційно-вказівних дорожніх знаків 
відповідно до вимог ДСТУ 4100-2014, їх 
встановлення або заміна

Служба автомобільних доріг у Вінницькій област і, управління
Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
Д ІЇ "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області", органи місцевого самоврядування

Інші місцеві 
бюджети 1 500 300 300 300 300 300

ІН Ш І КО Ш ІИ 1 000 200 200 200 200 200

Вжиття вичерпних заходів щодо посилення безпеки 
дорожнього руху на залізничних переїздах та 
підходах до них, встановлення автоматизованих 
систем перекриття залізничних переїздів

('лужба автомобільних доріг у Вінницькій обласі і. Управління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації,

Обласний
бюджет 750 150 150 150 150 150

ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"; виробничі структурні підрозділи дистанції колій, які 
розташовані на території області, регіональної філії „Південно- 
Західна залізниця ”  ПАТ „Українська залізниця” , органи

Інші місцеві 
бюджети 1 000 200 200 200 200 200

Удосконалення дорожньої 
інфраструктури регіону

місцевого самоврядування
Інші копн и 1 250 250 250 250 250 250



III

Розбудова, розвиток та 
удосконалений 

дорожньої 
інфраструктурі!,

Система! ичне здійснення габаритно-вагового 
кон тролю транспорт них засобів з метою збереження 
автомобільних доріг загального користування

2018-2022 
роки Управління Укртрансбезпски у Вінницькій області Державної 

служби України з безпеки на транспорті. Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України

Державний
бюджет 2 500 500 500 500 500 500

Наповнення державного 
бюджету за рахунок сплачених 
коштів за проїзд 
автомобільними дорогами 
транспортних засобів та інших 
самохідних машин, вагові або 
габаритні параметри яких 
перевищують нормативні

покрашений системи 
управління дорожнім 

рухом Будівництво нових майданчиків для здійснення Служба автомобільних дорігу Вінницькій області; управління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
Д ії «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
област і»; органи місцевого самоврядування

Державний
бюджет 20 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Удосконалення проведення
габаритно-вагового контролю транспортних засобів 
та дообладнання наявних майданчиків

Інші місцеві 
бюджети 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

габаритно-вагового контролю 
транспортних засобів

Інші кошти 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Визначення потреби та місць розташування, 
будівництво / облаштування майданчиків на 
автомобільних дорогах загальног о користування для 
відстою автотранспортних засобів, рух яких було 
призупинено (літня спека, повені, перемети та інші 
ускладнення г русі)

Управління Укртрансбсзпеки у Вінницькій області Державної 
служби України з безпеки на транспорті, Служба 
автомобільних дорігу Вінницькій області; правління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
органи місцевого самоврядування

Державний
бюджет 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Забезпечення безпеки 
дорожнього руху, належного 
комфорту учасникам 
дорожнього руху, збереження 
дорожнього покриття

Розгляд питання та постійний моніторинг щодо 
необхідності розроблення або внесення змін до 
містобудівної документації та планів земельно- 
господарського устрою для обгрунтування 
довгострокової стратегії планування і забудови 
територій населених пунктів, з урахуванням 
комплексних систем організації дорожнього руху

Департамент будівництна, містобудування та архітектури 
Вінницької облдержадміністрації; управління дорожнього 
господарства Вінницької облдержадміністрації; Д ІЇ "Служба 
місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області", Служба 
автомобільних дорії у Вінницькій області; районні державні 
адміністрації; органи місцевого самоврядування

1 Іе потребує 
фінансування

Вдосконалення процесу 
прийняпя рішень у сфері 
проектування та впровадження 
заходів забезпечення безпеки 
дорожнього руху

Удосконалення автоматизованої системи управління 
приміськими та міжміськими автобусними 
пасажирськими перевезеннями

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики 
та інфраструктури облдержадміністрації

Обласний
бюджет 1 000 200 200 200 200 200

Технічне забезпечення повного 
циклу роботи автоматизованої 
системи

Проведення рейдів із здійснення перевірок 
автомобільних перевізників, які виконують реіулярні 
перевезення пасажирів без відповідних дозвільних 
документів на автошляхах області

Управління Укртрансбезпски у Вінницькій області Державної 
служби України з безпеки на транспорті; Головне управління 
Національної поліції у Вінницькій області; Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України

Не потребує 
фінансування

Забезпечення безпеки 
дорожнього руху

Управління дорожнього господарства Вінницької 
облдержадміністрації, ДП «Служба місцевих автомобільних

Державний
бюджет 160 40 40 40 40

Здійснення аудиту безпеку руху для системного, 
детального, незалежного оцінювання інженерних 
рішень щодо складових авто доріг з метою визначення 
їх впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху

дорігу Вінницькій області», Управління патрульної поліції у 
Вінницькій області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України; Служба автомобільних дорігу

Обласний
бюджет 80 20 20 20 20

Досягнення високого рівня 
безпеки дорожнього руху, 
зниження рівня аварійност і та 
тяжкості наслідків ДТІ1Вінницькій області. Управління Укртрансбезпски у Вінницькій 

області Державної служби України з безпеки на транспорті, 
районні державні адміністрації; органи місцевого

Інші місцеві 
бюджет и

.440 85 85 85 85

самоврядування
Інші кошти 40 10 10 10 10

Запровадження системи автоматичного контролю 
порушень Правил дорожнього руху шляхом 
облаштування небезпечних ділянок автомобільних 
доріг (вулиць) спеціальними комплексами

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України; 
районні державні адміністрації; органи місцевого

Обласний
бюджет 400 100 100 100 100 Попередження правопорушень у 

сфері забезпечення безпеки 
дорожнього рухуавтоматичного контролю (фото- відеофіксації 

порушень) самоврядування Інші місцеві 
бюджети 2 600 650 650 650 650



1 Іривсдення у відповідність до нормативних вимог 
рівня освітленості вулиці, і доріг у населених пунктах 
області

Облаштування штучного освітлення пішохідних 
переходах па автомобільних дорогах

Влаштування розв’язок кільцевого типу з малим 
діаметром центрального острівця

Протидій та 
попереджений 

lip R U O IIO p V H IC III. в сфері
безпеки дорожнього 
руху, у тому числі 

попереджений дитячого 
травматизму

IV

Ліквідація місць концентрації дорожньо- 
транспортних пригод та ліквідація ділянок з 
підвищеною аварійністю

Встановлення дорожнього огородження та дорожніх 
знаків на автомобільних дорогах поза межами 
населених пунктів

Проектування велосипедних доріжок поза межами 
населених пунктів та їх включення до проектів 
будівництва автомобільних доріг

Будівництво веломережі й облаштування 
велосипедної інфраструктури, шляхом встановлення 
виділених вслодоріжок на пішохідних частинах і 
організація велосмуг на проїзних частинах 
Встановлення велопаркувальних стійок

Служба автомобільних дорії у Вінницькій області. Управління 
дорожнього г осподарства Вінницької облдержадміністрації, 
ДП "Служба місцевих автомобільних дорії у Вінницькій 
області"; районні державні адміністрації; органи місцевого 
самоврядування

Обласний 
бюдже І 500 100 100 100 100 100

Покрашення стану дорожньої 
інфраст руктури

Інші місцеві 
бюджети 1 500 300 300 300 300 300

Інші кошти 1 000 200 200 200 200 200

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, Управління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації;
Д І1 "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"; районні державні адміністрації; органи місцевого 
самоврядування

Обласний
бюджет 500 100 100 100 100 100

Інші місцеві 
бюджет и 1 500 300 300 300 300 300

Інші кошти 1 000 200 200 200 200 200

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації, 
Д ІЇ "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"; районні державні адміністрації; органи місцевого 
самоврядування

Державний
бюджет 9 000 3 000 3 000 3 000 Підвищення рівня безпечності 

доріг та дорожньої 
інфраструктури на 
автомобільних дорогах 
загального користування 
місцевого значення

Обласний
бюджет 1 500 500 500 500

Інші кошти 1 500 500 500 500

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області. Управління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"; органи місцевого самоврядування

Державний
бюджет 3 600 2 400 1 200 Підвищення рівня безпечності 

доріг та дорожньої 
інфраструктури на 
автомобільних дорогах 
загального користування 
місцевого значення

Інші місцеві 
бюджети 450 150 150 150

Інші кошти 2 100 700 700 700

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністранії. 
Д ії "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"; районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування

Державний
бюджет 600 150 150 150 150 Підвищення рівня безпечності 

доріг та дорожньої 
інфраструктури на 
автомобільних дорогах 
загального користування 
місцевого значення

Інші місцеві 
бюджети 340 85 85 85 85

Інші кошти 400 100 100 100 100

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління 
дорожнього господарства Ііппіицькоі облдержадміністрації; 
ДІІ "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"

Державний
бюджет 320 80 80 80 80

Підвищення рівня безпечності 
доріг та дорожньої 
інфраструктури на 
автомобільних дорогах 
загального користування 
місцевого значення

Інші кошти 400 100 100 100 100

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області, ДП "Служба 
місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області"; районні 
державні адміністрації; органи місцевого самоврядування

Інші місцеві 
бюджети 2 250 450 450 450 450 450 Облаштування велосипедної 

інфраструкіури



Пристосування тротуарів, узбіччя, пішохідних 
переходів, транспорт них зупинок тощо дня вільного 
пересування людей з обмеженими фізичними

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління
Державний

бюджет 400 100 100 100 100

Забезпечення доступності 
дорожньої інфраструктури для 
осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення

дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
Д ІЇ "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"; громадські організації, що представляють інтереси 
осіб з інвалідністю, районні державні адміністрації; органи 
місцевого самоврядування

Обласний
бюджет 280 70 70 70 70

можливостями.
Інші місцеві 

бюджет и 160 40 40 40 40

Забезпечення доступності дорожньої інфраструктури 
для осібз інвалідністю та інших маломобільних іруп

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
Д ії "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій

Обласний
бюджет 120 30 30 30 30 Забезпечення доступності 

дорожньої інфраструктури для
населення шляхом встановлення звукового 
дублювання пішохідних світлофорів та напрямного 
огородження

області", громадські організації, що представляють інтереси 
осіб з інвалідністю, районні державні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування

Інші місцеві 
бюджети 120 30 30 30 30

осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення

Влаштування тактильних орієнтирів на підходах до 
проїзної частини, світлофорів, підземних та 
надземних пішохідних переходів т ощо

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління 
дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
Д ії "Служба місцевих автомобільних дорії у Вінницькій 
області", громадські організації, районні державні 
адміністрації, органи місцевого самоврядування

Інші місцеві 
бюджет и 140 35 35 35 35

Забезпечення доступності 
дорожньої інфраструктури для 
осіб з інвалідністю іа інших 
маломобільних ірун населення

Забезпечення

Облаштування спеціальних місць паркувань 
транспортних засобів осіб з інвалідністю вздовж 
автомобільних доріг

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління 
дорожнього госнодарсгва Вінницької облдержадміністрації; 
ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій 
області"; громадські організації, що представляють інтереси 
осіб з інвалідністю, районні державні адміністрації; органи 
місцевого самоврядування

Обласний
бюджет 40 10 10 10 10 Облаштування спеціальних 

місць паркувань транспортних 
засобів осіб з інвалідністю 
вздовж автомобільних дорогах

V

доступності дорожньої 
інфрмст руктурн /їли 

осіб з інвалідністю та 
ІіІІІІІІХ маломобільних 

груп населення

2018-2022
роки

Інші місцеві 
бюджети 40 10 10 10 10

Проведення профілактичної роботи з перевізниками 
щодо здійснення постійного контролю за процесом 
посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках 
громадського транспорту з метою забезпечення 
доступу до т ранспортних заходів інвалідів, які 
пересуваються на візках, та осіб з вадами зору

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики 
та інфраструктури облдержадміністрації, районні державні 
адміністрації, органи місцевого самоврядування

Не пот ребує 
фінансування

Підвищення рівня безпечності 
доріг та дорожньої 
інфраструктури на 
автомобільних дорогах

Сприяти поетапному збільшенню на автобусних 
маршрутах загального користування кількості 
транспортних засобів, пристосованих для перевезення 
осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
зокрема шляхом включення відповідних вимог до 
умов конкурсу з перевезення пасажирів па 
автобусних маршрутах загального користування

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики 
та інфраструктури облдержадміністрації, районні державні 
адміністрації; органи місцевого самоврядування

Не потребує 
фінансування

Підвищення рівня безпечності 
доріг та дорожньої 
інфраструктури па 
автомобільних дорогах

Розроблення, затвердження та впровадження 
методичних рекомендацій та відеоматеріалів для 
працівників гранспортно-дорожньоі інфраструктури 
щодо супроводження осіб з інвалідністю

Управління дорожнього господарства Вінницької 
облдержадміністрації, ДП "Служба місцевих автомобільних 
доріг у Вінницькій області"; Департамент освіти і науки 
Вінницької облдержадміністрації; Департамент житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
облдержадміністрації; Департамент соціальної™ молодіжної

Інші місцеві 
бюджети 55 40 5 5 5 Підвищення рівня безпечності 

доріг та дорожньої 
інфраструктури на 
автомобільних дорогах

політики облдержадміністрації; Служба автомобільних доріг у 
Вінницькій області; Інші кошти 35 20 5 5 5



Огні гне, наукове і н 
VI норм» і ііііио-іірянонс 

забезпечення

Ііроисдсшія майстср-класін та занять з учнями 
навчальних закладів області щодо надання 
догоспітальної допомог и при травмах отриманих н 
дорожньо-транспортних пригодах

Не гіотрсбус 
фінансування

Зменшення кількості хворих, ЯКІ 
отримали дорожньо- 
транспортні травми

ІІронсдсння наочного навчання жителів області щодо 
надання екстреної медичної допомоги при проведені 
обласних змагань бригад екстреної медичної 
допомоги

Департамент охорони здоров’я Вінницької 
облдержадміністрації / Комунальна установа «Територіально-

Не потребує 
фінансування

Проведення показових змагань водіїв автомобільного 
транспорту бригад екстреної медичної допомоги, з 
залученням працівників Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області,
Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України, Головного управління ДСНС України у 
Вінницькій області

медичне об'єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомог и та медицини катастроф»»

Не потребує 
фінансування

Обізнаність населення стосовно 
шляхів попередження дорожньо- 
транспортного травматизму

Організація гуртків юних інспекторів руху Районні державні адміністрації; органи місцевого 
самоврядування

Інші місцеві 
бюджети 11 725 2 345 2 345 2 345 2 345 2 345

Обладнання дитячих майданчиків з безпеки 
дорожнього руху (автомістечок)

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області; 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України; 
районні державні адміністрації; виконавчі комітети міських рад 
міст обласного значення та об'єднаних територіальний громад

Інші місцеві 
бюджети 5 650 700 900 1 150 1 400 1 500

Підвищення рівня обізнаності з 
питань забезпечення безпеки 
дорожнього руху учнів у 
закладах загальної середньої 
освіти області

Проведення просвітницької роботи ЩОДО 

попередження ДТІІ за участю неповнолітніх 2018-2022
рокн

Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, 
районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування

1 Іс потребує 
фінансування

Проведення обласного, районних та міських 
тематичних конкурсів дитячого малюнка з теми «Моя 
дорог а до школи», «Мова вулиці», «Я учасник 
дорожнього руху»

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації; районні

Обласний
бюджет 38 6 7 8 9 10

1 Іровсдсння просвітницької 
роботи щодо попередження 
дорожньо-транспортних пригод, 
формування в підростаючого 
покоління безпечної поведінки 
на дорогахсамоврядування Інші місцеві 

бюджети 479 96 96 96 96 96

Проведення науково-практичних конференцій, 
семінарів, засідань «круглих столів», методичних 
нарад з питань забезпечення безпеки дорожнього 
руху

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області. 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 
Управління Укртрансбезпски у Вінницькій області Державної 
служби України з безпеки на транспорті; Вінницький 
національний технічний університет

Не потребує 
фінансування

Удосконалення нормативно- 
правового регулювання 
забезпечення безпеки 
дорожнього рухуАналіз нормативно-правової бази та підготовка 

пропозицій щодо усунення недоліків у правовому 
регулюванні діяльності державних органів, до 
компетенції яких належать питання забезпечення 
безпеки дорожнього руху

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області. 
Управління патрульної поліції у Вінницькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 
Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної 
служби України з безпеки на транспорті

Не потребує 
фінансування

Розроблення, складання та затвердження планів 
проведення у 2018-2022 роках щорічних змагань, 
конкурсів, конференцій, семінарів, благодійних акцій 
соціально-профілактичного спрямування з 
попередження дорожньо-транспортного травматизму

Департамент охорони здоров’я Вінницької 
облдержадміністрації; Департамент освіти і науки Вінницької 
облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції 
у Вінницькій області; Управління патрульної поліції у 
Вінницькій області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, Управління Укртрансбезпеки у 
Вінницькій області Державної служби України з безпеки на 
транспорті

Не потребує 
фгиансування

Підвищення рівня правової 
освіти та обізнаності населення 
з питань забезпечення безпеки 
дорожнього руху та шляхів 
попередження дорожньо- 
транспортного травматизму



VII

VIII

Інформаційне
забезпечення
ІІІІКОІІНІІІІИ 1НХОДІІ1

Випуск цільових тематичних профам на телевізійних 
каналах області, тематичних публікацій у 
рег іональних засобах масової інформації з питань 
забезпечення безпеки дорожнього руху

2018-2012
роки

Департамент охорони здоров'я Вінницької 
облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з іромадськістю Вінницької облдержадміністрації, 
районні державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування. Комунальна установа «Територіально-медичне 
об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф»»

Не потребує 
фінансування

Підвищення рівня правової 
освіти та обізнаності населення 
з питань забезпечення безпеки 
дорожнього руху т а шляхів 
попередження дорожньо- 
транспортного травматизму

Здійснення постійного інформування громадськості з 
питань виконання заходів Програми через 
телебачення, засоби масової інформації, мережу 
Інтернет

Управління дорожнього господарства облдержадміністрації, 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент 
охорони здоров’я облдержадміністрації; Департамент 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації; Головне управління Національної поліції 
у Вінницькій області, Управління патрульної поліції у 
Вінницькій області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, Управління Укртрансбезпеки у 
Вінницькій області Державної служби України з безпеки на 
транспорті; районні державні адміністрації та органи місцевого 
самоврядування

1 Іе потребує 
фінансування

Виготовлення та розміщення на території обласн і 
зовнішньої реклами та реклами у регіональних 
засобах масової інформації і на телебаченні з питань 
безпеки дорожнього руху

Управління дорожнього господарства облдержадміністрації. 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації; Департамент 
охорони здоров’я облдержадміністрації; Департамент 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції 
у Вінницькій області. Управління патрульної поліції у 
Вінницькій області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України; Управління Укртрансбезпеки у 
Вінницькій області Державної служби України з безпеки на 
транспорті; районні державні адміністрації та органи місцевого 
самоврядування

Обласний
бюджет 750 150 150 150 150 150

Матеріально-технічне
забезпечення

Забезпечення матеріально-технічним оснащенням 
Головного управління ДСНС у Вінницькій області для 
проведення аварійно-рятувальних робіт на 
автомобільних дорогах області

1 'олошіе управління ДСНС України у Вінницькій області, 
районні державні адміністрації; органи місцевого 
самоврядування

Обласний
бюджет 1 500 300 300 300 300 300 Ліквідація надзвичайних 

ситуацій на дорогах області

Заступник голови обласної Ради І.ХМІЛЬ


