
Про внесення змін та доповнень до 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 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закону України «Про 
джерела фінансування дорожнього господарства України», Закону України 
«Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, розвитку населених 
пунктів, транспорту та зв’язку, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до 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 скликання від 19 лютого 2013 року № 485 (далі -  
Програма) наступні зміни та доповнення:

1.1. Абзац 3 розділу 2 Програми викласти у такій редакції: 
«Протяжність автомобільних доріг загального користування області становить 
9517,6 км, в тому числі автомобільні дороги державного значення -  1997,9 км, 
автомобільні дороги місцевого значення -  7519,7 км. Всі автомобільні дороги 
загального користування є власністю держави».

1.2. В абзаці 5 розділу 2 Програми цифри «94,26%» замінити цифрами 
«94,5%».

1.3. Абзац 8 розділу 2 Програми викласти у такій редакції: Структура
доріг області в розрізі категорій:
- 1-ї категорії - 100,0 км;
- ІІ-Ї категорії - 369,9 км;
- ІІІ-Ї категорії - 1824,2 км;
- ІУ-Ї категорії - 6244,4 км;
- У-ї категорії - 433,8 км.



1.4. В абзаці 9 розділу 2 Програми цифри та слова «471,9 км або 5,3%» 
замінити цифрами та словами «469,9 км або 5,2%».

1.5. Абзац 10 розділу 2 Програми викласти у такій редакції: «Наявні на 
території області дві міжнародні автомагістралі категорії «Е» М-12 «Стрий -  
Тернопіль -  Кропивницький -  Знам’янка» протяжністю 185,4 км та М-21 
«Виступовичі -  Житомир -  Могилів-Подільський» протяжністю 178,4 км, 
також потребують реконструкції та капітального ремонту на окремих 
ділянках».

1.6. В пункті 3 абзацу 1 розділу 4 Програми цифри «1194,7» замінити 
цифрами «2350,7».

1.7. Розділ 4 Програми доповнити абзацом 4 такого змісту: «Для 
стабільної роботи дорожньої галузі Вінницької області надати дозвіл 
Комунальній організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву» кредитувати на пільгових умовах переможця процедури закупівлі 
послуг з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення у Вінницькій області на 2018 
рік».

1.8. Додатки до Програми викласти у новій редакції (згідно з додатками 
1-5 та 7 до цього рішення).

2. 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


