
IW I 

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
вул. Соборна, 15-А, м. Вінниця, 21050, тел.: (0432) 67 37 25 E-mail: upr_dorig@ vin.gov.ua 

_____________________________________ ЄДРПОУ 42410673_____________________________

від 06.02.2020 р. № 01-02/129 
на № від

Вінницька обласна Рада

Про виконання заходів програмних 
документів

Управління дорожнього господарства на виконання рішення 24 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 28.09.2017 року №469 «Про внесення змін та 
доповнень до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання 
комплексних (регіональних) програм, затвердженого рішенням 5 сесії 
обласної Ради 5 скликання від 10.11.2006 року №145» направляє звіт про 
виконання програмних документів, - Регіональної програми розвитку 
автомобільних доріг Вінницької області на 2019-2023 роки та Регіональної 
програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області 
на період до 2022 року, затверджених рішеннями 36 сесії обласної Ради від 
04.12.2018 року №714 (зі змінами) та №715 (зі змінами).

Додатки: на арк.

Сопун I .e ., 673735

mailto:upr_dorig@vin.gov.ua
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Додаток №5 до Порядку формування, 
фінансування і моніторингу виконання 

регіональних (комплексних) програм

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2019 РІК
Управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; 
найменування головного розпорядника коштів програми

Управління дорожнього господарства Вінницької облдержадміністрації; Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької 
облдержадміністрації; Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації; Департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації; Департамент 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації; ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України; Служба автомобільних доріг у Вінницькій області; Управління 
Укртрансбезпеки у Вінницькій області Державної служби України з безпеки на транспорті 
найменування відповідального виконавця програми

Регіональна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року, рішення 36 сесії 7 скликання від 04.12.2018 року №  715 
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про ії затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності Запланований результат

Назва, зміст заходу/ напрям 
діяльності Досягнуті результати

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

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

Районними державними 
адміністраціями, органам місцевого 
самоврядування області рекомендовано 
активізувати роботу з розроблення 
місцевих програм підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху на період до 
2022 року. В більшості районах 
питання безпеки дорожнього руху 
включено окремим розділом до 
місцевих програм.

Забезпечено плановість в роботі 
місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування 
щодо забезпечення бГезпеки 
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 Стратегії 
підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні на 
період до 2020 року)

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

Прийняття участі на регіональному, 
всеукраїнському семінарах та 
отримання позитивного досвіду щодо 
розроблення і реалізації заходів з 
організації дорожнього руху.
У 11 півріччі проведено круглий стіл 3 
представниками асоціацією Укрцемент, 
ДП "ДерждорНДГ та інших 
представників України з питання 
будівництва доріг та безпека на них.

Обмін досвідом щодо розроблення і 
реалізації заходів з організації 
дорожнього руху
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Створення та забезпечення 
ефективної роботи 
координаційної ради з питань 
безпеки дорожнього руху

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

Розпорядженням обласної державної 
адміністрації від 18 лютого 2019 року 
№ 115 створено координаційну раду з 
безпеки дорожнього руху, затверджено 
її склад та положення.
Протягом поточного року забезпечено 
проведення 4-х засідань 
координаційної ради з безпеки 
дорожнього руху.

Забезпечено координацію діяльності з 
питань реалізації заходів із 
покращення управління дорожнім 
рухом, про визначення місць для 
розташування майданчиків для 
зберігання тимчасово затриманих 
транспортних засобів, про 
запровадження системи автоматичного 
контролю порушень Правил 
дорожнього руху, про стан безпеки 
перевезень пасажирів та вантажів 
автомобільним транспортом.

Організація функціонування 
місцевих координаційних рад 
(комісій) з безпеки дорожнього 
руху та комісій з розслідування 
дорожньо-транспортних пригод у 
населених пунктах області

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

Створена розпорядженням обласної 
державної адміністрації від 18 лютого 
2019 року №115 координаційна рада з 
безпеки дорожнього руху взаємодіє 3 
місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, 
підприємствами та їх об’єднаннями, 
установами та організаціями з питань 
реалізації заходів для забезпечення 
безпеки на дорогах

Забезпечено координацію 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

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

Рішенням 37 сесії обласної Ради 7 
скликання від 05 березня 2019 року 
внесено зміни та доповнення 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 №7 1 5 )

Забезпечено актуалізацію заходів 
Регіональної програми підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху у 
Вінницькій області на період до 2022 
року у відповідності до завдань 
Державної програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху в Україні на 
період до 2020 року, на виконання 
розпорядження ОДА від 28.02.2017 
року №131 «Про затвердження 
Регіонального плану заходів з 
виконання рекомендацій, викладених у 
зауваження Комітету ООН з прав осіб 
з інвалідністю» (врахування в 
програмних документах заходів з 
створення умов доступності 
транспорту, об’єктів транспортно- 
дорожньої інфраструктури для осіб з 
інвалідністю)

Розроблення та організація 
проведення комплексу 
профілактичних заходів на 
автомобільному транспорті:

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

Управлінням Укртрансбезпеки у 
Вінницькій області спільно з 
Управлінням превентивної поліції 
організовано комплексу 
профілактичних заходів на 
автомобільному транспорті, а саме:
- Тиждень безпеки дорожнього руху, 
тривалістю 06-12 травня 2019 р.;

Автобус-2019 -  тривалістю 05 
червня- 05 липня 2019 р 
Проведено з 11 до 17 листопада 
всеукраїнського тижня безпеки 
дорожнього руху та комплексу 
профілактичних заходів «Безпека 
дорожнього руху -  це життя», що 
тривав до 1 грудня 2019 року. На нараді

Під час реалізації профілактичних 
заходів встановлено причини вчинення 
правопорушень у сфері безпеки 
дорожнього руху та запроваджено 
заходи щодо зниження рівня 
правопорушень власниками 
транспортних засобів



йшлося про необхідність дотримання 
перевізниками законодавства про 
автомобільний транспорт, заходів з 
безпеки руху, ліцензійних умов 3 
перевезення пасажирів. Проведено 
комплекс профілактичних заходів під 
умовною назвою «Перевізник -  зима- 
2019» та опрацьовано питання щодо 
стану доріг державного і місцевого 
значення в частині безпеки дорожнього 
руху.

Організація та проведення 
семінарів-нарад з керівниками 
транспортних підприємств щодо 
вжиття заходів з поліпшення 
якості обслуговування пасажирів, 
технічного стану транспортних 
засобів, профілактики аварійності 
на автомобільному транспорті

Зниження рівня правопорушень у галузі 
безпеки дорожнього руху з боку 
суб’єктів підприємницької діяльності, 
які надають послуги щодо перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом

Здійснено проведення 12 семінарів- 
нарад з керівниками транспортних 
підприємств щодо вжиття заходів 3 
поліпшення якості обслуговування 
пасажирів, технічного стану 
транспортних засобів, профілактики 
аварійності на автомобільному 
транспорті

Забезпечення зниження рівня 
правопорушень у галузі безпеки 
дорожнього руху з боку суб ’єктів 
підприємницької діяльності, які 
надають послуги з перевезення 
пасажирів автомобільним транспортом

Проведення зустрічей 3 
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

Зменшення кількості хворих, які 
отримали дорожньо-транспортні 
травми

В поточному році проведено 8 зустрічі 
з керівниками транспортних 
підприємств та водіями автомобільного 
транспорту щодо дотримання правил 
дорожнього руху й використання 
спеціальних звукових сигналів та 
проблискових маячків при надані 
екстреної медичної допомоги

Забезпечення зменшення кількості 
хворих, які отримали дорожньо- 
транспортні травми

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

Покращення інформування і безпеки 
учасників дорожнього руху

Службою автомобільних доріг у 
Вінницькій області здійснюється 
моніторинг експлуатаційного стану 
дорожньої мережі доріг загального 
користування державного значення, 
загальною протяжністю 2,0 тис.км.
ДП «Службою місцевих автомобільних 
доріг у Вінницькій області» проведено 
обстеження 880 доріг загального 
користування місцевого значення 
області загальною протяжністю 7,5 
тис.км. За результатами роботи 
складено переліки робіт на 2019 рік, які 
висвітлені в мережі Internet.
Органами місцевого самоврядування 
здійснено обстеження доріг 
комунальної власності, за результатами 
яких визначено найбільш аварійні 
ділянки доріг та проведено ремонт 
дорожнього покриття на загальну суму 
751,2 млн.грн.

Покращення експлуатаційного стану 
доріг загального користування, вулиць 
і доріг комунальної власності у 
населених пунктах області, 
забезпечення безпеки учасників 
дорожнього руху

Облаштування зон наземних 
пішохідних переходів (в тому 
числі: оновлення та встановлення 
дорожніх знаків європейського

Покращення інформування і безпеки 
учасників дорожнього руху

Загалом в області здійснювалась робота 
щодо облаштування зон наземних 
пішохідних переходів, в тому числі: 
оновлення та встановлення дорожніх

Покращення стану безпеки учасників 
дорожнього руху, зокрема, 
облаштування зон наземних 
пішохідних переходів
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зразка;
відновлення дорожньої розмітки; 
встановлення пішохідного 
огородження; альтернативних 
засобів освітлення; 
влаштування світлофорних 
об’єктів;
острівців безпеки; 
засобів примусового зниження 
швидкості руху транспорту)

знаків європейського зразка; 
відновлення дорожньої розмітки; 
встановлення пішохідного 
огородження; альтернативних засобів 
освітлення; влаштування світлофорних 
об’єктів; острівців безпеки; 
засобів примусового зниження 
швидкості руху транспорту). Всього 
облаштовано пішохідних переходів на 
загальну суму 14,1 млн.грн.

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

Покращення інформування і безпеки 
учасників дорожнього руху

В області встановлено 72 
інформаційно-вказівних дорожніх 
знаків, на загальну суму 123 тис.грн. 
Балансоутримувачем автомобільних 
доріг загального користування 
місцевого значення області 
Державним підприємством «Служба 
місцевих автомобільних доріг у 
Вінницькій області» встановлено 
інформаційні панно на дорогах 
загального користування місцевого 
значення по обмеженню навантаження 
на вісь понад 7 тонн та обмеження 
перевезення вантажів загальною вагою 
більше 24 тонни згідно з пунктом 22.5 
Правил дорожнього руху.

Покращення інформування і безпеки 
учасників дорожнього руху

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

Удосконалення дорожньої 
інфраструктури регіону

У квітні-травні поточного року 
регіональною філією «Південно-західна 
залізниця» проведено комісійне 
обстеження переїздів, в ході якого 
визначено перелік переїздів, через які 
можливо здійснювати регулярні 
автобусні перевезення. Регіональною 
філією організовано роботи щодо 
усування всіх виявлених недоліків. 
Решті балансоутримувачам автодоріг 
на підході до залізничних під’їздів 
доведено вимоги з усунення виявлених 
недоліків. Роботи тривають.

Забезпечення виконання заходів щодо 
удосконалення дорожньої 
інфраструктури регіону

Систематичне здійснення 
габаритно-вагового контролю 
транспортних засобів з метою 
збереження автомобільних доріг 
загального користування

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

Управлінням Укртрансбезпеки у 
Вінницькій області систематично 
здійснюється габаритно-ваговий 
контроль транспортних засобів з метою 
збереження автомобільних доріг 
загального користування. За 2019 рік 
перевірено 3435 транспортних засоби 
та виявлено порушень Правил 
дорожнього руху 385 транспортними 
засобами. Інспекторами Управління 
Укртрансбезпеки у Вінницькій області 
нараховано плати за проїзд у сумі 
94615,83 євро, з якої сплачено 28072,64 
євро. Крім того, згідно ст.60 Закону 
України «Про автомобільний 
транспорт» нараховано штрафних 
санкцій на загальну суму 1716080,00 
грн., з яких сплачено 1142320,00 грн.

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



Будівництво нових майданчиків 
для здійснення габаритно- 
вагового контролю транспортних 
засобів та дообладнання наявних 
майданчиків

Удосконалення проведення габаритно- 
вагового контролю транспортних 
засобів

Службою автомобільних доріг у 
Вінницькій області здійснено ряд 
заходів, а саме:
М-21 Виступовичі -  Житомир -  
Могилів-Подільський, км 286 праворуч 
(прибрані залишки протиожеледного 
матеріалу, ліквідована поросль на 
укосах земполотна, поновлена дорожня 
розмітка);
М-21 Виступовичі — Житомир -  
Могилів-Подільський, км 286 ліворуч 
(прибрані залишки протиожеледного 
матеріалу, ліквідована поросль на 
укосах земполотна, поновлена дорожня 
розмітка);
М-12 Стрий -  Тернопіль -  
Кропивницький -  Знам’янка км 
405+750 праворуч (прибрані залишки 
протиожеледного матеріалу, усунуті 
руйнування покриття майданчика для 
зважування, поновлена дорожня 
розмітка);
М-12 Стрий -  Тернопіль -  
Кропивницький -  Знам’янка км 
4иЗ+400 ліворуч (прибрані залишки 
протиожеледного матеріалу, поновлена 
дорожня розмітка);
М-12 Стрий -  Тернопіль -  
Кропивницький -  Знам’янка км 
345+800 праворуч (прибрані залишки 
протиожеледного матеріалу, 
влаштований горизонтальний 
майданчик для зважування, поновлена 
дорожня розмітка).
На автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення 
балансоутримувачем (державним 
підприємством «Служба місцевих 
автомобільних доріг у Вінницькій 
області») збудовано 2 майданчики для 
розміщення пересувного пункту 
габаритно-вагового контролю на 
автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення 0-02- 
03-01 «Вінниця -  Гнівань -  Тиврів» та 
С-02-03-27«Сокиринці-Лука 
Мелешківська».

Здійснення габаритно-вагового 
контролю транспортних засобів на 
автомобільних дорогах загального 
користування

Визначення потреби та місць 
розташування, будівництво/ 
облаштування майданчиків на 
автомобільних дорогах 
загального користування для 
відстою автотранспортних 
засобів, рух яких було 
призупинено (літня спека, повені, 
перемети та інші ускладнення в 
Р У С І)

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

На автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення, 
балансоутримувачем визначено місця 
для розташування 3-ох майданчиків на 
автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення:
- 0-02-03-01 «Вінниця-Тиврів»,
- 0-02-03-05 «Вороновиця -Шаргород»,
- 0-02-23-01 «Стара Гута-Калинівка -  
Турбів»

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

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

Розгляд питань щодо розроблення або 
внесення змін до містобудівної 
документації та планів земельно- 
господарського устрою для 
обґрунтування довгострокової стратегії 
планування і забудови територій 
населених пунктів, з урахуванням 
комплексних систем організації 
дорожнього руху, здійснюється 
Департаментом будівництва, 
містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації

Здійснення контролю за процесом 
прийняття рішень у сфері 
проектування та впровадження заходів 
забезпечення безпеки дорожнього руху

Удосконалення автоматизованої 
системи управління приміськими 
та міжміськими автобусними 
пасажирськими перевезеннями

Технічне забезпечення повного циклу 
роботи автоматизованої системи

Наприкінці 2018 року відповідно до 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації на базі 
Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики, та 
інфраструктури облдержадміністрації 
створений сектор -  Оперативно- 
диспетчерський центр.
Метою створення ОДЦ є налагодження 
ефективного моніторингу, системного 
аналізу та контролю за транспортними 
засобами загального користування, 
створення та впровадження 
інтелектуальної інформаційної системи 
та інноваційних ОР8-технологій, 
новітніх розробок як обладнання, так і 
програмного забезпечення, 
удосконалення та технійчний нагляд 
автоматизованої системи управління 
приміськими та міжміськими 
автобусними пасажирськими 
перевезеннями здійснюється по мірі 
необхідності

Сприяння підвищенню ефективності 
функціонування, якості та безпеки 
пасажирських перевезень на 
міжміських і приміських 
внуїрішньообласних маршрутах та 
підприємствах галузі.

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

Забезпечення безпеки дорожнього руху Обласною державною адміністрацією 
прийнято розпорядження від 12.02.2019 
року №108 «Про заходи щодо боротьби 
з нелегальними перевезеннями», яким 
утворена міжвідомча робоча група з 
питань боротьби з нелегальними 
перевезеннями та затверджено заходи 
щодо боротьби з нелегальними 
перевезеннями.

У поточному році було проведено 
наради з перевізниками щодо боротьби 
з нелегальними перевезеннями 
(регулярні перевезення пасажирів без 
відповідних дозвільних документів на 
автошляхах області), здійснюється 
робота щодо проведення рейдів із 
здійснення перевірок перевізників, які 
виконують регулярні перевезення 
пасажирів без відповідних дозвільних 
документів на автошляхах області.
Крім того, здійснюється збір інформації 
щодо власників (користувачів)

Забезпечено підвищення рівня 
безпечності доріг та дорожньої 
інфраструктури на автомобільних 
дорогах області
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транспортних засобів, які можуть 
фактично надавати послуги з 
нелегальних перевезень пасажирів та 
здійсненню заходів щодо 
впорядкування їх діяльності згідно 
чинного законодавства.

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

Досягнення високого рівня безпеки 
дорожнього руху, зниження рівня 
аварійності та тяжкості наслідків ДТП

ДП «Службою місцевих автомобільних 
доріг у Вінницькій області» проведено 
обстеження 880 доріг загального 
користування місцевого значення 
області, загальною протяжністю 7,5 
тис.км, узагальнення матеріалів та 
проведено аналіз експлуатаційного 
стану доріг.
Робота з інженерно-технічного 
забезпечення, в тому числі розробка 
проектів ОДР, СУСП, АЕСУМ та ін., 
запланована на наступні роки.

Підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху, зниження рівня аварійності та 
тяжкості наслідків ДТП

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

Попередження правопорушень у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху

Відповідно до Закону України «Про 
дорожній рух», постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 квітня 2018 
року №435 «Про затвердження 
Державної програми підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху в Україні на 
період до 2020 року», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 14 
червня 2017 року №481 «Про схвалення 
Стратегії підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні на період до 
2020 року», розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 18 
лютого 2019 року №115 утворено 
координаційну раду з питань безпеки 
дорожнього руху.
За результатами 4-ох засідань 
координаційної ради з питань безпеки 
дорожнього руху 
облдержадміністрацією, 
балансоутримувачам автомобільних 
доріг загального користування 
доручається опрацювати питання щодо 
визначення місць встановлення 
відеокамер зовнішнього спостереження 
на в’їздах та виїздах з населених 
пунктів, перехрестях та дорогах 
загального користування.

Здійснення попередження 
правопорушень у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху

Приведення у відповідність до 
нормативних вимог рівня 
освітленості вулиць і доріг у 
населених пунктах області

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

В області забезпечено виконання 
заходів щодо приведення у 
відповідність до нормативних вимог 
рівня освітленості вулиць і доріг у 
населених пунктах області. Так, 
районними державними 
адміністраціями облаштовано 
освітленням 74 км вулиць у населених 
пунктах та забезпечено штучне 
освітлення на 30 пішохідному переході 
за рахунок коштів місцевого бюджету в

Підвищення рівня безпечності доріг та 
дорожньої інфраструктури на 
автомобільних дорогах загального 
користування місцевого значення, 
вулицях і дорогах комунальної 
власності населених пунктів області

Облаштування штучного 
освітлення пішохідних 
переходах на автомобільних 
дорогах
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сумі 4,1 млн.грн.

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

Відповідно Порталу відкритих даних 
Єдиного державного веб-портапу 
відкритих даних (станом на 30.03.2018) 
визначено 3 місця (ділянки) 
концентрації дорожньо-транспортних 
пригод на автомобільних дорогах 
загального користування Вінницької 
області, загальною протяжністю 6 км.

а/д М-12 Стрий - Тернопіль - 
Кіровоград - Знам'янка (через 
м. Вінницю) км 376+000 -  
378+000;
а/д М-12 Стрий - Тернопіль - 
Кіровоград - Знам'янка (через 
м. Вінницю) км 399+000 -  
400+000;
а/д М-21 Виступовичі -  
Житомир -  Могилів- 
Подільський км 115+000 -  
118+000;

Станом на 31.12.2019 року раніше 
визначені місця концентрації ДТП 
ліквідовано.

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

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

Державним підприємством «Служба 
місцевих автомобільних доріг у 
Вінницькій області» у поточному року 
на місцевих дорогах встановлено та 
замінено 710 дорожніх знаків на суму 
996,4 тис.грн., встановлено 20 
напрямних стопчиків на суму 23,28 
тис.грн.; відремонтовано та влаштовано 
0,01 км огородження на суму 110,0 
тис.грн., забезпечено санітарного та 
естетичного вигляду дороги на 1392,0 
тис.кв.м. на суму 606,61 тис.грн., 
знепилено та очищено проїзну частину, 
майданчики відпочинку, 
автопавільйони, переходи, пішохідні 
доріжки і тротуари від сміття 
загальною площею 321,5 тис.кв.м. на 
суму 294,0 тис.грн. Вивезене 56,0 тонн 
сміття на суму 8,2 тис.грн.

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

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

Проектування велосипедних доріжок 
поза межами населених пунктів 
заплановано під час проектування 
будівництва автомобільних доріг, в 
поточному році кошти на будівництво 
доріг не передбачено.

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

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

Облаштування велосипедної 
інфраструктури

На сьогодні у обласному центрі області 
існує 70 кілометрів велошляхів, понад 
40 з яких відокремлені від пішохідної 
частини.
Будівництво велодоріжок, здійснюється 
лише під час реконструкції вулиць. 
Також в м.Вінниці працює система 
прокату велосипедів Nextbike.

Забезпечення якісного облаштування 
велосипедної інфраструктури, її 
постійний розвиток
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стійок Велосипеди орендують близько 300- 

400 разів на день. На даний час у місті 
працює 15 станцій та доступно 120 
велосипедів.
У м.Вінниця встановлено 10 вело-СТО. 
В м.Вінниця всього встановлено 38 
парковок, які розраховані на 720 місць. 
19 критих велопарковок розміщені у 
навчальних закладах, щоб заохочувати 
дітей користуватися велосипедом 
щодня. Ще 17 з’явилося поблизу 
ЦНАПів, лікарень та міської ради.
У квітні цього року біля Вінницької 
міської ради збудована крита 
велопарковка. Закуплено 32 велосипеди 
та вісім елекіробайків.
Крім того, в місті відкрито велошколу, 
де інструктори допомагають навчитися 
кататися на велосипеді, удосконалити 
навички та вивчити правила 
дорожнього руху.
Протягом 2019 року в рамках співпраці 
з Швейцарською Конфедерацією 
реалізовувався проект "Місто для 
велосипедистів", у рамках якого було 
встановлено 10 мап велосипедних 
маршрутів.

Пристосування тротуарів, 
узбіччя, пішохідних переходів, 
транспортних зупинок тощо для 
вільного пересування людей з 
обмеженими фізичними 
можливостями.

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

Облаштовано 57 пішохідних переходів, 
транспортних зупинок для вільного 
пересування людей з обмеженими 
фізичними можливостями на загальну 
суму 3,2 млн.грн.

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

Забезпечення доступності 
дорожньої інфраструктури для 
осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення 
шляхом встановлення звукового 
дублювання пішохідних 
світлофорів та напрямного 
огородження

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

У поточному році для потреб осіб 3 
інвалідністю впроваджено наступні 
заходи:
- встановлено 10 звукових приладів для 
озвучення сигналів світлофору на 
вулично-шляховій мережі,
- облаштовано 41 наземний пішохідних 
перехід з пониженням бортового 
каменю до 2,5 см (пологий з’їзд -  
виїзд),
- 1 транспортний засіб рухомого складу 
облаштовано інформаційним 
забезпеченням,

влаштовано 100 м2 дорожньої 
розмітки з елементами позначень для 
осіб з інвалідністю.

облаштовано спеціальних місць 
паркувань транспортних засобів осіб з 
інвалідністю на 17 парковках вздовж 
автомобільних доріг

Забезпечено виконання роботи зі 
створення безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення

Влаштування тактильних 
орієнтирів на підходах до 
проїзної частини, світлофорів, 
підземних та надземних

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

У поточному році для потреб осіб 3 
інвалідністю впроваджено наступні 
заходи:
- встановлено 10 звукових приладів для

Забезпечено виконання роботи зі 
створення безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших



пішохідних переходів тощо озвучення сигналів світлофору на 
вулично-шляховій мережі,
- облаштовано 41 наземний пішохідних 
перехід з пониженням бортового 
каменю до 2,5 см (пологий з’їзд -  
виїзд),
- 1 транспортний засіб рухомого складу 
облаштовано інформаційним 
забезпеченням,

влаштовано 100 м2 дорожньої 
розмітки з елементами позначень для 
осіб з інвалідністю.

облаштовано спеціальних місць 
паркувань транспортних засобів осіб з 
інвалідністю на 17 парковках вздовж 
автомобільних доріг 
Департаментом житлово-комунального 
господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації, 
управлінням розвитку транспорту 
облдержадміністрації спільно з 
районними державними 
адміністраціями здійшовалась 
профілактична робота з перевізниками 
щодо здійснення постійного контролю 
за процесом посадки та висадки 
пасажирів виключно на зупинках 
громадського транспорту з метою 
забезпечення доступу до транспортних 
заходів інвалідів, які пересуваються на 
візках, та осіб з вадами зору.

маломобільних груп населення 
Забезпечення підвищення рівня 
безпечності доріг та дорожньої 
інфраструктури на автомобільних 
дорогах

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

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

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 заходів інвалідів, 
які пересуваються на візках, та 
осіб з вадами зору.

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 на автобусних 
маршрутах загального 
користування

Підвищення рівня безпечності доріг та 
дорожньої інфраструктури на 
автомобільних дорогах

Відповідно до п.10 постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.12.2008 року 
№ 1081 «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування» (зі змінами) 
організатором конкурсу затверджено 
додаткову умову конкурсу щодо 
забезпечення роботи на приміських 
автобусних маршрутах загального 
користування, не менше одного 
транспортного засобу, пристосованого 
для перевезення осіб з інвалідністю. 
При проведенні конкурсу з перевезення 
пасажирів на автотранспорті загального 
користування перевага надається 
перевізнику-претенденту, який 
пропонує пристосований для 
перевезення осіб з інвалідністю 
транспортний засіб (для приміських 
маршрутів).

Забезпечення підвищення рівня 
безпечності доріг та дорожньої 
інфраструктури на автомобільних 
дорогах

Проведення майстер-класів та 
занять з учнями навчальних 
закладів області щодо надання 
догоспітальної допомоги при 
травмах отриманих в дорожньо-

Зменшення кількості хворих, які 
отримали дорожньо-транспортні 
травми

3 медичними працівниками та 
фахівцями немедичних закладів 
організовані семінари та практичні 
заняття: з лікарями проведено 62 
заняття, охоплено 628 осіб, з середнім

Зменшення кількості хворих, які 
отримали дорожньо-транспортні 
травми та підвищення обізнаності 
серед учнів навчальних закладів щодо 
шляхів попередження дорожньо-
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транспортних пригодах медичним персоналом -  73 заняття, 

охоплено 1577 осіб.
Для представників інших відомств і 
організацій проведено 15 зустрічей для 
202 осіб.
Влаштовано тренінги з учнями шкіл 
м.Вінниці та м.Бар щодо надання 
домедичної допомоги постраждалим 
при дорожнього-транспортних 
пригодах.
Для населення проведено 1545 
групових заходів.
Роздано 903 примірника популярної 
літератури семи найменувань.

транспортного травматизму

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

Обізнаність населення стосовно шляхів 
попередження дорожньо-транспортного 
травматизму

3 медичними працівниками та 
фахівцями немедичних закладів 
організовані семінари та практичні 
заняття: з лікарями проведено 62 
заняття, охоплено 628 осіб, з середнім 
медичним персоналом -  73 заняття, 
охоплено 1577 осіб.
Для представників інших відомств і 
організацій проведено 15 зустрічей для 
202 осіб.
Влаштовано тренінги з учнями шкіл 
м.Вінниці та м.Бар щодо надання 
домедичної допомоги постраждалим 
при дорожнього-транспортних 
пригодах.
Для населення проведено 1545 
групових заходів.
Роздано 903 примірника популярної 
літератури семи найменувань. 
Департаментом охорони здоров'я ОДА 
проведено змагання водіїв 
автомобільного транспорту 
Вінницького обласного центру 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф щодо навичок 
управління автотранспортними 
засобами.
На 28 серпня 2019 року в рамках 
проведення IV Вінницького обласного 
чемпіонату бригад екстреної медичної 
допомоги “ПОДІЛЬСЬКИЙ 
МЕДИЧНИЙ ЕКСТРИМ -  2019” 
заплановані навчання водіїв 
автомобільного транспорту 
Вінницького обласного центру 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф на базі 
Тульчинського районного спортивно- 
технічного клубу товариства сприяння 
обороні України стосовно дотримання 
правил дорожнього руху й 
використання спеціальних звукових 
сигналі та проблискових маячків при

Підвищення обізнаності населення 
щодо шляхів попередження дорожньо- 
транспортного травматизму

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

Обізнаність населення стосовно шляхів 
попередження дорожньо-транспортного 
травматизму
Підвищення рівня обізнаності з питань 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
учнів у закладах загальної середньої 
освіти області

Підвищення обізнаності населення 
щодо шляхів попередження дорожньо- 
транспортного травматизму 
Підвищення рівня обізнаності з питань 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
учнів у закладах загальної середньої 
освіти області
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надані екстреної медичної допомоги та 
змагання щодо навичок управління 
автотранспортними засобами.

Організація гуртків юних 
інспекторів руху

В кожному району Вінницької області 
функціонують гуртки юних інспекторів 
руху, які організовані при 
загальноосвітніх школах.

Обладнання дитячих майданчиків 
з безпеки дорожнього руху 
(автомістечок)

Підвищення рівня обізнаності з питань 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
учнів у закладах загальної середньої 
освіти області
Проведення просвітницької роботи 
щодо попередження дорожньо- 
транспортних пригод, формування в 
підростаючого покоління безпечної 
поведінки на дорогах

Обладнано 2 дитячих майданчики з 
безпеки дорожнього руху

Підвищення рівня обізнаності з питань 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
учнів у закладах загальної середньої 
освіти області
Проведення просвітницької роботи 
щодо попередження дорожньо- 
транспортних пригод, формування в 
підростаючого покоління безпечної 
поведінки на дорогах

Проведення просвітницької 
роботи щодо попередження ДТП 
за участю неповнолітніх

3 метою попередження ДТП за участю 
неповнолітніх, органами місцевого 
самоврядування проведено 153 заходи

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

В рамках Тижня безпеки дорожнього 
руху та інших заходах проведені 
тематичні конкурси, інформативні 
бесіди тощо учнями загальноосвітніх 
шкіл щодо попередження дорожньо- 
транспортних пригод та безпечної 
поведінки на дорогах.

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

Удосконалення нормативно-правового 
регулювання забезпечення безпеки 
дорожнього руху

Департаментом охорони здоров’я 
облдержадміністрації організовано 3 
круглих столи із залученням 
представників медіа.

Удосконалення нормативно-правового 
регулювання забезпечення безпеки 
дорожнього руху

Аналіз нормативно-правової бази 
та підготовка пропозицій щодо 
усунення недоліків у правовому 
регулюванні діяльності 
державних органів, до 
компетенції яких належать 
питання забезпечення безпеки 
дорожнього руху

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

Відповідальними виконавцями 
Програми постійно здійснюється аналіз 
нормативно-правової бази та 
підготовка пропозицій щодо усунення 
недоліків у правовому регулюванні 
діяльності державних органів, до 
компетенції яких належать питання 
забезпечення безпеки дорожнього руху

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

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

Розроблено плани проведення у 2018- 
2022 роках щорічних змагань, 
конкурсів, конференцій, семінарів, 
благодійних акцій соціально- 
профілактичного спрямування з 
попередження дорожньо- 
транспортного травматизму

Випуск цільових тематичних 
програм на телевізійних каналах 
області, тематичних публікацій у 
регіональних засобах масової 
інформації з питань забезпечення 
безпеки дорожнього руху

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

Медична спільнота Вінниччини 
активізувала інформаційно- 
просвітницьку роботу з питань 
підвищення відповідальності учасників 
дорожнього руху та формування 
відповідальної поведінки. Робота із 
засобами масової інформації 
(радіотрансляція) - відбулось 3 
виступи. В друкованих виданнях 
розміщено 13 матеріалів, в он-лайн 
виданнях, на офіційних сайтах та 
соцмережі Ф ейсбук- 16 інформацій.

Сайт обласної державної 
адміністрації:
Безпека дорожнього руху -  це вибір

Підвищено рівень правової освіти та 
обізнаності населення з питань 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
та шляхів попередження дорожньо- 
транспортного травматизму.
Робота в даному напрямку 
продовжується.
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кожного з нас_31.07.2019

Г алузеве он-лайн видання 
МесІЕхргезз
1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ РУХУ НА 
ВЕЛОСИПЕД1_31.07.2019
• Безпека дорожнього руху -  це вибір 

кожного з нас _31.07.2019
• Усе про використання дитячих 

автокрісел_10.05.2019,
• Безпека дорожнього руху -  це вибір 

кожного з нас_10.05.2019,
• Спільними зусиллями освітян, 

медиків, правоохоронців та батьків 
можна запобігти автодорожньому 
травматизму_11.05.2019,

• Ліки за кермом: заборонені і 
дозволені_07.05.2019,

• БасеВоок
• Правила безпеки руху на велосипеді, 

31.07.2019,
• Базові правила допомоги в разі 

ДТП_31.07.2019,
• Із 6 по 12 травня в Україні оголошено 

тиждень безпеки дорожнього руху,
• Ліки за кермом,
• Автодоржній травматизм
В лікувально-профілактичних закладах 
області оформлено 151 інформаційний 
куточок, 21 виставку популярної 
літератури. Працюють інформаційні 
екрани.
Для населення проведено 1545 
групових заходів. Роздано 903 
примірника популярної літератури 
семи найменувань.

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

Підвищення рівня правової освіти та 
обізнаності населення з питань 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
та шляхів попередження дорожньо- 
транспортного травматизму 
Ліквідація надзвичайних ситуацій на 
дорогах області

Медична спільнота Вінниччини 
активізувала інформаційно- 
просвітницьку роботу з питань 
підвищення відповідальності учасників 
дорожнього руху та формування 
відповідальної поведінки. Робота із 
засобами масової інформації 
(радіотрансляція) - відбулось 3 
виступи. В друкованих виданнях 
розміщено 13 матеріалів, в он-лайн 
виданнях, на офіційних сайтах та 
соцмережі Ф ейсбук- 16 інформацій.

Сайт обласної державної 
адміністрації:
Безпека дорожнього руху -  це вибір 
кожного з нас_31.07.2019

Г алузеве он-лайн видання 
МесІЕхргезБ
1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ РУХУ НА 
ВЕЛОСИПЕДІ_31.07.2019 
• Безпека дорожнього руху -  це вибір

Підвищено рівень правової освіти та 
обізнаності населення з питань 
забезпечення безпеки дорожнього руху 
та шляхів попередження дорожньо- 
транспортного травматизму.
Робота в даному напрямку 
продовжується.
Ліквідація надзвичайних ситуацій на 
дорогах області

Виготовлення та розміщення на 
території області зовнішньої 
реклами та реклами у 
регіональних засобах масової 
інформації і на телебаченні з 
питань безпеки дорожнього руху
Забезпечення матеріально- 
технічним оснащенням 
Головного управління ДСНС у 
Вінницькій області для 
проведення аварійно-рятувальних 
робіт на автомобільних дорогах 
області
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кожного з нас _31.07.2019

• Усе про використання дитячих 
автокрісел_10.05.2019,

• Безпека дорожнього руху -  це вибір 
кожного з нас_10.05.2019,

• Спільними зусиллями освітян, 
медиків, правоохоронців та батьків 
можна запобігти автодорожньому 
травматизму_11.05.2019,

• Ліки за кермом: заборонені і 
дозволені_07.05.2019,

• БасеВоок
• Правила безпеки руху на велосипеді, 

31.07.2019,
• Базові правила допомоги в разі 

ДТП_31.07.2019,
• Із 6 по 12 травня в Україні оголошено 

тиждень безпеки дорожнього руху,
• Ліки за кермом,
• Автодоржній травматизм
В лікувально-профілактичних закладах 
області оформлено 151 інформаційний 
куточок, 21 виставку популярної 
літератури. Працюють інформаційні 
екрани.
Для населення проведено 1545 
групових заходів. Роздано 903 
примірника популярної літератури 
семи найменувань.
Головним управлінням ДСНС України 
у Вінницькій області за рахунок коштів 
державного бюджету забезпечено 
матеріально-технічне оснащення для 
проведення аварійно-рятувальних робіт 
на автомобільних дорогах області на 
загальну суму 25,0 тис.грн..

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконало Рівень виконання до 
затвердженого 
програмою (%)

2 3 4 5 6 7
1 .Показники продукту
1.1. Кількість заходів з розбудови, розвитку та 
удосконалення дорожньої інфраструктури, 
покращення системи управління дорожнім 
рухом

од.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

38 37 97%
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1.2. Кількість заходів з протидії та 
попередження правопорушень в сфері безпеки 
дорожнього руху, у тому числі попередження 
дитячого травматизму

од.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

17 15 88%

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

од

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

15 14 93%

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

од.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

11 11 100%

1.5.Кількість заходів з інформаційного 
забезпечення виконання завдань Програми од.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

10 10 100%

1.6. Кількість проведених аварійно- 
рятувальних робіт на автомобільних дорогах 
області

од.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

3 2 66%

2. Показники ефективності
2.1. Кількість заходів з розбудови, розвитку та 
удосконалення дорожньої інфраструктури, 
покращення системи управління дорожнім 
рухом

тис.грн./ 
ОД.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

68,4 458,0 у 6 р .

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

тис. грн./ 
од.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

28,2 559,9 У 20 р .

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

тис.грн./
од.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

24,0 58,8 у 2,5 р.

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

тис.грн./
О Д.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

65,0 18,0 72%

2.5.Кількість заходів з інформаційного 
забезпечення виконання завдань Програми

тис.грн./
од.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

3,0 2,7 10%

2.6. Кількість проведених аварійно- 
рятувальних робіт на автомобільних дорогах 
області

тис.грн./
од.

За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

20,0 14,4 18%



3.Показники якості
3.1. Кількість заходів з розбудови, розвитку та 
удосконалення дорожньої інфраструктури, 
покращення системи управління дорожнім 
рухом

% За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

100 100 100

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

% За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

100 100 100

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

% За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

100 100 100

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

% За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

100 100 100

3.5.Кількість заходів з інформаційного 
забезпечення виконання завдань Програми

% За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

100 100 100

3.6. Кількість проведених аварійно- 
рятувальних робіт на автомобільних дорогах 
області

% За інформацією 
відповідальних 
виконавців 
Програми

100 100 100

Уповноважена особа головного 
розпорядника бюджетних коштів

(підпис) (Прізвище та ініціали)



Додаток №2

Фінансування Регіональної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Вінницькій області на період до 2022 року
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Регіональна програма 
підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху у 
Вінницькій області на період 
до 2022 року

1 Організаційні заходи СЭ
сГ сГ

<о
сГ сГ о

<3
О4

<о
о"

СЭ
о"

О
о

©
сГ

©
о о

СЭ
сГ

СЭ
о"

©̂
сГ

2

Профілактичні заходи порушень 
експлуатації транспортних засобів 
та порядку перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом
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Розбудова, розвиток та 
удосконалення дорожньої 
інфраструктури, покращення 
системи управління дорожнім 
рухом
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Забезпечення доступності 
дорожньої інфраструктури для осіб 
з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення

X X X X

40
0,

0

49
5,

0

51
5,

0

35
,0

сГ
CD
О

52
06

,9

о"
<0
о

о
о"

52
06

,9 о
о"

6 Освітнє, наукове та нормативно- 
правове забезпечення

о.
сГ 37

,5

17
85

3,
5

<о
сГ

о
сГ 37

,5

17
85

3,
5

о сГ о
<о
сГ

CD
о"

7 Інформаційне забезпечення 
виконання заходів 75

0,
0

75
0,

0

сГ
CD
о"

8 Матеріально-технічне забезпечення

15
00

,0

15
00

,0

24
,7

24
,7

Всього

32
50

0,
0

87
87

,5

37
85

3,
5

18
00

0,
0

46
58

0,
0

96
12

,5

37
84

8,
5

21
22

5,
0

52
90

,9

55
9,

3

29
56

4,
9

25
5,

3

52
90

,9

55
9,

3

29
56

4,
9

25
5,

3 в
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о  . 
сГ

о
о


