
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
шістдесят четвертої сесії сьомого скликання 

 

23 грудня 2019 року № 514 

 

 

Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України „Про дорожній 

рух“, з метою підвищення безпеки дорожнього руху, вдосконалення системи 

управління нею, вжиття заходів щодо усунення причин, які сприяють 

аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану дорожнього 

покриття вулиць, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік (далі – 

Програма), що додається.  

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

виконкому міської ради (Зергані М.І), відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.), комунальне підприємство 

„Каштан“ (Скочко В.І.).  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну 

комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  

 

 



Додаток  

до рішення шістдесят четвертої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

23 грудня 2019 року № 514 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку дорожнього руху та його безпеки  

в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пирятин 2020 



 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма 

Стан безпеки дорожнього руху і безпеки пішоходів в місті 

характеризується наступними факторами: 

1) стан доріг та вулиць міста; 

2) навантаження автотранспортних засобів на проїзні частини вулиць; 

3) виконання учасниками руху вимог правил дорожнього руху. 

Ряд проблем та невідповідностей щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху в Пирятинській об’єднаній територіальній громаді, а саме: 

недостатня кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху; 

відсутність відомчих служб безпеки дорожнього руху; 

відсутність належного рівня проведення навчання населення правилам 

дорожнього руху та медичного огляду водіїв; 

зниження транспортної дисципліни серед водіїв та інших учасників 

дорожнього руху; недостатнє фінансування щодо здійснення контролю за 

станом вуличної мережі; відсутність внесених змін до генерального плану 

міста. 

Довжина вулиць Пирятинської ОТГ складає 102338 пог. м, в тому числі                    

34934 пог.м - асфальтобетонне покриття. 

За час експлуатації в осінньо-зимовий період дорожнє покриття доріг 

зазнає значного зносу, на дорогах утворюється ямковість. З метою створення 

безпечних умов для дорожнього руху та ліквідації ямковості, необхідно 

виконати капітальний ремонт 23950 м. кв. і грейдерування (із відсипкою)                           

78475 м. кв. дорожнього покриття вулиць ОТГ, асфальтування 2835 м. кв. 

покриття тротуарів. 

2. Мета Програми 

Програма спрямована на підвищення безпеки дорожнього руху, 

вдосконалення системи управління нею, вжиття заходів щодо усунення причин, 

які сприяють аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану 

дорожнього покриття вулиць.  

3. Завдання та очікувані результати реалізації Програми 

Організація і забезпечення поліпшення стану доріг та вулиць міста, 

шляхом проведення капітального ремонту, грейдерування  (із відсипкою)                           

об'єктів транспортної інфраструктури ОТГ;  

вдосконалення організації дорожнього руху.  

 

4.Основні шляхи і способи розв’язання проблеми 

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у раціональному 

використанні бюджетних коштів та забезпечення сталого стану міських доріг та 

підвищення їх експлуатаційних властивостей, виконання вимог законодавства 

про дорожній рух і його безпеку. 

 

 

 



5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, cубвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури  

об’єднаних територіальтних громад, власних коштів підприємств, 

позабюджетних та інших фондів в межах чинного законодавства. Програма 

розрахована на період 2020 року і має бути реалізована шляхом проведення 

заходів і робіт, передбаченими головними напрямками. Реалізація заходів 

Програми здійснюватиметься на підставі угод органу місцевого 

самоврядування з відповідними підприємствами, установами та організаціями.  

 

6. Контроль за реалізацією Програми 

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Вараву М.В. 

Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія міської 

ради з питань питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

7. Основні заходи розвитку дорожнього руху та його безпеки в ОТГ 

на період 2020 року 

7.1. Розвиток вуличної мережі, вдосконалення організації дорожнього руху 

 

№ 

п/п 

 

Назва заходів Термін 

виконання 

Джерело 

фінансування 

Відповідальні 

виконавці 

1. Забезпечення безпечних та 

комфортних умов дорожнього 

руху в місті: 

проведення капітальних та 

поточних ремонтів дорожнього 

покриття вулиць; 

облаштування додаткових 

майданчиків для паркування 

автотранспорту; 

ремонт та належне утримання 

водопропускних споруд на 

дорогах; 

ремонт існуючих та будівництво 

нових тротуарів. 

2020 рік Кошти  

бюджету 

міської ОТГ, 

кошти 

державного 

бюджету та 

інші кошти 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства 

виконкому міської 

ради, 

відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності, 

КП „Каштан“ 

2. Обладнання аварійно - 

небезпечних ділянок доріг та 

вулиць міста технічними засобами 

регулювання дорожнього руху 

(світлофори, “лежачий 

поліцейський“ тощо) 

2020 рік Кошти 

бюджету 

міської ОТГ, 

кошти 

державного 

бюджету та 

інші кошти 

Відділ 

містобудування, 

архітектури та 

житлово-

комунального 

господарства, відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності, 

КП „Каштан“ 
 
 



7.2. Поліпшення стану дорожнього покриття вулиць ОТГ 

2020 рік 
Реконструкція, капітальний ремонт: 

№ 

з/п 

Назва вулиці, провулка, площі Площа, м 

кв 

 

Облаштування проїзної частини вулиць 

1 Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті  

вулиць Європейська-Абаканська в м.Пирятин 

Полтавської області  

 761,0 

2 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

пров.Затишний в м.Пирятин Полтавської області 

315,0*4,5 

=1418,0 

1855,0 

3 Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.Журналістів в м.Пирятин Полтавської області 

300,0*4,5 

=1350,0 

1377,0 

Разом 2768,0 3993,0 

Облаштування пішохідної частини вулиць 

1 Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць    

Соборна та Визволення (від вул.Соборна, 52            

до вул.Визволення, 1) в м.Пирятин Полтавської 

області        

390,0*2,5 

=975,0     

1343,0 

2 Капітальний ремонт тротуару (березової алеї) по 

вул.Січових Стрільців в м.Пирятин Полтавської 

області    

400,0*2,5 

=1000,0 

1293,0 

Разом 1975,0 2636,0 

Всього 6629,0 
 

 

Поточний ремонт 

Назва вулиці, провулка, площі                  

Вул. Абаканська 

Вул. Аврущенка 

Пл. Героїв Майдану  

Вул. Визволення 

Вул. Андрузького Георгія  

Вул. Гагаріна 

Вул. Гребінківська 

Вул. Єлени 

Вул. Січових Стрільців 

Вул. Завокзальна 

Вул. Замок 

Вул. Ранкова  

Вул. Сікорського Ігоря  

Вул. Соборна  

Майдан Незалежності 



Вул. Мікромістечко 

Вул. Успенська  

Вул. Полтавська 

Вул. Зоряна  

Вул. Пушкіна 

Вул. Харківська  

Вул. Ярмаркова  

Вул. Саксаганського 

Вул. Фабрична 

Вул. Цибаня 

Вул. Європейська  

Вул. Урожайна 

Вул. Кошового О. 

Вул. Кулініча 

Вул. Молодіжна 

Заїзд вул.Соборна, 16 – вул.Проїзна, 14 

Вул.Зоряна (карман біля буд. № 2 55,0*2,5м) 

вул.Європейська (тротуар до буд. № 4А, 4Б 110,0*1,5м) 

с.Олександрівка, с.Калинів Міст 

Тротуари: вул.Європейська, вул.Успенська, вул.Зоряна, вул.Пушкіна, 

вул.Цибаня, вул. 8 Березня. 

 

 

Начальник відділу містобудування,  

архітектури та житлово-комунального 

 господарства  М.І. Зергані 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Програми  

  

П А С П О Р Т  

Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік 
 

1. Ініціатор розроблення програми 
Відділ містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради  

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа Розпорядження міського голови від 02.12.2019 № 239 

 міської ради про розроблення програми  

3. Розробник програми 
Відділ містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради 

   

4. Співрозробник програми Управління економіки виконкому міської ради 

5. Відповідальний виконавець програми 

Відділ містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради 

   

6. Учасник програми  

7. Термін реалізації програми 2020 рік 

7.1. Етапи виконання програми (для - 

 довгострокових програм)  

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь Бюджет міської об’єднаної територіальної громади 

 у виконанні програми (для комплексних  

 програм)  

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 10 129,0 тис.грн 

 необхідних для реалізації програми,  

 всього, у тому числі:  

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 10 129,0 тис.грн 

 Коштів інших джерел –обласний бюджет  

 

(власні) 

  

 

Додаток 2  

до Програми  

Ресурсне забезпечення Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді  

на 2020 рік 
 

Обсяг коштів, які  

пропонується залучити на виконання 

програми, тис. грн.  

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми, 

тис. грн.  
І 

2020 рік 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:  10129,0 10129,0 

бюджет міської ОТГ  10129,0 10129,0 

кошти із інших джерел (ДБ)   

 

 

 

 



Додаток 3  

до Програми  

 Напрями діяльності та заходи Програми розвитку дорожнього руху та 

його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2020 рік 

 Назва напряму  
діяльності  
(пріоритети 

завдання)  

Перелік заходів 

програми  
Строк 

виконанн

я заходу  

Виконавці  Джерела 

фінансування  
Орієнтовні 

обсяги  
фінансування  

(вартість) 

тис. грн., у 

тому  числі:  

Очікувани

й 

результат  

Покращення 

благоустрою 

Поліпшення 

експлуатаційного 

стану дорожнього 

покриття вулиць, 

організація 

безпеки 

дорожнього руху  

2020 

рік 

Виконком 

міської 

ради  

Бюджет 

міської  

ОТГ 

 

 
 

10129,0 

 

 

 

 

 

Виконання 

Програми 

Всього         10129,0   

 

 

Додаток 4  

до Програми  

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

Пирятинська міська рада  

м. Пирятин, Полтавська область  

Код відомчої класифікації: 02  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету: 0217461,0217330,0217362 
Код КЕКВ: 2240, 3132,3142,3122,2610,3210  

№ 

П
о
к
аз

н
и

к
и

 Правова 

підстава  

Відповідаль 

ний за 

проведення 

заходу  

(організація, 

управління, 

відділ, особа)  

Затверджено на 

2020 рік , тис.грн. 

В тому числі по місяцях,  

тис.грн. 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету  

б
ер

ез
ен

ь 

к
в
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь 

ч
ер

в
ен

ь 

л
и

п
ен

ь 

се
р
п

ен
ь 

в
ер

ес
ен

ь 

ж
о
в
те

н
ь 

л
и

ст
о
п

ад
 

гр
у
д

ен
ь 

 

П
о

сл
у

ги
 

Рішення 

64-ої сесії 

міської 

ради від 

23.12.2019 

№ 514 

 

Виконком 

міської ради  

1
0
1
2
9
,0

 

3
5
0
0
,0

 

  

2
0
0
0
,0

 

2
0
0
0
,0

 

3
0
0
0
,0

 

3
1
2
9
,0

 

    

 У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/кошти спеціального фонду).   

 

 

 

 

 



Необхідні кошти для розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік 

 Назва заходу  

Площа 

облаштування,  

м. кв.  

Витрат

и на  

1 м. кв., 

грн 

Кошти  

бюджету міської ОТГ 

  

Капітальний ремонт  

дорожнього покриття 

2768,0 1442,6 3993,0 

 

Влаштування тротуарів 1975,0 1334,7 2636,0 

Поточний ремонт 

(асфальтування) 

5000,0 700,0 3500,0 

Разом   10129.0 

 

 

 

Начальник відділу містобудування,  

архітектури та житлово-комунального 

 господарства М.І. Зергані 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  
 

 

23 грудня 2019 року 


