ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
девʼятнадцятої сесії восьмого скликання

24 листопада 2021 року

№ 808

Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в
Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят
дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня
2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування
програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та
включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади“, статті 6 Закону України „Про дорожній
рух“, з метою підвищення безпеки дорожнього руху, вдосконалення системи
управління нею, вжиття заходів для усунення причин аварійності на дорогах,
поліпшення експлуатаційного стану дорожнього покриття вулиць, враховуючи
висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в
Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік, затвердженої
рішенням сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від
24 лютого 2021 року № 118 (зі змінами), виклавши Програму у новій редакції,
що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в
Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік

У зв’язку із невикористанням коштів по капітальних видатках, прошу на
черговій сесії Пирятинської міської ради затвердити запропоновані зміни до
Програми:
№
п/
п

1

Перелік заходів

Затвердже
но по
діючій
Програмі,
тис. грн.
Спеціальний фонд

110,0
Будівництво світлофорного об’єкта на
перехресті вулиць Визволення-ЦибаняЯрмаркова-Аврущенка в м.Пирятин
Полтавської області. Коригування
Загальна сума по капітальному ремонту
4100,5
Загальний фонд
Надання консультаційних послуг у сфері
0,0
дорожнього руху
Поточний ремонт
4 740,765
Всього по Програмі
15841,265

Начальник відділу містобудування
та архітектури міської ради

Проєкт
змін до
Програми,
тис. грн.

Пропонується
для включення
до Програми та
фінансування,
тис. грн.

-110,0

0

-110,0

3990,5

+12,004

12,004

+47,996
-50,0

4788,761
15791,265

Марина ЗЕРГАНІ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення девʼятнадцятої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
24 листопада 2021 року № 808

ПРОГРАМА
розвитку дорожнього руху та його безпеки
в Пирятинській міській територіальній
громаді на 2021 рік
(нова редакція)

м.Пирятин 2021

1. Вступ
Програма спрямована на запобігання дорожньому травматизму, вжиття
заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах,
зміцнення дисципліни на вулицях міста, посилення безпеки дорожнього руху,
поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, вивчення та дотримання
всіма громадянами Правил дорожнього руху, захисту життя і здоров’я його
учасників, досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного
забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма
Стан безпеки дорожнього руху і безпеки пішоходів на території
населених пунктів громади характеризується наступними факторами:
1) технічний стан доріг та тротуарів міста і сіл;
2) навантаження автотранспортних засобів на проїзні частини вулиць;
3) виконання учасниками руху вимог правил дорожнього руху.
У той же час існує ряд проблем та невідповідностей щодо забезпечення
безпеки дорожнього руху в Пирятинській громаді, а саме:
недостатня кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху;
відсутність відомчих служб безпеки дорожнього руху;
зниження транспортної дисципліни серед водіїв та інших учасників
дорожнього руху;
недостатнє фінансування щодо покращення стану вуличної мережі.
Довжина вулиць Пирятинської громади складає 499150,0 км, в тому числі
234215,0 км – асфальтобетонне покриття, 38255,0 км – щебенево-піщана суміш
та 223490,0 км – грунтові.
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 необхідно виконати поточний та
капітальний ремонти дорожнього покриття вулиць громади. А задля
покращення пішохідної доступності – облаштувати тротуари.
3. Визначення мети 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.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у раціональному
використанні бюджетних коштів та забезпеченні сталого стану доріг та
підвищення їх експлуатаційних властивостей, виконання вимог законодавства
про дорожній рух і його безпеку.
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок

коштів
бюджету
Пирятинської
міської
територіальної
громади,
позабюджетних та інших фондів в межах чинного законодавства.
Реалізація заходів Програми розрахована на 2021 рік та
здійснюватиметься на підставі договорів органу місцевого самоврядування з
відповідними підприємствами, установами та організаціями.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
№
з/п
1

2

3

1

2

3

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт:
Назва вулиці, провулка, площі
Площа,
м.кв
Облаштування проїзної частини вулиць
Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вулиць
--Визволення-Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка в м.Пирятин
Полтавської області
Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті
--вулиць Соборна-Європейська-Визволення в м.Пирятин
Полтавської області
Розроблення РП по об’єкту „Капітальний ремонт.
--Організації дорожнього руху по вул.Європейська в
м.Пирятин Полтавської області“
Разом
--Облаштування пішохідної частини вулиць
Капітальний ремонт тротуару по вул.Соборна (вздовж
500,0
Меморіального комплексу) в м.Пирятин Полтавської
області
Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Соборна та 1200,0
Визволення (від вул.Соборна, 40 до вул.Визволення, 2а) в
м.Пирятин Полтавської області
Розроблення РП по об’єкту „Будівництво тротуару в
--сквері „Берізки“ в районі вул.Полтавська в м. Пирятин
Полтавської області
Разом
1700,0
Всього
Поточний ремонт:
Назва села, вулиці, провулка, площі, майдану
1. Вул. Абаканська, м.Пирятин
2. Вул. Аврущенка, м.Пирятин
3. Пл. Героїв Майдану, м.Пирятин
4. Вул. Визволення, м.Пирятин
5. Вул. Гоголя, м.Пирятин
6. Вул. Гагаріна, м.Пирятин
7. Вул. Гребінківська, м.Пирятин
8. Вул. Єлени, м.Пирятин
9. Вул. Січових Стрільців, м.Пирятин
10. Вул. Завокзальна, м.Пирятин
11. Вул. Замок, м.Пирятин

Вартість,
тис.грн
730,5

751,5

64,5

1546,5
479,0

1934,0

31,0

2444,0
3990,5

12. Вул. Ранкова, м.Пирятин
13. Вул. Сікорського Ігоря, м.Пирятин (спуск від магазину „Хвилинка“)
14. Вул. Соборна, м.Пирятин
15. Майдан Незалежності, м.Пирятин
16. Вул. Мікромістечко, м.Пирятин
17. Вул. Успенська, м.Пирятин
18. Вул. Полтавська, м.Пирятин
19. Вул. Зоряна, м.Пирятин
20. Вул. Пушкіна, м.Пирятин
21. Пров. Бурячний, м.Пирятин
22. Вул. Ярмаркова, м.Пирятин
23. Вул. Київська, м.Пирятин
24. Вул. Фабрична, м.Пирятин
25. Вул. Цибаня, м.Пирятин
26. Вул. Європейська, м.Пирятин
27. Вул. Урожайна, м.Пирятин
28. Вул. Кошового О., м.Пирятин
29. Вул. Кулініча, м.Пирятин
30. Вул. Острів, м.Пирятин
31. Вул. Архітектора Хітріна, м.Пирятин
32. Заїзд на вул.Перемоги, м.Пирятин
33. Заїзд на вул.Зоряна (від житлових будинків № 31,33 по вул.Соборна)
м.Пирятин
34. Автостоянка по вул.Аврущенка, 2, м.Пирятин
35. с.Березова Рудка
36. с.Білоцерківці
37. с.Велика Круча
38. с.Повстин
39. с.Вікторія
40. с.Грабарівка
41. с.Давидівка
42. с.Гурбинці
43. с.Нові Мартиновичі
44. с.Кроти
45. с.Дейманівка
46. с.Прихідьки
47. с.Каплинці
48. с.Усівка
49. с.Курінька
50. с.Малютинці
51. с.Олександрівка
52. с.Калинів Міст
53. с.Сасинівка
54. с.Кейбалівка
55. с.Леляки
56. с.Смотрики
57. с.Теплівка
58. с.Харківці

59. с.Вишневе
60. с.Крячківка
Тротуари:
1. Вул.Європейська (вздовж зш №4, вздовж буд.№1 по вул.Полтавська)
2. Вул.Полтавська
3. Вул.Січових Стрільців (№№ 42-60).
4. Вул. Єлени
5. Вул.Замок
6. Вул.Перемоги
7. На розі вул.Цибаня-Аврущенка
8. Вул.Успенська (від вул.Пушкіна до вул.Абаканська), м.Пирятин
9. Вул.Ярмаркова, м.Пирятин
10. Вул.Соборна (вздовж будівлі № 38) м.Пирятин

Надання консультаційних послуг у сфері дорожнього руху.
Передача із загального фонду бюджету Пирятинської міської
територіальної громади до обласного бюджету „Субвенції з місцевого бюджету
на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах“ на експлуатаційне
утримання автомобільних доріг, в загальній сумі 7000,0 тис. грн, а саме:
1. Пирятин-Високе-Каплинці (О1718259);
2. М-03-Березова Рудка-Мартиновичі (О1718261);
3. Р-60-Дейманівка (О1718266);
4. Пирятин-Замостище (С171802);
5. Р-60-Білоцерківці-Вишневе-Богдани (С171814)
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація роботи щодо виконання заходів Програми покладається на
заступника міського голови Котенка О.А.
Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює постійна
комісія з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).

Начальник відділу містобудування
та архітектури міської ради

Марина ЗЕРГАНІ

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки
в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.
3.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа
Розробник Програми

4.

Співрозробник Програми

5.

Відповідальний виконавець Програми

6. Учасник Програми
7. Термін реалізації Програми
7.1. Етапи
виконання Програми
(для довгострокових програм)
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього, у тому числі:
9.1 Коштів бюджету Пирятинської міської
територіальної громади
9.2. Коштів інших джерел

Відділ містобудування та архітектури
міської
ради,
Виконавчий
комітет
Пирятинської міської ради
Розпорядження
міського
голови
від
08.02.2021 № 30
Відділ містобудування та архітектури
міської ради
Управління економіки виконкому
міської ради
Відділ містобудування та архітектури
міської
ради,
Виконавчий
комітет
Пирятинської міської ради
2021рік
--Бюджет Пирятинської міської
територіальної громади
15791,265тис.грн

15791,265тис. грн

Додаток 2
Ресурсне забезпечення Програми розвитку дорожнього руху та його
безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на виконання
програми, тис. грн.
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
бюджет Пирятинської міської

територіальної громади
кошти із інших джерел (ДБ)

Етапи виконання програми
І
2021 рік

15791,265
15791,265

Усього витрат на
виконання програми,
тис. грн.

15791,265
15791,265

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в
Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік
№

1

Назва
напряму
діяльності
(пріоритети
завдання)

Перелік
заходів
програми

Строк Відповідальний
Джерела
виконан виконавець заходу фінансування
ня
Програми
заходу

Покращення Поліпшення 2021
благоустрою експлуатаційн рік
ого стану
дорожнього,
пішохідного
покриття
вулиць,
безпека
дорожнього
руху

Бюджет
Відділ
містобудування Пирятинської
міської
та архітектури
територіальної
міської ради,
громади,
Виконавчий
комітет

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість)
тис. грн., у
тому числі:

Очікуваний
результат

15791,265

Будівництво,
реконструкція,
капітальний,
поточний
ремонти проїзної
та пішохідної
частин вулиць та
утримання доріг
загального
користування
місцевого
значення

Пирятинської
міської ради

Всього

15791,265

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код програмної класифікації видатків: 0217461, 0217330, 0217362, 1217461, 1217330, 1217362
3719730, 0212210, 0213310, 0216030, 0212240, 0217124, 0210180
Річний обсяг
фінансування
Програми

листопад
грудень

950,0

жовтень

3841,265

вересень

2000,0

серпень

2000,0

1000,0

липень

червень

500,0

квітень

травень

500,0

15791,265

5000,0

Рішення
19-ї сесії міської ради від
2021 24 листопада 2021року
№ 808

березень

Всього,
тис.грн

лютий

Правова підстава

січень

Рік

В тому числі по місяцях,
тис.грн

Начальник відділу містобудування
та архітектури міської ради

Марина ЗЕРГАНІ

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК
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