ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесіїміської ради
___________________________
___________________________
Міський голова
____________А.А.
Цицюрський
ПРОГРАМА
утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування,
у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної
власності Барськоїміської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
1.Загальні положення.
Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної
системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського
господарства, соціальний розвиток суспільства. Окрім того, з їх експлуатацією,
забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни,
а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із
належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної
системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе
значення.
Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та
пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку
економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи
розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем
фінансування галузі дорожнього господарства.
Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про
певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт
порівняно з нормативними потребами.
Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні
дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела
фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів
України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил
користування ними та охорони».
2. Метою даної Програми є:
- покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за
рахунок коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, що позитивно
вплине на соціально-економічний розвиток населених пунктів Барської ОТГ;

- збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з
доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього
руху на території Барської міської ОТГ;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;
- покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Барської
ОТГ, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку економіки в регіоні за
рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг
комунальної власності Барської міськоїОТГ;
- забезпечення життєвоважливих інтересів населення, об'єктів виробництва,
підприємств, установ Барської міськоїОТГ незалежно від форм власності шляхом
покращення якості шляхів сполучення;
- забезпечення безпеки руху на території Барської міської ОТГ.
3. Виконавцем програми є Комунальне підприємство «Бар-благоустрій»Барської
міської ради.
4. Основні завдання Програми:
- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на
території населених пунктів Барської ОТГ;
- досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг
комунальної власності;
- впорядкування дорожнього руху на території населених пунктів Барської
ОТГ;
- обслуговування світлофорів;
- влаштування пристроїв примусового зниження швидкості;
- підсипання ґрунтових доріг щебеневою сумішшю;
- поточний та ямковий ремонт автомобільних доріг;
- прибирання доріг, тротуарів на території Барської міської ОТГ;
- проведення розмітки проїзних частин вулиць;
- придбання та встановлення дорожніх знаків;
- придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки об’єктів до роботи в
осінньо-зимовий період.

5. Джерелами фінансування Програми можуть бути:
 власні кошти підприємства;
 кошти передбачені в бюджеті на 2018 рік Барської міської ради;
 додаткові надходження;
 субвенції та дотації залучені з інших бюджетів в бюджет міської ради;
 гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні внески; іноземні

інвестиції та кошти фізичних, юридичних осіб;
 кредити вітчизняних комерційних банків.
До Програми додається додаток використання коштів.
6.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Барської міської ради
у партнерстві з комунальним підприємством «Бар-благоустрій». У випадку
необхідності коригування даної Програми, відповідні зміни до неї вносяться
рішенням Барської міської ради.
Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний
виконавець.
7. Очікувані результати:
Виконання Програми забезпечить:
- збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;
- виконання заходів з безпеки дорожнього руху;
- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів
загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них
ремонтних робіт;
- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;
- покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;
- раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення
коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності.
Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж об’єднаної територіальної
громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку Барської
ОТГ в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових
інвестицій у громаду, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню
нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання,
роботу і відпочинок мешканців громади.
Сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.
Начальник КП «Бар-благоустрій»

В.П. Калашнік

Додаток до Програми





























Утримання доріг
капітальний ремонт об’їзної дороги від вулиціЦукрового
заводу до вулиці Арсенальної
- 1 700000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Каштанова (від перехрестя з вул.
Григоровичів-Барських до перехрестя з вул. Заводська)
- 1 450 000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Дорошенка (від перехрестя з вул.
Чернишевського до перехрестя з вул. Г. Майдану)
- 1 190 000,00 грн.;
капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.
Чернишевського (від переор. з вул. С.Руданського до
переор. з вул. Дорошенка) в м. Бар, Вінницької області
- 1 374 000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Залізняка
- 888 400,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Григоровичів-Барських(від
вулиці Європейської до вулиці Д.Нечая)
- 1 500000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці С.Руданського(від вулиці
Європейської до вулиці Наливайка)
- 1500000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Вишневої,Машинобудівників
- 1 000000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Монастирської(від монастиря
до костелу-бруківкою)
- 800000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Туніка(від вулиці Соборної
до вулиці Героїв Майдану)
- 1 700000, 00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Злагоди
- 320 000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Воїнів Інтернаціоналістів
- 400000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Залізнична
- 250000,00 грн.;
капітальний ремонт вулиці Європейської (від перехрестя
з вулицею Л.Українки до вулиці Визволителів)
- 600 000,00 грн.;
реконструкція перехрестя вулиць Героїв Майдану та
Каштанової
-150000,00 грн.;
поточний ремонт дорожнього покриттявулиць с. Антонівка,
с. Глинянка, с. Широке
- 1 000000,00 грн.
Облаштування дорожньої інфраструктури (дорожні
знаки, розмітка, лежачі поліцейські)
- 250 000,00 грн.;
Посипковий матеріал для утримання доріг у зимовий період - 100 000,00 грн.
Утримання тротуарів
капітальний ремонт тротуару по вулиці площа Пам’яті
(від магазину «Ясен» до магазину «Гусі-Лебеді»)
- 800 000,00 грн.;
поточний ремонт по вулиці М.Туніка
- 90 000,00 грн.;
поточний ремонт по вулиці Каштанова
- 120 000,00 грн.;
поточний ремонт по вулиці Соборна (білябудинку №1,
бібліотеки)
- 200000,00 грн.;
поточний ремонт по вулиці Св.Миколая
- 200 000,00 грн.;
поточний ремонт по вулиці Галицьких вояків
- 120 000,00 грн.;
поточний ремонт по вулиці Врублевського (до
міського ринку)
- 180000,00 грн.;
поточний ремонт по вулиці Європейської
- 100000,00 грн.;
поточний ремонт по вулиці Буняковського
-160000,00 грн.;

 поточний ремонт по вулиці М.Кривоноса (вздовж
колгоспного ринку на умовах співфінансування)
 Реконструкція площі Пам’яті
 Реконструкція майдану Св.Миколая
 Облаштування Прихрамової площі
 Посипковий матеріал для утримання тротуарів у зимовий
період
ВСЬОГО

- 180000,00 грн.;
- 2 400 000,00 грн.;
- 1 200 000,00 грн.;
- 900 000,00 грн.;
- 80 000,00 грн.
- 22902 400,00 грн

