
Додаток 
до наказу начальника обласної 
військової адміністрації 
від 14.11.2022 № 467/2022-н 

 
 

ЗВІТ 
про виконання обласної Програми розвитку автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення  
на 2020-2022 роки 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 
2013 року № 759-р “Про передачу автомобільних доріг загального користу-
вання місцевого значення”, наказу Державного агентства автомобільних доріг 
України від 10.11.2017 № 418 “Про передачу об’єктів права державної влас-
ності” з 01 січня 2018 року до сфери управління Хмельницької обласної 
державної адміністрації передано безоплатно автомобільні дороги загального 
користування місцевого значення в існуючому стані. 

Загальна кількість автомобільних доріг загального користування місце-
вого значення становить 810 одиниць протяжністю 5087,8 км, з яких: 

обласних – 390 одиниць протяжністю 3667,2 км; 

районних – 420 одиниць, протяжністю 1420,6 кілометра. 

Законом України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” для 
Хмельницької області було передбачено субвенцію з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремон-
ту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого зна-
чення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на суму 
853 910,400 тис. грн, з них було спрямовано кошти на капітальний, поточний 
середній ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування 
місцевого значення 764 168,241 тис. грн та 82 518,633 тис. грн – вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах. 

За рахунок коштів державного бюджету на автомобільних дорогах за-
гального користування місцевого значення, вулицях і дорогах комунальної 
власності у населених пунктах у 2020 році виконано такі роботи: 

567,732 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 
об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення; 

8 769,369 тис. грн на капітальний ремонт 1 об’єкта (протяжністю 2 км) на 
автомобільних дорогах загального користування місцевого значення; 

80 854,699 тис. грн на капітальний ремонт 38 об’єктів (протяжністю 28,08 км) 
на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах; 

567 735,592 тис. грн на поточний середній ремонт 54 об’єктів на автомобіль-
них дорогах загального користування місцевого значення, з них 541110,706 тис. грн 
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на 42 автомобільні дороги протяжністю 122,499 км та 26 624,886 тис. грн на 
12 штучних споруд (мостів) протяжністю 181 метр погонний; 

1 663,934 тис. грн на поточний середній ремонт 3 об’єктів (протяжністю 
1,208 км) на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах; 

187 095,548 тис. грн на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

Протягом 2020 року виконано роботи на 95 об’єктах з капітального та 
поточного середнього ремонту та прийнято їх в експлуатацію, а саме, 54 об’єкти 
автодоріг загального користування місцевого значення, з них 43 автодороги 
протяжністю 124,499 км, 11 мостів протяжністю 181 погонний метр та 
41 об’єкт на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах 
протяжністю 29,288 кілометрів. 

За рахунок коштів вищезазначеної субвенції з передбачених 853 910,400 тис. 
грн, освоєно 846 686,874 млн грн, або 99,2 відсотка. 

Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання авто-
мобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг кому-
нальної власності у населених пунктах на 2019 рік становив 11 142,060 тис. грн, які 
було спрямовано: 

8 356,545 тис. грн на поточний середній ремонт 1 об’єкта протяжністю 
1,25 км на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення; 

2 228,412 тис. грн на поточний середній ремонт 1 об’єкта протяжністю 
0,976 км на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах; 

557,103 тис. грн на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утриман-
ня автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

Законом України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, розпо-
рядженнями Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 356-р “Деякі питання 
розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання авто-
мобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах”, від 03.11.2021 № 1433-р “Деякі 
питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утри-
мання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах”, від 15.12.2021 
№ 1660-р “Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструк-
ції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місце-
вого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах” для 
Хмельницької області було передбачено таку субвенцію у загальній сумі 
991 704,600 тис. грн, з них спрямовано кошти на капітальний, поточний серед-
ній, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального 
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користування місцевого значення 791 002,686 тис. грн та 101 784,645 тис. грн 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. 

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів на автомобільних 
дорогах загального користування місцевого значення, вулицях і дорогах кому-
нальної власності у населених пунктах у 2021 році виконано такі роботи: 

44 626,077 тис. грн на капітальний ремонт 9 об’єктів на автомобільних 
дорогах загального користування місцевого значення, з них 12 713,730 тис. грн 
на автомобільну дорогу протяжністю 1,8 км та 31 912,347 тис грн на 8 мостів 
протяжністю 122 метри погонні; 

104 916,96 тис. грн (101 784,645 тис. грн державний бюджет, 3132,315 тис. грн 
місцевий бюджет) на капітальний ремонт 18 об’єктів (протяжністю 14,203 км) 
на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах; 

533 423,222 тис. грн на поточний середній ремонт 31 об’єкта на автомобіль-
них дорогах загального користування місцевого значення, з них 528 305,141 тис. грн 
на 30 автомобільних доріг протяжністю 105,072 км та 5 118,081 тис. грн на 1 міст 
протяжністю 18 метрів погонних; 

212 953,387 тис. грн на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утри-
мання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

Протягом 2021 року виконано роботи на 58 об’єктах з капітального та 
поточного середнього ремонту та прийнято їх в експлуатацію, а саме, 40 об’єк-
тів автодоріг загального користування місцевого значення, з них 31 автодорога 
протяжністю 106,872 км та 9 мостів протяжністю 140 погонних метрів та 
18 об’єктів на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах 
площею 14,203 кілометра. 

За рахунок коштів вищезазначеної субвенції з передбачених 991 704,600 тис. грн 
освоєно 892 787,331 тис. грн або 90 відсотків. 

Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання авто-
мобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах на 2020 рік становив 7 223,526 тис. грн, 
які було спрямовано на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” для 
Хмельницької області передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, у загальній сумі 
945 814,700 тис. грн, з них передбачено спрямувати кошти на будівництво, 
капітальний, поточний середній, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне 
утримання доріг загального користування місцевого значення 789 398,175 тис. грн 
та 156 416,525 тис. грн на будівництво, капітальний та поточний середній 
ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. 
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За рахунок коштів державного бюджету на автомобільних дорогах загаль-
ного користування місцевого значення, вулицях і дорогах комунальної влас-
ності у населених пунктах у 2022 році було заплановано виконання таких робіт: 

будівництво 2 об’єктів (мостів) на вулицях і дорогах комунальної 
власності у населених пунктах протяжністю 204,5 погонних метрів на суму 
37 027,400 тис. грн; 

виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкти з капіталь-
ного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення 
на суму 1 107,360 тис. грн; 

капітальний ремонт 6 об’єктів на вулицях і дорогах комунальної влас-
ності у населених пунктах на суму 107 687,725 тис. грн, з них 5 автодоріг 
(протяжністю 9,657 км) на суму 96 449,179 тис. грн та 1 міст (протяжністю 
23,3 погонних метрів) на суму 11 238,546 тис. грн; 

поточний середній ремонт 24 об’єктів на автомобільних дорогах загаль-
ного користування місцевого значення (протяжністю 70,37 км) на суму 
483 093,025 тис. грн; 

поточний середній ремонт 3 об’єктів на вулицях і дорогах комунальної 
власності у населених пунктах (протяжністю 1,545 км) на суму 11 701,400 тис. 
грн; 

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення на суму 305 197,790 тис. 
гривень. 

За рахунок коштів вищезазначеної субвенції з передбачених 945 814,700 тис. грн, 
профінансовано 109 569,600 тис. грн, з яких освоєно 109 569,600 тис. гривень. 

Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання авто-
мобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг ко-
мунальної власності у населених пунктах на 2021 рік становив 98 917,269 тис. грн, 
який передбачено спрямувати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

На 01.11.2022 профінансовано 72 917,269 тис. грн, з яких освоєно 
49 233,697 тис. гривень. 

Крім того, у 2022 році на ремонт автомобільних доріг загального ко-
ристування місцевого значення було профінансовано та використано у повному 
обсязі кошти з обласного бюджету, які склалися від надходження податку з 
власників транспортних засобів у минулих роках, в сумі 42,192 тис. гривень. 

Відповідно до Програми протягом 2020-2022 років було заплановано 
відремонтувати 155 об’єктів на автомобільних дорогах загального користу-
вання місцевого значення, з них 137 ділянок автомобільних доріг протяжністю 
354,06 км та 18 штучних споруд (мостів) протяжністю 333 погонних метрів. 
З 2020 року по цей час проведено капітальний, поточний середній ремонт 
95 об’єктів на автомобільних дорогах загального користування місцевого зна-
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чення протяжністю 232,942 км (66% від заходів, передбачених Програмою), 
з них 75 ділянок автомобільних доріг протяжністю 232,621 км та 20 штучних 
споруд (мостів) протяжністю 321 погонний метр. 

Також Програмою розвитку було заплановано відремонтувати ділянки 
автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах протяжністю 
64,728 кілометра. Протягом дії Програми розвитку проведено капітальний, 
поточний середній ремонт 60 об’єктів на автомобільних дорогах комунальної 
власності у населених пунктах протяжністю 44,467 км (69% від заходів, 
передбачених Програмою). 

З 2020 року та на цей момент загальний обсяг фінансування робіт з 
утримання, ремонту та будівництва автомобільних доріг загального користу-
вання місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах становив 1 919 817,595 тис. грн, з них за рахунок коштів місцевих 
бюджетів – 3 132,315 тис. грн (0,2%), державного бюджету – 1 916 643,088 тис. грн 
(99,8 %), обласного бюджету – 42,192 тис. грн (0,002%). 

Загалом Програму розвитку виконано на 66%, при цьому фактично усі 
роботи виконувалися за рахунок державного бюджету. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


