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I. Паспорт  

Обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в              

Чернігівській області на 2021-2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Чернігівська обласна державна 

адміністрація 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

21 грудня 2020 р. № 1287 «Про 

затвердження Державної програми 

підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху в Україні на період до 2023 року», 

Протокол №3 засідання координаційної 

ради з безпеки дорожнього руху 

Чернігівської області від 18 листопада 

2020 року 

3. Розробник Програми Управління капітального будівництва 

Чернігівської обласної  державної 

адміністрації 

4. Співрозробники Програми Управління патрульної поліції в 

Чернігівській області (за згодою), міські, 

селищні ради. 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління капітального будівництва 

Чернігівської обласної  державної 

адміністрації 

6. Учасники Програми Управління капітального будівництва 

ЧОДА, Управління освіти і науки ЧОДА, 

Управління охорони здоров’я ЧОДА, 

Управління патрульної поліції в 

Чернігівській області,  районні державні 

адміністрації, міські, селищні ради. 

7. Термін реалізації Програми 

Етапи 

2021 – 2023 роки 

Один етап 
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8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

субвенція з державного бюджету, 

обласний бюджет, місцеві бюджети  

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього   

9269,0 тис. грн. 

9.1 У тому числі:  

кошти субвенції з державного 

бюджету, обласного 

бюджету; 

кошти місцевих бюджетів 

 

6579,0 тис. грн. 

 

 

2690,0 тис. грн. 
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                                                 1.Загальні положення 

 

            Правовою підставою для розроблення обласної Програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху в Чернігівській області на період до 2023 року 

(далі - Програма) є постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 р. № 

1287 Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2023 року, протокол № 3 засідання 

координаційної ради з безпеки дорожнього руху Чернігівської області від 

18.11.2020 року. 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

             В Україні рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП є одним із 

найвищих в Європі, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається 

вкрай низьким, про що у своїх звітах неодноразово вказували експерти ВООЗ, 

Світового банку та інших міжнародних інституцій.  

   На території Чернігівської області (станом на 31.11.2020 року) скоєно 

1060 облікові дорожньо-транспортні пригоди, у яких 27 осіб загинуло та 200 

отримали тілесні ушкодження,  що спонукає до пошуку ефективних рішень та 

вжиття заходів направлених на усунення причин їх скоєння. 

              

 
         У 2020 році на території обслуговування Управління патрульної поліції в 

Чернігівській області зареєстровано 80 ДТП через перебування водія у 

нетверезому стані (5 з постраждалими). 

         Працівниками Управління патрульної поліції в Чернігівській області за 

одинадцять місяців 2020 року складено 856 протоколів про адміністративне 
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правопорушення за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом 

особами, які перебувають у стані сп’яніння). 

          Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного 

періоду, є порушення правил маневрування – 487 пригод, недодержання 

дистанції– 143, перевищення безпечної швидкості – 105. 

 

З метою профілактики аварійності на автошляхах області постійно 

вживаються заходи, націлені на виявлення водіїв транспортних засобів, які 

перебувають за кермом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, 

або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.  

Систематично здійснюється перевірки дотримання водіями транспортних 

засобів вимог Правил дорожнього руху на автомобільних дорогах області.  

                                    

                                        3. Мета Програми 

 

Метою Програми є підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення 

кількості дорожньо-транспортних пригод в області, створення безпечних та 

комфортних умов для учасників дорожнього руху, покращення умов руху 

транспорту. 

 

                         

 

       

 

Основні причини ДТП

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ МАНЕВРУВАННЯ - 487 (45,94%) НЕДОДЕРЖАННЯ ДИСТАНЦІЇ -143 (13,49%)

ПЕРЕВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ШВИДКОСТІ - 105 (9,91%) ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ПЕРЕХРЕСТЬ - 101 (9,53%)

КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ -80 (7,55%) ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ НАДАННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ПРОЇЗДУ -4 (0,38%)

ВИЇЗД НА СМУГУ ЗУСТРІЧНОГО РУХУ - 4 (0,38%) ПЕРЕХІД У НЕВСТАНОВЛЕНОМУ МІСЦІ - 20 (1,89%,)

НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ СИГНАЛІВ РЕГУЛЮВАННЯ - 12 (1,13%) ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБГОНУ -24 (2,26%)

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ПІШОХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ - 54 (5,09%) ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЗУПИНКИ/СТОЯНКИ -11 (1,04%)

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ - (0,00%)
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        4.Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблеми,                

обсягів і джерел фінансування 

 

             Заходи Програми направлені на підвищення безпеки дорожнього руху 

через усунення факторів ризику, які призводять до високого травматизму та 

смертності: недотримання правил дорожнього руху, висока швидкість потоку 

транспорту, тривалий час знаходження пішоходів на дорозі, що призводить до 

великої кількості ДТП з пішоходами. 

             Програма включає також заходи щодо пропагандистсько-роз'яснювальної 

роботи забезпечення безпеки дорожнього руху серед населення, а першочергово в 

навчальних та просвітницьких закладах (висвітлення актуальних проблем 

забезпечення безпеки дорожнього руху, створення інформаційних буклетів та 

популяризації безпеки дорожнього руху, вдосконалення в загальноосвітніх 

навчальних закладах роботи щодо профілактики дитячого дорожньо-

транспортного травматизму).  

             Реалізація програми здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного 

бюджету, обласного бюджету та місцевих бюджетів (наведено в додатку 1 до 

Програми) в залежності від їх фінансових можливостей та з обов’язковим 

дотриманням ст. 85 Бюджетного кодексу України. 

                         

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 

Завдання Програми:  

- забезпечити підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої  

інфраструктури на вулицях та дорогах комунальної власності; 

- покращити дотримання учасниками дорожнього руху правил дорожнього 

руху; 

- підвищити рівень безпечності доріг загального користування. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- підвищити контроль безпеки руху на автомобільних дорогах; 

- зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, травмованих та 

загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод; 

- зменшити дитячий травматизм; 

- поліпшити дорожню інфраструктуру; 

- підвищити розуміння водіїв щодо наслідків порушення правил 

дорожнього руху. 
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                          6. Напрями діяльності та заходи Програми 

              

Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2 до Програми.  

 

 

7. Координація  та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за виконанням завдань і заходів Програми 

здійснює Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 

Виконавці заходів, зазначених у Програмі, інформують Управління 

капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації про хід і 

результати виконання заходів Програми щокварталу до 5 числа місяця, що настає 

за звітним періодом. Управління надає узагальнену інформацію обласній 

державній адміністрації та постійній комісії обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, транспорту та інфраструктури щорічно до 20 лютого 

року наступного за звітним. 

 

Начальник Управління капітального  

будівництва Чернігівської обласної  

державної адміністрації                                           Богдан КРИВЕНКО                 
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                                                                               Додаток 1 до  обласної Програми підвищення рівня  

                                                                                                                                                            безпеки дорожнього руху в Чернігівській  

                                                                                                                                                  області на 2021-2023 роки 

 

                 РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Чернігівській області на 2021 – 2023 роки 

                                                                                                    (тис. грн.) 

Орієнтовний обсяг коштів, 

які пропонується залучити 

для виконання Програми 

Програма виконується в один етап Усього витрат для 

виконання Програми 

2021 

рік 

2022 

рік 

        2023 

         рік 

Обсяг ресурсів, усього: 2699,0 2969,0 3601,0 9269,0 

субвенція з державного 

бюджету; обласний 

бюджет 

1666,0 2153,0 2760,0 6579,0 

місцеві бюджети 1033,0 816,0 841,0 2690,0 

 

Начальник Управління капітального будівництва 

Чернігівської обласної державної адміністрації                                                                       Богдан КРИВЕНКО  
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Додаток 2 до  обласної Програми  

підвищення рівня безпеки дорожнього руху 

в Чернігівській області на 2021-2023 роки 

Напрями діяльності та заходи обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Чернігівській  

області на 2021-2023 роки 

№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

         Перелік заходів програми    Строки 

виконання 

             Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний  обсяг 

фінансування 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

 

2021 р.  2022 р. 2023 р. 

1 Підвищення 

рівня безпечності 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктури 

на вулицях та 

дорогах 

комунальної 

власності 

 

1.1 Видалення чагарнику, дерев та 

скошування високої трави  у межах 

червоних ліній вулиць і доріг населених 

пунктів відповідно до вимог правил, норм 

та стандартів з безпеки дорожнього руху.  

2021-2023   

роки 

Бахмацька, Бобровицька, 

Городнянська, 

Остерська 

Прилуцька,Семенівська,

Носівська, Менська, 

Новгород-Сіверська 

міські ради, Козелецька 

Сосницька,Срібнянська 

селищні ради 

Бюджети 

міських, 

селищних 

територіальн

их громад  

249,0 234,0 279,0 Покращення умов 

руху транспортних 

засобів та інших 

учасників 

дорожнього руху на 

вулично-дорожній 

мережі 

(Заплановано 

видалити  

чагарників, дерев та 

високої трави 

вздовж 508 км доріг 

 2021 рік – 166 км 

 2022 рік – 156 км 

  2023 рік – 186 км) 
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№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

       Перелік заходів програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний  обсяг 

фінансування 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

2021 р.  2022 р. 2023 р. 

  

 

 

 

1.2 Облаштування пішохідних переходів 

засобами примусового зменшення 

швидкості руху в місцях пішохідного 

переходу до рівня тротуарів на ділянках 

вулиць і доріг, що прилягають до шкіл та 

інших навчальних закладів  відповідно до 

вимог правил, норм та стандартів з безпеки 

дорожнього руху. 

2021-2023   

роки 

Міські, селищні, сільські 

ради 

Бюджети 

територіальн

их громад 

В межах  

планових кошторисних 

призначень 

головних розпорядників 

бюджетних коштів 

Покращення рівня 

безпеки дорожнього 

руху та зменшення 

кількості дитячого 

травматизму  

  1.3 Підняття проїзної частини в місцях 

пішохідного переходу до рівня тротуарів 

на ділянках вулиць і доріг, що прилягають 

до шкіл та інших навчальних закладів  

відповідно до вимог правил, норм та 

стандартів з безпеки дорожнього руху 

(Проведення комплексу робіт, а саме: 

підняття пішохідних переходів з 

використанням тротуарної плитки, 

встановлення бордюрів, улаштування 

водовідведення, встановлення відповідних 

дорожніх знаків). 

2021-2023   

роки 

Чернігівська міська рада  Бюджет 

Чернігівської

міської 

територіальн

ої громади 

В межах  

планових кошторисних 

призначень 

головного розпорядника 

бюджетних коштів 

Покращення рівня 

безпеки дорожнього 

руху та зменшення 

кількості дитячого 

травматизму  
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№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

            Перелік заходів програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний  обсяг 

фінансування 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

2021 р.  2022 р. 2023 р. 

  1.4 Створення комісій по визначенню 

першочергових заходів з покращення 

організації дорожнього руху в місцях 

скоєння ДТП до складу яких включити 

представників організацій відповідальних 

за утримання вулично-шляхової мережі та 

представників УПП у Чернігівській 

області. 

2021 рік Управління патрульної 

поліції у Чернігівській 

області, 

райдержадміністрації, 

територіальні громади 

Фінансування 

не потребує 

- - - Покращення 

реагування на ДТП 

та усунення причин, 

що спричиняють 

ДТП 

  1.5 Встановлення дорожніх знаків у разі їх 

відсутності та заміна знаків, які не 

відповідають вимогам діючих стандартів з 

безпеки дорожнього руху. 

2021-2023   

роки 

Бахмацька, Бобровицька, 

Городнянська, 

Остерська 

Прилуцька,Семенівська,

Носівська, Менська, 

Новгород-Сіверська, 

Ніжинська, Чернігівська 

міські ради, Козелецька 

Сосницька,Срібнянська 

селищні ради 

 

 

 

 

Бюджети 

міських, 

селищних 

територіальн

их громад 

784,0 582,0 562,0 Покращення умов 

руху транспортних 

засобів та інших 

учасників 

дорожнього руху на 

вулично-дорожній 

мережі 

(Заплановано 

встановити на 

дорогах 964 

дорожні знаки 

2021 рік – 392 шт. 

2022 рік – 291 шт. 

  2023 рік – 281 шт.) 
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№ 
 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

              Перелік заходів програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний  обсяг 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний 

результат 

2021 р.  2022 р. 2023 р. 

2 Забезпечення 

дотримання 

правил 

дорожнього руху 

2.1 Забезпечення реалізації навчальних 

планів і програм закладів загальної 

середньої освіти за темами безпеки 

дорожнього руху та безпечної поведінки на 

вулицях і дорогах. 

2021-2023  

роки 

 

Управління освіти і 

науки ОДА, 

райдержадміністрації, 

територіальні громади  

Обласний, 

Районні,  

бюджети 

територіальн

их громад 

В межах  

планових кошторисних 

призначень 

головних розпорядників 

бюджетних коштів 

Підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху 

  2.2 Впровадження у навчально-виховний 

процес навчально-методичних матеріалів, 

навчальних та наочних посібників з питань 

безпеки дорожнього руху з урахуванням 

особливостей сприйняття такої інформації 

учасниками дорожнього руху. 

2021-2023  

роки 

 

Управління освіти і 

науки ОДА, 

райдержадміністрації, 

територіальні громади  

Обласний, 

Районні,  

бюджети 

територіальн

их громад 

В межах  

планових кошторисних 

призначень 

головних розпорядників 

бюджетних коштів 

Підвищення рівня 

безпеки дорожнього 

руху, формування 

свідомості дітей, 

підвищення 

обізнаності в 

питаннях безпеки 

дорожнього руху 

  2.3 Проведення тижнів безпеки 

дорожнього руху з метою підвищення 

поінформованості учасників дорожнього 

руху про негативні наслідки дорожньо-

транспортних пригод та стимулювання дій, 

спрямованих на усунення основних 

факторів ризику дорожньо-транспортного 

травматизму. 

2021-2023   

роки 

 

Управління освіти і 

науки ОДА, Управління 

охорони здоров’я ОДА, 

Управління патрульної 

поліції у Чернігівській 

області, 

райдержадміністрації, 

територіальні громади 

Обласний, 

Районні,  

бюджети 

територіальн

их громад 

В межах  

планових кошторисних 

призначень 

головних розпорядників 

бюджетних коштів 

Покращення 

дисциплінованості 

та обізнаності 

учасників 

дорожнього руху, 

зменшення 

кількості ДТП 

  2.4 Проведення перед початком нового 

навчального року спільно з працівниками 

Управління патрульної поліції в області 

профілактичних заходів «Увага! Діти на 

дорозі» для привернення уваги водіїв 

транспортних засобів до можливої появи 

дітей на проїзній частині, пропагування 

дотримання правил дорожнього руху 

дітьми. 

2021-2023   

роки 

 

Управління освіти і 

науки ОДА, 

райдержадміністрації, 

Управління патрульної 

поліції у Чернігівській 

області, територіальні 

громади 

Обласний, 

Районні,  

бюджети 

територіальн

их громад 

В межах  

планових кошторисних 

призначень 

головних розпорядників 

бюджетних коштів 

Удосконалення 

навичок реагування 

водіїв на небезпечні 

ситуації за участю 

дітей на дорозі. 
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№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

               Перелік заходів програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний  обсяг 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний 

результат 

2021 р.  2022 р. 2023 р. 

  2.5 Забезпечення дітей початкових класів 

світло відбиваючими елементами 

(світловідбиваючий браслет-флікер, тощо). 

2021-2023   

роки 

Управління освіти і 

науки ОДА, 

райдержадміністрацій, 

територіальні громади 

Обласний, 

Районні, 

бюджети 

територіальн

их громад 

В межах  

планових кошторисних 

призначень 

головних розпорядників 

бюджетних коштів 

Забезпечення 

видимості дітей для 

учасників 

дорожнього руху 

 

3 Підвищення 

рівня безпечності 

доріг загального 

користування 

місцевого 

значення  

3.1 Видалення чагарнику, дерев (у першу 

чергу – на ділянках підходів до 

залізничних переїздів, аварійно-

небезпечних ділянках) у межах смуг 

відведення автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, 

відповідно до вимог правил, норм та 

стандартів з безпеки дорожнього руху.  

2021-2023   

роки 

Управління капітального 

будівництва 

Чернігівської ОДА  

Субвенція з 

державного 

бюджету; 

обласний 

бюджет 

450,0  525,0 600,0 Покращення умов 

руху транспортних 

засобів та учасників 

дорожнього руху на 

дорогах загального 

користування 

місцевого значення 

(Заплановано 

видалити  

чагарників, дерев 

вздовж 1050 км 

доріг 

2021 рік – 300 км 

2022 рік – 350 км 

 2023 рік – 400 км) 
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№ 
 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

            Перелік заходів програми Строки 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовний  обсяг 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний 

результат 

2021 р.  2022 р. 2023 р. 

  3.2 Встановлення дорожніх знаків у разі їх 

відсутності та заміна знаків, які не 

відповідають вимогам діючих правил, норм 

та стандартів з безпеки дорожнього руху, 

оновити дорожню розмітку, встановити 

металеве бар’єрне огородження.  

2021-2023   

роки 

 

Управління капітального 

будівництва 

Чернігівської ОДА 

Субвенція з 

державного 

бюджету; 

обласний 

бюджет  

1216,0 1628,0 2160,0 Покращення умов 

руху транспортних 

засобів та інших 

учасників 

дорожнього руху на 

дорогах загального 

користування 

місцевого значення 
(Заплановано 

встановити 750 шт. 

дорожніх знаків 

2021 рік – 200 шт. 

2022 рік – 250 шт. 

 2023 рік – 300 шт., 

нанести дорожню   

розмітку на 120 км 

доріг 

2021 рік – 30 км 

2022 рік – 40 км 

   2023 рік – 50 км 

встановити 

металеве бар’єрне 

огородження 

вздовж 2,2 км доріг 

  2021 рік – 0,5 км 

  2022 рік – 0,7 км 

  2023 рік – 1 км)  

 

Начальник Управління капітального будівництва 

Чернігівської обласної державної адміністрації                                                                             Богдан КРИВЕНКО 
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Додаток 3 до обласної Програми підвищення рівня   

безпеки дорожнього руху в Чернігівській області на 

2021-2023 роки 

 

Розрахунок обсягів фінансування заходів обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього  руху в     

Чернігівській області на 2021-2023 роки 
                                       

                                     Розрахунок обсягів фінансування заходів, реалізація яких передбачається на вулицях і дорогах комунальної власності 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавці                              Встановлення дорожніх знаків  
 

    Видалення чагарників біля вулиць та доріг комунальної власності  
 

Всього(шт.) 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
в
ар

ті
ст

ь 

о
д

и
н

и
ц

і 
(т

и
с.

 г
р

н
.)

 

Загальна вартість 

(тис. грн.) 

км 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
в
ар

ті
ст

ь 

1
к
м

 (
ти

с.
 г

р
н

.)
 

Загальна вартість 

(тис. грн.) 

2021 р 2022 р 2023 р 2021 р 2022 р 2023 р 2021 р 2022 р 2023 р 2021 р 2022 р 2023 р 

Бахмацька міська рада 18 18 18 2,0 36,0 36,0 36,0 3 - - 1,5 4,5 - - 

Бобровицька міська  рада 10 10 20 2,0 20,0 20,0 40,0 2 - - 1,5 3,0 - - 

Городнянська міська  
рада 

15 15 17 2,0 30,0 30,0 34,0 10 20 20 1,5 15,0 30,0 30,0 

Менська міська  рада 40 40 40 2,0 80,0 80,0 80,0 50 50 50 1,5 75,0 75,0 75,0 

Прилуцька 

міська  рада 

50 50 50 2,0 100,0 100,0 100,0 10 15 15 1,5 15,0 22,5 22,5 

Остерська міська рада 10 20 20 2,0 20,0 40,0 40,0 10 12 20 1,5 15,0 18,0 30,0 

Семенівська  

міська  рада 

15 - - 2,0 30,0 - - 15 - - 1,5 22,5 - - 

Носівська міська  рада 12 - - 2,0 24,0 - - 18 25 33 1,5 27,0 37,5 49,5 

Новгород-Сіверська 

міська рада 

6 10 10 2,0 12,0 20,0 20,0 6 - - 1,5 9,0 - - 

Ніжинська міська  рада 100 - - 2,0 200,0 - - - -  - - - - 

Чернігівська 

міська  рада 

70 70 60 2,0 140,0 140,0 120,0 - - - - - - - 

Козелецька селищна  
рада 

14 16 16 2,0 28,0 32,0 32,0 2 4 4 1,5 3,0 6,0 6,0 

Сосницька селищна  рада 20 27 30 2,0 40,0 54,0 60,0 20 30 44 1,5 30,0 45,0 66,0 

Срібнянська 

селищна  рада 

12 15 - 2,0 24,0 30,0 - 20 - - 1,5 30,0 - - 

Всього 392 291 281  784,0 582,0 562,0 166 156 186  249,0 234,0 279,0 
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Розрахунок обсягів фінансування заходів, реалізація яких передбачається на дорогах загального користування місцевого значення                                                                            

 

 

Начальник Управління капітального будівництва 

Чернігівської обласної державної адміністрації                                                                                            Богдан КРИВЕНКО                                                                                                               

Викона

вці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення дорожніх знаків на дорогах загального 

користування місцевого значення 

Видалення чагарників на дорогах загального 

користування місцевого значення 

Нанесення дорожньої розмітки  на дорогах загального 

користування місцевого значення 

Встановлення бар’єрного огородження  на дорогах 

загального користування місцевого значення 

Всього, шт. 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
в
ар

ті
ст

ь,
 т

и
с.

 г
р

н
. 

Загальна вартість, 

тис. грн. 

Всього,км 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
в
ар

ті
ст

ь,
 т

и
с.

 г
р

н
. 

Загальна вартість, тис. 

грн. 

Всього,км 

В
ар

ті
ст

ь 
н

ан
ес

ен
н

я
 1

 к
м

, 
ти

с.
 г

р
н

. 

Загальна вартість, тис. 

грн. 

Всього,км 

В
ар

ті
ст

ь 
в
са

н
о

в
л
ен

н
я
 1

 к
м

, 
ти

с.
 

гр
н

. 

Загальна вартість, тис. 

грн. 
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2
0

2
3

 р
 

2
0

2
1

 р
 

2
0

2
2

 р
 

2
0

2
3

 р
 

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Управлі

ння 

капітал

ьного 

будівни

цтва  

200 250 300 2,0 

 

400 500 600 300 350 400 1,5 450 525 600 30 40 50 7,2  216   288   360 0,5 0,7 1 1200 600 840 1200 

Всього  200 250 300  400 500 600 300 350 400 1,5 450 525 600 30 40 50  216 288 360 0,5 0,7 1 1200 600 840 1200 


