ПОГОДЖЕНО
рішення виконавчого комітету 
17 січня 2019 року № 3


ПРОГРАМА
фінансування  робіт,  пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом  доріг 
м.Борислава   на 2019 рік  
(далі – Програма) 

1. Загальні  положення 
Закон України „Про автомобільні дороги” регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:
-	автомобільні дороги загального користування;
-	автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;
-	відомчі (технологічні) автомобільні дороги;
-	автомобільні дороги на приватних територіях.
Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях - Служби автомобільних доріг.
Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.
Станом на 01 січня 2019 року мережа автомобільних доріг загального користування м. Борислава становить 111,4 км, з них: мережі з твердим покриттям – 111,1 км, ґрунтовим покриттям – 0,3 км. Обсяг вулично-дорожнього покриття, що потребує проведення ремонту: капітального ремонту – 13,4 км, а поточного ремонту 15,3 км.
Проїзні частини міських доріг на вулицях С.Бандери, Івасюка, Куліша,  Володимира Великого, Дорошенка, Гірній, Грушевського потребують капітального ремонту. Є необхідність проведення робіт із поточного ремонту проїзних частин доріг на улицях Міцкевича, С.Петлюри, Шкільній, Д.Галицького, С.Коваліва. Проїзні частини доріг із гравійним покриттям на окраїнах міста Борислава також потребують відновлення. Особливо це стосується доріг, по яких рухається технологічний транспорт НГВУ „Бориславнафтогаз” та ДП „Дрогобицького лісового господарства”. Незадовільним є благоустрій комунальних доріг: тротуари, бортові камені - потребують відновлення - відсутнє освітлення пішохідних переходів, необхідно створити  умови для пересування людей з особливими потребами.
Наявні обсяги фінансування з державного, обласного і місцевого бюджетів  не забезпечують нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг                               

2. Мета Програми
Забезпечення належних умов для руху транспортних засобів та безпеки дорожнього руху на існуючих автомобільних дорогах загального користування місцевого  значення м.Борислава. 
       
3. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми забезпечить:     
- заплановані ремонтні роботи із капітального ремонту проїзних частин доріг загального користування та своєчасне виконання робіт із поточного ремонту - частково вирішить питання належного покриття доріг у місті Бориславі; 
-  будуть виконані заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху; 
- будуть створені належні умови для руху транспортних засобів на виявлених аварійних ділянках доріг загального користування, в тому числі на міських  маршрутах для перевезення пасажирів;
- будуть покращені умови для руху пішоходів; 
- термін експлуатації дорожнього покриття доріг комунальної власності, на яких будуть виконані роботи із капітального ремонту відповідає гарантіям, наданих підрядною організацією;
- планове використання  коштів.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми планується здійснювати із бюджету м.Борислава за рахунок надходжень щодо першої реєстрації транспортних засобів та акцизних зборів, продажу на земельних ділянок комунальної власності, а також за умов співфінансування бюджету розвитку Львівської області.           
У  бюджеті міста Борислава  на 2019 рік передбачено на  капітальний ремонт доріг комунальної власності кошти в обсязі  9866,000 тис. грн.  
Координація, контроль та порядок виконання Програми
Міська рада  відіграє  важливу роль у реалізації  Програми  на основі Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про автомобільні дороги”. На сучасному етапі підвищується роль місцевих громад, які здійснюють контроль за ходом виконання Програми, ефективним використанням коштів, спрямованих на проведення ремонтних робіт  на дорогах міста та   якістю їх виконання.
Підставою для включення доріг комунальної власності до переліку об'єктів, пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом доріг на 2019 рік є виготовлена та затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація та дефектний акт.
З метою забезпечення якості виконання ремонтних робіт замовник:
- залучає спеціалістів технічного нагляду для перевірки якості виконання робіт та  розрахунків їх вартості;
- при виконанні робіт підрядник надає замовнику відповідні документи, які підтверджують  якість матеріалів;  
- в угоді на ремонт  об’єктів передбачено  відповідальність підрядника щодо дотримання гарантійних термінів завершених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного терміну на поточний ремонт - 1рік,  капітальний ремонт - 5 років.                                                                               
Головним розпорядником коштів з  капітального та поточного ремонту доріг загального користування виступає управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської  ади.
Складовою частиною Програми є додаток 1та додаток 2 до неї.







Додаток 1
до Програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом доріг м.Борислава на 2019 рік


ПАСПОРТ
Програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним та 
поточним ремонтом доріг м.Борислава на 2019 рік
 
1. Ініціатор розроблення Програми
Міський голова  
Яворський Ігор Романович  

2. Дата, номер документа про 
   затвердження  Програми

    
3. Розробник  Програми
Управліннял житлово - комунального господарства та енергозбереження міської ради

4. Співрозробники  Програми

Комунальне підприємство „ЕКО-МІСТО”

5. Відповідальний  виконавець     
    Програми

Управліннял житлово-комунального господарства та еннергозбереження міської ради

6. Учасники Програми
Управліннял житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради, 
Комунальне підприємство „ЕКО-МІСТО”,
фінансове управління міської ради

7. Термін реалізації Програми

2019 рік
8. Загальний обсяг фінасових 
    ресурсів
9366,000 тис.грн.


9. Додатки 1,2 до цієї Програми є її 
    невід’ємною  частиною












Додаток 2
до Програми фінансування робіт, пов’язаних з капітальним та  поточним ремонтом доріг м.Борислава на 2019 рік


Фінансове забезпечення Програми
  
Назва об’єктів капітального та поточного ремонтів доріг комунального призначення в  м. Бориславі за кошти міського та обласного бюджетів
План фінансу-вання
на 2018 рік
(тис. грн.)

Обсяг коштів, які мають підтверджене фінансування у 2019 році
(тис. грн.)
Міський бюджет розвитку в т.ч.  :
9366,000
9366,000
Капітальний ремонт вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул.Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій в частині відновлення  проїзної частини дороги в м.Бориславі Львівської області
700,000
700,000
Капітальний ремонт вулиці Володимира  Великого від перехрестя із дорогою на вул.С.Коваліва до кладовища на вул. Володимира Великого в частині відновлення  проїзної частини дороги на  в м. Бориславі  Львівської області
1024,000
1024,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області
1500,000
1500,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області
1042,000
1042,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області
1500,000
1500,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109 на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області
1500,000
1500,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленка в м.Бориславі Львівської області
1500,000
1500,000
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Озерній м.Бориславі Львівської області
600,000
600,000
Всього за Пограмою:
9366,000
9366,000



Керуючий справами виконкому                                                    І.М.Кобилецький

