
Інформація 

про виконання Програми розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом 

та утриманням автомобільних доріг місцевого значення 

в Житомирській області за 2018 рік 

 

Згідно Закону України "Про Державний бюджет України на  

2018 рік" бюджету Житомирської області було передбачено субвенцію з 

державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі 

617,2 млн грн., з яких: 

- 134,3 млн.грн. передбачено на поточний середній ремонт; 

- 195,4 млн.грн. на капітальний ремонт; 

- 287,5 млн.грн. - на експлуатаційне утримання. 

За станом на 01.01.2019 року виконано робіт на суму 542,0 млн грн. або 

87,8% до затвердженої суми. Залишок коштів субвенції складає 75,1 млн грн. 

За рахунок митного експерименту до обласного бюджету надійшло  

173,0 млн грн., з них 116,8 млн. грн. залишки 2017 року та 56,2 млн.грн. 

надійшло у 2018 році. 

За станом на 01.01.2019 року фактично виконано робіт на суму  

116,1 млн грн., з яких 57,2 млн.грн спрямовано на ремонт місцевих доріг,  

55,7 млн грн – на державні дороги та 3,2 млн.грн. на виготовлення проектів. 

Залишки коштів від митного експерименту становить 66,3  млн грн. 

До 01.04.2018 року функції Замовника робіт на місцевих дорогах були 

покладені на Службу автомобільних доріг в Житомирській області. 

З 1 квітня 2018 року дані функції виконує Управління дорожнього 

будівництва та інфраструктури Житомирської облдержадміністрації (далі – 

Управління). 

30.03.2018 року між Управлінням, яке є балансоутримувачем місцевих 

доріг в області, та підрядною організацією ДП "Житомирський облавтодор" 

було укладено договір на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення Житомирської області на 

загальну суму 166,0 млн грн. 

09.10.2018 року між Управлінням та ДП "Житомирський облавтодор" 

укладено договір на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

Житомирської області на загальну суму 77,4  млн грн. 

Протягом 2018 року на автодорогах місцевого значення ліквідовано  

598,3 тис м2 ямковості. 

Проведено капітальний та поточний середній ремонти 87,4 км 

дорожнього покриття. 

На 41 об'єктах завершені роботи, зокрема на 23 об'єктах капітального 

ремонту та 18 - поточного середнього ремонту. 



Проведено капітальні ремонти автомобільних доріг комунальної 

власності загальною площею 100,5 тис. м
2
. 

У рамках заходів із підвищення безпеки дорожнього руху на 

автомобільних дорогах загального користування місцевого значення в області 

Управлінням закуплено дорожніх знаків на суму 14,4 тис. грн. 

Для забезпечення організації роботи габаритно – вагового контролю в 

області Управлінням придбано та передано управлінню Укртрансбезпеки у 

Житомирській області талони на дизельне паливо ДП-Л-Євро5-ВО у кількості 

5550 літрів, загальною вартістю 140692,50 грн. 

 

 


