
 

  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до Програми експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

 

З метою утримання в належному стані автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Мукачівської міської 

територіальної громади в належному стані, враховуючи лист Державного 

підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» 

від 06.06.2022 №351/01.1-12, відповідно до Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Наказу Державного комітету з питань житлово-

комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку 

проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», 

враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 №590 зі змінами, 

Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 

скликання від 31.10.2019 № 1574, керуючись пп.1 п. «а» ст.27, п.1 ч.2 ст. 52, ч.6 

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Програми експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 09.08.2022 №347, а саме: 

1) Розділ 5 «Перелік завдань і заходів Програми та результативні 

показники» викласти в наступній редакції: 

«Програмою передбачається: 

-  капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення на території Мукачівської територіальної громади; 

- поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на території Мукачівської територіальної громади; 

- експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на території Мукачівської територіальної громади, а саме: 

1. С 070703 Мукачево – Нове Давидково км 0+000-7+700 

2. С 070704 Мукачево – Лавки – Лохово км 0+000-6+346 
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3. С 070707 Мукачево – Шенборн – Нижній Коропець км 0+000-9+100 

4.  С 070716 (Мукачево – Берегове – КПП „Лужанка”) – Павшино км 0+000-

1+600 

5.  С 070717 (Мукачево – Берегове – КПП „Лужанка”) – Дерцен – Форнош км 

0+000-11+200 

6. О 070702 Завидово-Загаття-Іршава км 0+000-23+300 

7. С 070736 (Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – 

Бібрка – Львів) – Пістрялово км 0+000-6+400 

8. С 070509 (Мукачево – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – 

Львів) – Доробратово – Негрово км 0+000-5+100 

9. О 070103 Берегуйфалу – Горбок – (Мукачево – Богородчани – Івано-

Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) км 0+000-9+200 

10.О 070705 Об’їзна м. Мукачево км 5+800 – 9+100  

11. С 070706 Мукачево-Макарьово-Залужжя км 0+000-19+026 

Склад та обсяги робіт з експлуатаційного утримання для кожної ділянки 

дороги встановлюються на підставі обстеження фактичного стану 

автомобільної дороги робітниками ДП «СМАД», за участі представників 

Головного розпорядника, що фіксується в актах дефектів (дефектних актах), які 

візуються представником(ми) Головного розпорядника та затверджуються 

керівником ДП «СМАД». 

Сума фінансування експлуатаційного утримання кожної ділянки дороги 

визначається на підставі кошторисної документації, складеної відповідно до 

актів дефектів (дефектних актів). Державне підприємство «Служба місцевих 

автомобільних доріг у Закарпатській області» надає Головному розпоряднику 

коштів кошторисну документацію з експлуатаційного утримання кожної 

ділянки дороги, яка є підставою для визначення суми фінансування.  

Виконанні роботи з експлуатаційного утримання кожної ділянки дороги 

оформлюються актами КБ-2в, один екземпляр яких Державне підприємство 

«Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» надає 

Головному розпоряднику коштів для контролю витрачання коштів місцевого 

бюджету. 

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити: 

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на території Мукачівської 

територіальної громади; 

- зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, що трапляються 

через незадовільний стан автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на території Мукачівської територіальної громади; 

- економічний ефект від поліпшення пересування транспорту, вантажів, 

людей та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище». 

2. Додаток 2 Програми експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого 
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комітету Мукачівської міської ради від 09.08.2022 №347, викласти в новій 

редакції згідно додатку до даного рішення. 

3. В іншій частині Програму експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 09.08.2022 №347 залишити 

без змін. 

4. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою експлуатаційного утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки проводити в межах 

затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської територіальної 

громади на відповідні роки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 

ради Едуарда Барчія. 

 

 

Міський голова                     Андрій БАЛОГА 


