
Про внесення змін до обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього  
руху на 2021 – 2024 роки 

 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, пунктом 1 частини 1 статті 44                 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 1360-р «Про схвалення Стратегії 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року», з метою 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в області, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на 2021 – 2024 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії 
восьмого скликання від 29.12.2021 №34 (далі – Програма), що додаються  
на 9 аркушах . 

 
2. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету на придбання 

у 2021 році комбінованих дорожніх машин на умовах співфінансування (додається 
на 2 аркушах).  

 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

інфраструктури та цифрової трансформації Полтавської обласної державної 
адміністрації, контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради: з 
питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, 
транспорту та зв’язку; з питань бюджету та управління майном. 
 

 

 

ГОЛОВА  

ОБЛАСНОЇ РАДИ         О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання п’ятої сесії восьмого скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

06 липня 2021 року      № 192 



 
Додаток до рішення пленарного 
засідання п’ятої сесії обласної 
ради восьмого скликання  
06.07.2021 № 192 
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Викласти додатки 1, 2, 3 в новій редакції. 

 

Додаток 1 

до обласної Програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху на 

2021 – 2024 роки 

 

Паспорт  

обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху  

на 2021 – 2024 роки 

 

1 Ініціатор розроблення програми Управління інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної 

державної адміністрації 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення проєкту програми 

Стратегія підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 

2024 року затверджена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 2020 р. 1360-р  

3 Розробник та співрозробники 

програми 

Управління інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної 

державної адміністрації, Управління 

патрульної поліції в Полтавській області, 

Головне управління Національної поліції 

в Полтавській області, Департамент 

будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної 

державної адміністрації, Служба 

автомобільних доріг у Полтавській 

області, Слобожанське міжрегіональне 

управління Укртрансбезпеки у 

Полтавській області, Департамент освіти 

і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю Полтавської обласної 

державної адміністрації 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Управління інфраструктури та цифрової 

трансформації Полтавської обласної 

державної адміністрації, Департамент 

будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної 

державної адміністрації 
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5 Номер і назва операційної цілі 

Стратегії розвитку Полтавської 

області на період до 2027 року, 

якій відповідає програма 

3.2. Інфраструктурний розвиток 

територій та пріоритетна увага сільській 

місцевості   

6 Термін реалізації програми 2021 – 2024 роки 

7 Бюджети з яких залучаються 

кошти на виконання програми 

Обласний,  бюджети ТГ, інші джерела 

фінансування 

8 Очікуваний обсяг фінансування 

програми, всього тис. грн. 
28050,0 

 у тому числі за рахунок коштів: 

державного бюджету; 

обласного бюджету; 

бюджети  територіальних 

громад  

інших джерел фінансування 

 

В межах фінансування 

15550,0 

12500,0 

 

В межах фінансування 
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Додаток 2 

до обласної Програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху на  

2021 – 2024 роки 

 

 

Напрями діяльності та заходи  

обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 – 2024 роки 

 

№ 

з/п 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу  

Виконавці Джерела 

фінансування  

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Напрям 1. Пропаганда безпеки дорожнього руху 

 

1.1 Виготовлення та 

розповсюдження 

інформаційних матеріалів, 

спрямованих на безпеку 

дорожнього руху 

2021 – 2024 роки Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної 

державної адміністрації,Управління 

патрульної Поліції у Полтавській 

області, Головне управління 

Національної поліції в Полтавській 

області 

Обласний 

бюджет 

2021 р. – 110,0 

2022 р. – 200,0 

2023 р. – 250,0 

2024 р. – 250,0 
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1.2 

 

 

 

 

Проведення просвітницьких 

заходів, які спрямовані на 

удосконалення шляхів 

збереження життя і здоров’я 

та забезпечення безпеки  

дорожнього руху 

2021 – 2024 роки Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Управління 

патрульної Поліції у Полтавській 

області, Головне управління 

Національної поліції в Полтавській 

області 

Обласний 

бюджет  

 

 

 

 

2021 р. – 100,0 

2022 р. – 150,0 

2023 р. – 200,0 

2024 р. – 200,0 

 

1.3 Проведення масових 

заходів, спрямованих на 

підвищення свідомості 

громадян щодо дотримання 

безпеки дорожнього руху з 

забезпеченням необхідного 

матеріального ресурсу 

2021 – 2024 роки Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент 

інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент охорони 

здоров’я Полтавської обласної 

державної адміністрації, 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної державної 

Обласний 

бюджет  

 

 

2021 р. – 135,0 

2022 р. – 150,0 

2023 р. – 200,0 

2024 р. – 200,0 
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адміністрації, Управління 

патрульної Поліції у Полтавській 

області, Головне управління 

Національної поліції в Полтавській 

області 

РАЗОМ за напрямом 1 2145,0 

Напрям 2. Удосконалення організації дорожнього руху, підвищення рівня експлуатаційних показників на 

автомобільних дорогах області та вулицях населених пунктів 

2.1 Проведення необхідних 

робіт на дорогах загального 

користування та вулицях 

міст у місцях (на ділянках) 

концентрації ДТП та інших 

аварійно-небезпечних 

ділянках спрямованих на 

зниження рівня аварійності 

2021 – 2024 роки Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, ДП «Агентство 

місцевих доріг Полтавської 

області»  

Обласний  

бюджет 

2021 р. – 525,0 

2.2. Упровадження засобів 

автоматичної фіксації 

правопорушень (фото та 

відео- фіксація) на дорогах 

зального користування 

області 

2021 – 2024 роки Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент 

будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної 

державної адміністрації,  

ДП «Агентство місцевих доріг 

Полтавської області», Служба 

автомобільних доріг у Полтавській 

області, Управління патрульної 

поліції у Полтавській області, 

Обласний 

 бюджет 

В межах 

фінансування 
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Головне управління Національної 

поліції в Полтавській області 

2.3. Розширення мережі систем 

зважування автомобілів у 

русі Weight-in-Motion (WiM) 

на дорогах зального 

користування області  

2021 – 2024 роки Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, Департамент 

будівництва, містобудування і 

архітектури Полтавської обласної 

державної адміністрації, ДП 

«Агентство місцевих доріг 

Полтавської області», Служба 

автомобільних доріг у Полтавській 

області, Управління патрульної 

поліції у Полтавській області, 

Головне управління Національної 

поліції в Полтавській області 

Обласний 

 бюджет 

В межах 

фінансування 

2.4. Придбання комбінованих 

дорожніх машин згідно 

Порядку використання 

коштів обласного бюджету 

на придбання у 2021 року  

комбінованих дорожніх 

машин на умовах 

співфінансування 

2021 – 2024 роки  Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, територіальні 

громади  

Обласний 

 бюджет 

 

бюджети  

територіальних 

громад  

 

2021 р. –  

12 500, 0 

 

2021 р. – 

12 500,0 

РАЗОМ за напрямом 2 25 525,00 

Напрям 3. Моніторинг безпеки дорожнього руху 

3.1 Моніторинг стану безпеки 

дорожнього руху та 

перевезення пасажирів 

2021 – 2024 роки Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації 

Обласний 

бюджет 

2021 р. – 30,0 
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транспортом загального 

користування  

Полтавської обласної державної 

адміністрації  

3.2 Розробка єдиної 

інтерактивної карти місць 

концентрації дорожньо-

транспортних пригод для їх 

ліквідації, та інформування 

учасників дорожнього руху 

 

2021 – 2024 роки Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

Обласний, 

бюджет 

В межах 

фінансування 

3.3. Запровадження системи 

диспетчеризації 

пасажирського 

автомобільного транспорту 

загального користування 

2021 – 2024 роки Управління інфраструктури та 

цифрової трансформації 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

Обласний, 

бюджет 

2021 р. – в 

межах 

фінансування 

2022 р. – 100,0 

2023 р. – 100,0 

2024 р. – 150,0 

 

РАЗОМ за напрямом 3 380,0 

 ВСЬОГО 28050,00 
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Додаток 3 

до обласної Програми підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху на 

2021 – 2024 роки 

 

 

 

Бюджет 

обласної Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху  

на 2021– 2024 роки 

 

Очікувані джерела 

фінансування 

2021 рік 2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

Частка у 

% від 

загально

го обсягу 

фінансув

ання  

Обсяг коштів, усього тис. грн., 

у тому числі: 

25 900,0 600,0 750,0 800,0 100,0 

обласний бюджет 13400,0 600,0 750,0 800,0 - 

бюджети територіальних 

громад 

12500,0 В межах 

фінансування  

- 

інші джерела  - - - - - 

 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення пленарного засідання 
п’ятої сесії обласної ради 
восьмого скликання   
06.07.2021 № 192 

 

ПОРЯДОК  

використання коштів обласного бюджету на придбання у 2021 році 

комбінованих дорожніх машин на умовах співфінансування  

 

1. Цей Порядок розроблений на виконання заходу 2.4 Додатку 2 

Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021 – 2024 роки, 

затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії восьмого скликання 

від 29 грудня 2020 року № 34, (далі – Програми) та визначає механізм 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті Полтавської області 

(далі – бюджетні кошти) на придбання комбінованих дорожніх машин на 

умовах співфінансування. 

2. Придбання комбінованих дорожніх машин здійснюється для сільських, 

селищних та міських рад на умовах співфінансування у співвідношенні не 

менше ніж 50% на 50%.  

3. Сільські, селищні та міські ради забезпечують прийняття рішення сесій 

відповідних рад про виділення коштів місцевих бюджетів (як 

співфінансування) не менше 50 % від суми вартості придбання комбінованих 

дорожніх машин та спрямовують ці кошти на рахунок обласного бюджету 

Полтавської області. 

4. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 

виконавцем зазначеного заходу Програми є Департамент будівництва, 

містобудування і архітектури обласної державної адміністрації (далі – 

Департамент). 

5. Виділення коштів з обласного бюджету на придбання комбінованих 

дорожніх машин здійснюється в межах асигнувань, передбачених на їх 

фінансування. 

6. Закупівля комбінованих дорожніх машин здійснюється у відповідності 

до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 

7. Оплата за придбання комбінованих дорожніх машин, здійснюється на 

підставі рахунків та накладних шляхом перерахування Департаментом 

бюджетних коштів з реєстраційного рахунка на поточні рахунки 

постачальників товарів. 
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8. Департамент відповідно до діючого законодавства України забезпечує 

передачу придбаних комбінованих дорожніх машин до відповідних органів 

сільських, селищних та міських рад. 

9. Ведення бухгалтерського обліку, а також відкриття рахунків, 

реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, 

пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому 

законодавством порядку. 

 

 

 

 


