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                                                   ВСТУП

          План  покращення комунальної послуги «Утримання та ремонт доріг в
межах  відповідальності   Олександрівської  ОТГ  на  2019  –  2023  роки»,
розроблений  за  підтримки  Агентства  міжнародного  розвитку  США  за
участю  Global Communities  за  програмою  ДОБРЕ  «Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність».

        Послуга  «Утримання  та  ремонт  доріг  в  межах  відповідальності
Олександрівської ОТГ на 2019 – 2023 роки», була обрана завдяки широкої
участі громадян з кожного населеного пункту Олександрівської ОТГ шляхом
опитування населення та внаслідок обговорення пріоритетної послуги  під
час засідання представників кожного населеного пункту громади.

      План покращення комунальної послуги «Утримання та ремонт доріг в
межах  відповідальності   Олександрівської  ОТГ  на  2019  –  2023  роки»
гармонізований з пріоритетами і цілями Стратегії розвитку Олександрівської
селищної ради на 2017-2025 роки.

    Документ покращення комунальної послуги «Утримання та ремонт доріг в
межах  відповідальності   Олександрівської  ОТГ  на  2019  –  2023  роки»
підготовлено  робочою  групою  та  розглядатиметься  з  позиції  покращення
доступу до об’єктів загального користування та соціальної інфраструктури,
якості доріг та дорожнього покриття, безпеки на дорогах загальнодержавного
і  місцевого  значення  для  мешканців  Олександрівської  територіальної
громади.
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                                   СКЛАД  РОБОЧОЇ  ГРУПИ
з розробки Плану покращення комунальної послуги «Утримання та ремонт
доріг в межах відповідальності Олександрівської ОТГ на 2019-2023 роки»
(відповідно до Розпорядження селищного голови № 39-р від 25.02.2019р.)

№ П І Б Посада,  місце
роботи

Функції

1 Озерянська Наталія Павлівна Перший
заступник
селищного
голови,  с.
Трикрати

Керівник групи

2 Якушкін  Олександр
Олександрович

В.о.  старости  с.
Воронівка

Член  робочої
групи

3 Жукова Рита Сергіївна В.о.  старости  сіл
Трикрати,
Актове,  Вільний
Яр,  Зоря,  член
Молодіжної ГР

Член  робочої
групи

4 Дердієвська  Людмила
Вікторівна

Керівник  КП
«Джерело»,
представник  ГО
«ЦВІТ»,  с.
Трикрати

Член  робочої
групи

5 Базалук Алла Іллівна Керівник  КП
«Орбіта»,  смт
Олександрівка

Член  робочої
групи

6 Ільчанінова Олена Леонідівна Депутат
Вознесенської
районної  ради,  с.
Трикрати

Член  робочої
групи

7 Получанова  Наталія
Василівна

Спеціаліст  1
категорії  з
земельних
питань,  с.
Трикрати

Член  робочої
групи

8 Вергелес  Сергій
Володимирович

Начальник
відділу
бухгалтерського
обліку  та
фінансової
звітності,  с.
Воронівка

Член  робочої
групи
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9 Секкер Роман Анатолійович Інспектор  з
охорони
навколишнього
середовища  та
благоустрою,
семт
Олександрівка

Член  робочої
групи

10 Бензар Олег Сергійович Член Молодіжної
ГР,   ГО
«ДОБРО»,
депутат  с/р,  смт
Олександрівка

Член  робочої
групи

11 Бутиркіна Олена Леонідівна Спеціаліст  з
державних
закупівель,  с.
Воронівка

Член  робочої
групи

12 Садолюк  Микола
Володимирович

Громадськість,  с.
Актове

Член  робочої
групи
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ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ  РОБОТИ  ТА  МЕТОДОЛОГІЯ
   План  покращення комунальної  послуги  «Утримання та  ремонт  доріг  в
межах  відповідальності  Олександрівської  ОТГ  на  2019-2023  роки»
розроблений на основі Стратегії розвитку Олександрівської селищної ради на
2017  –  2025  роки,  здійсненому  глибокому  аналізу  стану  дорожньо  –
транспортного господарства ОТГ.
  Методологія  ґрунтується  на  партисипативному  принципі  залучення
громадськості  та  консультацій  із  громадянами  на  всіх  стадіях  процесу
розробки  Плану.  До  складу  робочої  групи  входить  12  осіб,  представники
депутатського  корпусу,  громадських  організацій,  молодіжної  ГР,  активні
мешканці і т.д. з різних населених пунктів Олександрівської територіальної
громади.
  План відповідає чинному українському законодавству та розроблявся під
час засідань членів робочої групи.
 Графік  засідань  робочої  групи  затверджено  Розпорядженням  селищного
голови № 39-р від 25.02.2019р. :

Дата Опис діяльності Учасники

27.02.2019 Викладення мети та графік роботи
робочої групи;
Здійснення SWOT аналізу
Рекомендації  по  роботі  робочої
групи

Робоча група 

20.03.2019 Постановка  проблеми  (відсутність
коштів, техніки і т.д.)
Аналіз базової ситуації

Робоча група

03.04.2019 Визначення бачення послуги
Визначення  стратегічних  цілей
послуги
Визначення переліку проектів

Робоча група

24.04.2019 Вибір  критеріїв  визначення
пріоритетів, завдань;
Розробка карток проектів

Робоча група

15.05.2019 Визначення  показників
ефективності  виконання  Плану
щодо покращення послуги ;
Моніторинг та оцінка

Робоча група

29.05.2019 Ознайомлення  та  аналіз
остаточного  варіанту  Плану  та
передача його на розгляд постійної
депутатської комісії та на сесію

Робоча група
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ВІДПОВІДНІСТЬ  ПЛАНУ  ПОКРАЩЕННЯ  КОМУНАЛЬНОЇ  ПОСЛУГИ
«УТРИМАННЯ  ТА  РЕМОНТ  ДОРІГ  В  МЕЖАХ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ   ОТГ НА  2019-2023 роки» Стратегії  розвитку
Олександрівської селищної ради на 2017-2025 роки.
      Розробка Плану відповідає наступним стратегічним та операційним цілям
Стратегії розвитку Олександрівської селищної ради на 2017 – 2025 роки:
Стратегічна  ціль  №2  «  Покращення  якості  проживання  та  транспортного
сполучення на території громади»
Оперативна  ціль  №  2.1  «Розвиток  технічної  інфраструктури  (вода,
каналізація,  транспортна  інфраструктура,  сміття,  освітлення  та  охорона
навколишнього середовища.

ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ГРОМАДУ
      В результаті виборів 11 грудня 2016 року  було закінчено процес

об’єднання трьох найбільших громад  Вознесенського району   - Воронівська,
Трикратська  сільські  ради  та  Олександрівська  селищна  рада.  В  склад
Олександрівської ОТГ входить 8 населених пунктів – селище Олександрівка,
село  Трикратне,  село  Веселий  Роздол,  село  Зоря,  село  Трикрати,  село
Воронівка,  село  Актове,  село  Вільний  Яр.  Центр  об’єднаної  громади
Олександрівка знаходиться 16 км на Північний захід від 30-тисячного міста
Вознесенськ  (районний  центр).  Громада  має  вигідне  місцезнаходження  з
точки зору перспектив розвитку – на дорозі національного значення Н -24
Ульянівка  –  Миколаїв  та  біля  залізниці.  Територія  Олександрівської
селищної  ради  є  нерозривною,  її  межі  визначаються  по  зовнішніх  межах
юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися. Мінімальна відстань
населених пунктів до адміністративного центру складає 2,1км, максимальна –
18км.  Зона  доступності  до  потенційного  адміністративного  центру
визначається на відстані не більше як 18км дорогами з твердим покриттям.
На півночі селищна рада межує з Арбузинським, на заході – з Доманівським,
на  північному  сході  –  з  Братським  районами  Миколаївської  області,  на
південному  сході  –  з  Вознесенською  сільською,  на  півдні  –  з  Бузькою
сільською радами Вознесенського району.
           Територія Олександрівської селищної ради складає 29 тис.га.
 Кількість населення станом на 1.01.2019 року :
-  постійного населення – 10 837осіб
- постійного населення віком 16-59 років – 5944 осіб
-  зайнятого (працюючого) населення – 2095 осіб

         Населення громади складається  з  47 % чоловіків та  53 % жінок.
Причини диспропорції полягають і в коротшому терміні життя, і у вищому
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рівні трудової еміграції серед чоловіків. На території ОТГ проживає невелика
молдовська  меншина. 

№
з/п

Назви населених
пунктів ОТГ

Загальна
чисельність

населення (осіб)

Розподіл
чисельності
населення за
статтю (осіб):

Розподіл чисельності населення за віком (осіб):

чоловіків жінок

дітей (осіб): дорослих (осіб):

всього
дошкільного

віку

шкільного
віку (до 16

років)
всього

у тому числі з 16 
до 60 років

1 Смт
Олександрівк
а

5871 2696 3175 1002 328 674 4869 3283

2 с. Трикратне 780 364 416 136 50 86 644 376
3 С.  Веселий

Роздол
84 40 44 6 3 3 78 65

4 С. Трикрати 2006 943 1063 340 135 205 1666 1370
5 С. Воронівка 1419 649 770 260 94 166 1159 759
6 С. Актове 629 272 357 91 31 60 538 478
7 С.  Вільний

Яр
33 15 18 - - - 33 29

8 С. Зоря 15 6 9 - - - 15 11
 Всього по
громаді

10837 5033 5804 1835 641 1194 9002 6371

Економічну  базу  функціонування  громади  забезпечують
сільськогосподарські  підприємства,  гранітні  та  піщані  кар’єри  .  В
промисловості переважно задіяні чоловіки. На території громади здійснюють
діяльність  підприємства  «Бузький  ГАРД»,  ДП  «Вознесенське  лісове
господарство»,  що говорить  про  значний туристичний потенціал.  Послуги
роздрібної  торгівлі  надають  більше  ,  як  50  підприємств.  Але,  кількість
підприємств  малого  та  середнього  бізнесу  зменшується.   Характерний
високий  рівень  безробіття  і  низький  рівень  життя.  Серед  осіб,  що
зареєстровані  як  безробітні,  значна  частина  працює  у  власних  домашніх
господарствах.  Велика кількість  виїхала на роботу,  як  до великих міст  на
території України, так і за кордон.
    Комунальні послуги та соціальне забезпечення населення надаються та
відповідно здійснюються через установи:
- Комунальні  послуги  (водо  забезпечення,  водовідведення,  збір  та  вивіз

ТПВ) – КП «Джерело», КП «Орбіта», КП «Райводопостач»
- соціальні  послуги  –  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг»

Олександрівської селищної ради
- адміністративні  послуги  –  Відділ  надання  соціальних  послуг

Олександрівської селищної ради
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- медичні  послуги  –  КНУ  «Олександрівський  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  (  2  амбулаторії  загальної  практики  та  2  пункти
здоров» я)

- освітні  послуги  -  відділ  освіти  Олександрівської  селищної  ради  (  6
дитячих садочків 4 ЗОШ)

- послуги  у  сфері  культури  –  відділ  культури,  сім’ї,  молоді  та  спорту
Олександрівської  селищної  ради  (5  сільських  бібліотек,  4  Будинки
культури, 2 дитячі школи мистецтв)
            У Олександрівській об’єднаній територіальній громаді розроблено
та затверджено Стратегію розвитку Олександрівської селищної ради на
2017-2025 роки та Моніторинговий комітет з реалізації Стратегії.

ЧАСТИНА 1. БАЗОВЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1Транспортно-дорожній комплекс.

Транспортний комплекс є важливою складовою у галузевій структурі
економіки Олександрівської ОТГ. Налагоджена система автобусного
та залізничного сполучення не тільки з районним, обласним центром,
а й з іншими областями. У цілому по громаді мережа доріг загального
користування  забезпечує  транспортне  сполучення  між  населеними
пунктами.  Всі  населені  пункти  забезпечені  під’їздами  з  твердим
покриттям.
Територію  громади  перетинає   автомобільна  дорога  національного
значення Н-24 Ульянівка – Миколаїв та обласного значення  О 150514
Вознесенськ – Братське. Загальна протяжність дороги національного
значення – 6 км. км, обласного значення - 12 км, місцевого значення –
115,74км.
Через  Олександрівську  ОТГ проходить  залізнична  дорога  Одеської
залізниці  та  розташовані  2  залізничні  станції  :  Трикратне  та
Олександрівка.
  На території ОТГ відсутні придорожні та інші тротуари. Відповідно
до  проведеної  інвентаризації  зупиночних  комплексів  виявлено  10
зупиночних  комплексів,  балансоутримувачем  яких  є  Служба
автомобільних доріг у Миколаївській області: смт Олександрівка – 2
зупиночних  комплекси,  село  Трикратне  –  1,  село  Зоря  –  1,  село
Трикрати -3,  село Вільний Яр – 2.  У селах  Воронівка та  Веселий
Роздол зупиночні комплекси відсутні.
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1.2Транспортне сполучення
Залізничне:

- станція  Трикратне  -  проміжна  станція  Знам'янської  дирекції  Одеської
залізниці  на  лінії  Помічна  -  Колосівка.  Розташована  між  станціями
Південноукраїнськом  (14км)  та  Олександрівкою  (7  км).  На  станції
зупиняються потяги далекого сполучення.

- станція  Олександрівка  -  проміжна  залізнична  станція  Знам'янської
дирекції Одеської залізниці на лінії Помічна-Колосівка. Розташована за
3,5  км  від  смт.  Олександрівка  між  станціям  Трикратне  (7  км)  та
Вознесенськ  (8  км).  Виникла 1937 року.  Електрифікована 1972 року у
складі  ділянки  Помічна  -  Колосівка.  На  станції  зупиняються  лише
приміські електропоїзди.
      Автомобільне:
Автостанції на території Олександрівської ОТГ відсутні. Автомобільний
транспорт  займає  одну  з  провідних  ролей  як  у  внутрішніх,  так  і  в
зовнішніх зв’язків  громади.  На  території  ОТГ налагоджені  внутрішньо
пасажирські перевезення між населеними пунктами громади та іншими
населеними  пунктами,  що  входять  в  склад  Вознесенського  району.
Тендер  на  визначення  перевізників  здійснює  Вознесенська  РДА.
Перевезення  здійснюють  два  приватних  підприємці  –  Піпія  М.Н.  та
Ярошенко Р.І.. 
Маршрути приміського значення:

- Вознесенськ – Олександрівка ( кожні пів години кожен день)
- Вознесенськ – Воронівка ( п»ять разів на тиждень 5 днів на тиждень і 4

рази на день два дні на тиждень)
- Вознесенськ - Трикрати ( двічі на день 5 днів на тиждень)
- Вознесенськ – Актове ( один раз на день тричі на тиждень)
- Вознесенськ – Трикратне ( тричі на день)

Маршрути міжрайонного сполучення:
- Вознесенськ  –  Веселий  Роздол   (один  раз  на  день  кожного  дня

Вознесенськ – Агрономія)
- Вознесенськ – Братське ( один раз в день п’ять разів на тиждень)
- Соколівка – Миколаїв (один раз на день кожного дня) 

Маршрути обласного сполучення:
Миколаїв  –  Чернівці;  Миколаїв  –  Курячі  Лози,  Миколаїв  –  Подільск,
Миколаїв – Київ,  Миколаїв – Умань,  Миколаїв – Саврань,  Миколаїв –
Балта ( всі рейси через селище Олександрівка)
Маршрути міждержавного значення:

- Херсон – Варшава ( через Олександрівку)
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1.3Обслуговуючі підприємства

  На території Олександрівської ОТГ відсутні комунальні підприємства, які
здійснюють  ремонт  дорожньо-транспортного  господарства.  Ремонтні
роботи  здійснюють  КП  філія  «Вознесенський  райавтодор»,  ДП
«Миколаївський облавтодор» Служби автомобільних доріг  Миколаївської
області.

1.4. Фінансування утримання дорожньо-транспортного господарства

Найменування
робіт

рік сума Джерело
фінансування

Будівництво
світлофорного
об’єкту  на
перехресті
вулиць  Генерала
Подзігуна та 
Перемоги  в  смт
Олександрівка 

2017 470 тис. грн Інфраструктурна
субвенція

Поточний ремонт
вулиць  смт
Олександрівка
(  608  кв.м),
Воронівка  (198
кв.м.), Трикрати (
120 кв.м.)

2018 442 тис. грн Місцевий бюджет

Поточний ремонт
вулиць  смт
Олександрівка
(  342  кв.м),
Воронівка  (50
кв.м.),  Актове
( 40 кв.м.)

2019 222 990 грн Місцевий бюджет
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1.5Перелік та стан доріг в межах Олександрівської ОТГ.

 Технічні показники      

 

Населені пункти
Протяжність

доріг, км

ширина

дороги, м

Значення (місцевого,

державного),

власність,

категорія, тип

Тип покриття,

асфальт,

бетон,щебінь,

грунт

Якість дорожного

покриття, опис,

коментарі

 смт.Олександріка      

 Ульяновка-Николаев Р-06 6 6 державного Асфальт  

 
Олександрівка-Трикрати-Актово

О150706 
17 6 обласного Асфальт

 

 
Вознесенск-Братське 19 6 обласного Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Першотравнева 3 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Жовтневої революції 2,9 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Шевченко 1,7 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Жовтневої революції 2,1 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Перемоги, Андрєєва 4 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Бібікова 0,4 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Пров. Північний 0,22 5 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Пров. Радянський 0,3 5 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Верхня 1 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Нова 1,2 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Армашелєва 0,5 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній
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Пров. Український 0,7 5 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Південна 0,8 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Комбайнерів 0,7 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Молодіжна 0,4 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Першотравнева 0,4 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Східна 0,6 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Гагаріна 0,2 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Шарохіна 0,7 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Індустріальна 0,3 6 місцевого Ґрунтове

Технічний паспорт 

відсутній 

 
Дружби народів 0,5 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Пров. Поштовий 0,2 5 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Прибузька 1,2 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
58 гвардійської дивізії 0,4 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Пров. Ковальський 0,7 5 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Шкільна 1,4 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Пров. Шкільний 0,2 5 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
8 Березня 2,1 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Пров.Лікарняний 0,22 5 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 Озерна 1,1 6 місцевого Ґрунтове  Технічний паспорт
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відсутній

 
Набережна 1,2 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Пров. Ветеринарний 1,7 5 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Пров. Заводський 0,6 5 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Маркова 1,9 6 місцевого Асфальт/Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Пров. Партизанський 1 5 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Островського 0,7 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Генерала Подзігуна 6 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній,потребує

ямкового ремонту

 
Карпенко 0,4 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Садова 0,8 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Степова 1,7 6 місцевого Асфальт/Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Кулікова 1,4 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Космонавтів 2 6 місцевого Ґрунтове

Технічний паспорт 

відсутній 

 Всього        91,54       

       

 Трикратне      

 
Залізнична 1 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Привокзальна 0,2 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 

Комарова 1,5 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

Потребує ямкового

ремонту
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Одеська (Радянська) 0,9 6 місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

Потребує ямкового

ремонту

 
Шевченко 0,5 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Молодіжна 0,5 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Київська 0,5 6 місцевого Ґрунтове

Технічний паспорт 

відсутній 

 Всього          5,10       

      

 Веселий роздол      

 
Кірова 1 6 місцевого Асфальт/Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Чапаєва 1 6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 Всього          2,00       

       

 с. Трикрати      

 
Гранітна 0,3

 
місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Дружби 0,3

 
місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Поповича 0,3

 
місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Поштова 0,2

 
місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Садова 0,5

 
місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Станційна 0,3

 
місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Набережна 0,1

 
місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 Скаржинського 1,2  місцевого Асфальт  Технічний паспорт

відсутній, 

Потребує ямкового
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ремонту

 

Колісніченко 0,4

 

місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

Потребує ямкового

ремонту

 

Братська 0,1

 

місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

Потребує ямкового

ремонту

 
Лікарняна 0,8

 
місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Шкільна 0,4

 
місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Спортивний 0,1

 
місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 

Новоселів 0,5

 

місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

Потребує ямкового

ремонту

 

Робочого 0,5

 

місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

Потребує ямкового

ремонту

 

Виноградна 0,9

 

місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній, 

періодично 

грейдерується та 

посипалася у 2018 

році

 
Гагаріна 0,9

 
місцевого бруківка

 Технічний паспорт

відсутній

 
Мальченко 0,7

 
місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 Лісна 0,6  місцевого Ґрунтове Технічний паспорт 

відсутній, 

періодично 

грейдерується та 

посипалася у 2018 
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році 

 Всього          9,10       

       

 с. Актово      

 

Туристична 0,7  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній, 

періодично 

грейдерується та 

посипалася у 2015 

році

 

Кісільова 0,7  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній, 

періодично 

грейдерується та 

посипалася у 2018 

році

 
Шкільна 0,6  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Молодіжна 0,3  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Зелена 0,4  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Докучаєва 0,4  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Хмельницького 0,4  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Степова 0,6  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Набережна 0,1  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 Всього          4,20       

       

 с. Вільний Яр      

 

Колгоспна 1,6 місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній,потребує

щорічного 

грейдерування
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 Всього          1,60       

       

 с. Зоря      

 
Степова 0,5  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 Всього          0,50       

       

 с. Воронівка      

 
Вознесенська 1,24  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

потребує ремонту

 
Степова 0,4  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Переселенська 0,35  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Нова 0,7  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

потребує ремонту

 
Будівельників 0,29  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Молодіжна 0,29  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Дружби 0,35  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

потребує ремонту

 
Польова 0,45  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Горіхова 0,69  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

потребує ремонту

 
Миру 0,65  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, 

потребує ремонту

 
8-Березня 0,39  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Кольчака 0,65  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній
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Набережна 0,6  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 
Клімовцова 1,49  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній

 

Білокам'янська 1,87  місцевого Асфальт

 Технічний паспорт

відсутній, ямковий 

ремонт 100 кв.м 

зроблено у 2019 

році

 
Жовтнева 5,35  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
1-Травня 2,59  місцевого Ґрунтове

Технічний паспорт 

відсутній 

 
Зарічна 0,49  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Шкільна 0,38  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 
Зелена 0,48  місцевого Ґрунтове

 Технічний паспорт

відсутній

 Всього        19,70       

       

       

       

       

       
 Загальна протяжність доріг ОТГ, м         133,74     
 Асфальтноване покриття 82,83     
 Бетонне покриття      
 Щебеневе покриття      
 Грунтове покриття 50,91     
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1.6 Причини поточного стану автомобільних доріг.

Теперішній  стан  автомобільних  доріг  на  території  Олександрівської
ОТГ пояснюється тим, що:

- тривалий  час  дороги  не  ремонтувалися  або  ремонтувалися  частково  з
причини відсутності коштів до об’єднання в ОТГ колишніх сільських і
селищної ради 

- відсутність дорожньої техніки та підрозділу комунального підприємства
- завантаженість доріг транспортними засобами транзитних перевізників з

великими  вантажами  та  великогабаритним  транспортом  місцевих
сільгоспвиробників

- місцевий бізнес  не приймає участі  у державно-приватному партнерстві
щодо спільного утримання комунальних доріг

- відсутність водовідвідної системи

1.7 Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз (SWOT)

    Аналіз здійснювався під час засідання робочої групи з розробки Плану
покращення  комунальної  послуги  «Утримання  та  ремонт  доріг  в  межах
відповідальності Олександрівської ОТГ на 2019-2023 роки».

Сильні 
сторони

Слабкі сторони

- наявність  доріг  сполучення  між
усіма населеними пунктами ОТГ

- наявність світлофорного об’єкту

- наявне освітлення вулиць

- гарна дорожня розв’язка

- наявність  на  території  ОТГ
комунального підприємства

- наявність залізничної дороги

- наявність  договорів  соціального
партнерства з гранітними кар’єрами

- відсутність пішохідної та велосипедної 
інфраструктури

- відсутність пішохідних переходів

- відсутність тротуарів

- відсутність зливної каналізації

- відсутність вказівників вулиць

- недостатня кількість кваліфікованих 
кадрів

- відсутність комунальних підприємств та 
відповідної техніки для ремонту та 
утриманню доріг

- аварійний стан штучних споруд 
стратегічного значення

- незадовільний стан доріг підпорядкованих
області та громаді

- відсутність техніки для обслуговування
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- відсутність контролю за станом доріг

- погана якість існуючого асфальтного 
покриття

- відсутність дорожніх знаків, які 
обмежують рух великовантажних 
транзитних транспортних засобів

Можливості Загрози 

- відведення  земельних  ділянок  під
тротуари

- виготовлення ПКД для будівництва
зливної каналізації

- фінансова  підтримка  на  ремонт  та
утримання доріг та інфраструктури
ї  обласного  та  державного
бюджетів

- створення  власного  підприємства
для утримання доріг

- підвищення рівня безпеки

- залучення  міжнародної  технічної
допомоги (МТД)

- відсутність генерального плану

- низький рівень фінансування

- високий ризик ДТП

- великогабаритна  та сільськогосподарська 
техніка

- інтенсивний рух транспорту у смт 
Олександрівка

- висока вартість капітального ремонту

- недосконале законодавство

- нестабільна економічна ситуація

- корупція

- аварійна ситуація мосту у с. Трикрати

ЧАСТИНА 2.  БАЧЕННЯ  ПОЛСЛУГИ УТРИМАННЯ  ТА  РЕМОНТ
ДОРІГ   В   МЕЖАХ   ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ    ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ
ОТГ  НА  2019 -   2023 роки та ВИЗНАЧЕННЯ  СТРАТЕГІЧНИХ ТА
ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ.

2.1 Бачення послуги в громаді.
Протягом  третього  засідання  робочої  групи  було  визначено  бачення
покращення  послуги  «Утримання  та  ремонт  доріг  в  межах
відповідальності  Олександрівської  ОТГ  на  2019  –  2023  роки.  Бачення
розвитку громади визначає бажаний для мешканців образ в перспективі
найближчих років, як повинна виглядати громада.
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    Відремонтовані дороги в Олександрівській ОТГ, які забезпечують
швидке, безпечне, комфортне в любу пору року рух автотранспорту
та пасажирські перевезення. Поточні ремонти та утримання доріг в
громаді  здійснюються  силами  КП  «Орбіта»  Олександрівської
селищної ради у співпраці з місцевим бізнесом.

2.2 Стратегічні та оперативні цілі.

Стратегічні  цілі  безпосередньо  виникають  з  бачення  та  визначають
напрямки  розвитку  громади,які  вказані  в  баченні.  В  той  же  час  вони
дозволяють  зберегти  чіткий  поділ  Плану  удосконалення  послуги,
згрупувати операційні цілі.

Стратегічні цілі Операційні цілі

1.Забезпечення  якісного
транспортного  зв’язку  між
населеними пунктами громади.

1.1  Будівництво  дороги  Воронівка  –
Актове.
1.2  Розробка  тендерної  процедури  на
визначення перевізника.
1.3  Покращення  якості  дорожнього
покриття.

2.  Забезпечення  безпеки  на
дорогах та доступності .

2.1 Інформаційно-просвітницька робота
з учасниками дорожнього руху.
2.2 Будівництво тротуарів.
2.3 Оновлення дорожніх знаків.
2.4 Будівництво велодоріжок

3.  Обслуговування  доріг  та
тротуарів.

3.1 Утримання  доріг в зимовий період.
3.2  Модернізація  КП  «Орбіта»
Олександрівської селищної ради.
3.3 Утримання узбіч доріг. 
3.4 Організація громадського контролю
за діяльністю КП «Орбіта».
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 ЧАСТИНА 3 ПРОЕКТИ

№п/п Операційна ціль Назва проекту
1 1.1  Будівництво  дороги

Воронівка – Актове.
- «Будівництво дороги село Воронівка –
село Актове».

2 1.2  Розробка  тендерної
процедури  на
визначення перевізника.

- «Розробка та затвердження тендерної
процедури на визначення перевізника в
межах Олександрівської ОТГ»

3 1.3  Покращення  якості
дорожнього покриття.

-  «Розробка плану (схеми) проведення
ремонтів  доріг  комунальної  власності
громади»
 - «Капітальний ремонт доріг місцевого
значення»
-  «Поточний  ремонт  доріг  місцевого
значення»

4 2.1  Інформаційно-
просвітницька  робота  з
учасниками  дорожнього
руху.

-  «Просвіта  з  молоддю   (залучення
поліції  до  інформаційно  -
роз»яснювальної роботи)
 - Пропаганда безпеки руху (біл-борди,
флаєри, інтерактивні ігри)
-  «Визначення  правил  взаємодії  з
промисловими  об’єктами,  що
знаходяться  в  межах Олександрівської
ОТГ»

5 2.2  Будівництво
тротуарів.

- «Будівництво тротуарів»

6 2.3 Оновлення дорожніх
знаків.

-  «Розробка  карти  дорожніх  знаків
Олександрівської ОТГ»
- «Оновлення дорожніх знаків»

7 2.4  Будівництво
велодоріжок

-  «Будівництво  вело  доріжок  в
населених  пунктах  Олександрівської
ОТГ»

8 3.1  Утримання   доріг  в
зимовий період.

-  «Розробка  та  затвердження  схеми
утримання доріг в зимовий період»

9 3.2  Модернізація  КП
«Орбіта»
Олександрівської
селищної ради.

-  «Придбання  техніки  для
комунального  підприємства  «Орбіта»
для  обслуговування  доріг  в  межах
компетенції Олександрівської ОТГ»
 -  «Упорядкування   Статуту  КП
«Орбіта»  Олександрівської  селищної
ради  відповідно  до  Українського
законодавства  в  частині  делегування
йому  повноважень  ремонту  та

24



утриманню  доріг  комунальної
власності Олександрівської ОТГ»

10 3.3  Утримання  узбіч
доріг.

-  «Розробка  плану/схеми  утримання
узбіч доріг комунальної власності»
-  «Обкос  та  прибирання узбіччя  доріг
комунальної власності»

11 3.4  Організація
громадського  контролю
за  діяльністю  КП
«Орбіта».

-  «Створення  наглядової  громадської
ради  за  діяльністю  КП  «Орбіта»
Олександрівської селищної ради».

ЧАСТИНА 4 КРИТЕРІЇ ПРИОРІТЕЗАЦІЇ 
На засідання РГ, яке відбулося 24 квітня, учасники робочої групи визначили
11 критеріїв. Потім, шляхом голосування (кожен учасник мав 4 голоси і міг
віддати їх за чотири різні критерії ) .

№ КРИТЕРІЇ  ГОЛОСИ

1 Безпека громадян 6
2 Підвищення рівня задоволення мешканців

громадян послугою
2

3 Покращення стану доріг 10
4 Підвищення рівня довіри до влади 1
5 Виконання Стратегії 3
6 Можливість  фінансування  з  місцевого

бюджету
7 Можливість фінансування з інших джерел 4
8 Наявність  дорожньої  та  пішохідної

інфраструктури
9

9 Зниження соціальної напруги
10 Модернізація роботи КП «Орбіта» 8
11 Підвищення рівня обізнаності населення 2

Таким чином, визначено чотири найважливіші критерії:
1. Покращення стану доріг
2. Наявність дорожньої та пішохідної інфраструктури
3. Модернізація КП «Орбіта»
4. Безпека громадян
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Частина 5  ПРІОРИТЕЗАЦІЯ  ПРОЕКТІВ.
Робоча  група  з  розробки  плану  удосконалення  послуги  та  запрошені
представники  громадськості  шляхом  голосування  визначили  перелік
найбільш важливих та  значимих,  пріоритетних проектів  ,  які  потрібно
впровадити першочергово. Було визначено, що кожен учасник засідання
має два голоси. (Один проект – один голос). 
Отримано наступні результати голосування:
№ Операційна ціль Назва проекту Отримані

бали
1 1.1  Будівництво

дороги  Воронівка  –
Актове.

-  «Будівництво  дороги  село
Воронівка – село Актове».

2

2 1.2  Розробка
тендерної  процедури
на  визначення
перевізника.

-  «Розробка  та  затвердження
тендерної  процедури  на
визначення перевізника в межах
Олександрівської ОТГ»

1

3 1.3  Покращення
якості  дорожнього
покриття.

-  «Розробка  плану  (схеми)
проведення  ремонтів  доріг
комунальної власності громади»
 -  «Капітальний  ремонт  доріг
місцевого значення»
-  «Поточний  ремонт  доріг
місцевого значення»

4

4 2.1  Інформаційно-
просвітницька
робота з  учасниками
дорожнього руху.

-  «Просвіта  з  молоддю
(залучення  поліції  до
інформаційно  -роз»яснювальної
роботи)
 - Пропаганда безпеки руху (біл-
борди,  флаєри,  інтерактивні
ігри)
- «Визначення правил взаємодії
з  промисловими  об’єктами,  що
знаходяться  в  межах
Олександрівської ОТГ»

2

5 2.2  Будівництво
тротуарів.

- «Будівництво тротуарів» 1

6 2.3  Оновлення
дорожніх знаків.

-  «Оновлення  дорожніх  знаків»
(Розробка карти дорожніх знаків
Олександрівської  ОТГ,
Оновлення дорожніх знаків)

7 2.4  Будівництво
велодоріжок

-  «Будівництво  вело  доріжок  в
населених  пунктах
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Олександрівської ОТГ»
8 3.1 Утримання  доріг

в зимовий період.
-  «Розробка  та  затвердження
схеми  утримання  доріг  в
зимовий період»

3

9 3.2 Модернізація КП
«Орбіта»
Олександрівської
селищної ради.

-  «Модернізація  КП  «Орбіта»
Олександрівської  селищної
ради.»  (Придбання  техніки  для
комунального  підприємства
джерело  для  обслуговування
доріг  в  межах  компетенції
Олександрівської  ОТГ,
Упорядкування   Статуту  КП
«Орбіта»  Олександрівської
селищної  ради  відповідно  до
Українського  законодавства  в
частині  делегування  йому
повноважень  ремонту  та
утриманню  доріг  комунальної
власності  Олександрівської
ОТГ)

7

10 3.3  Утримання  узбіч
доріг.

-  «Утримання  узбіч  доріг  в
належному  стані»   (Розробка
плану/схеми  утримання  узбіч
доріг комунальної власності,
Обкошування  та  прибирання
узбіччя  доріг  комунальної
власності)

1

11 3.4  Організація
громадського
контролю  за
діяльністю  КП
«Орбіта».

-  «Створення  наглядової
громадської  ради  за  діяльністю
КП  «Орбіта»  Олександрівської
селищної ради».

1

Отже,  за  результатами  голосування  найбільше  балів  отримали  два
проекти :

- «Придбання  техніки  для  комунального  підприємства  джерело  для
обслуговування доріг в межах компетенції Олександрівської ОТГ»

- «Поточний ремонт доріг місцевого значення».
       Перший проект, який буде впроваджуватися  - «Придбання техніки для
комунального  підприємства  джерело  для  обслуговування  доріг  в  межах
компетенції  Олександрівської  ОТГ».  Цей  проект  відноситься  до
короткострокових проектів та не потребує великої кількості часу для його
реалізації.  Цей  проект  надасть  можливість  КП  «Орбіта»  розвиватися  та
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отримувати додаткові надходження. Для громади надзвичайно важливо, що
утримання доріг місцевого значення буде здійснюватися власними силами за
власні  кошти  та  не  залежатиме  від  Вознесенського  райавтодора,  який  є
збитковим підприємством. 
Другий проект - «Поточний  ремонт  доріг  місцевого  значення»,  не  менш
важливий і можливий після запровадження першого проекту. Комісійно буде
визначено план чи схему поточних ремонтів доріг населених пунктів ОТГ.
Даний проект довготерміновий та потребує розробки календарного плану на
декілька років.

ЧАСТИНА 6  ЗАВДАННЯ ПЛАНУ ДІЙ

№ Назва проекту Період реалізації Відповідальні 

1 «Будівництво  дороги  село
Воронівка – село Актове».

2020-2021 Відділ  земельних
відносин,
містобудування,
архітектури  та
ЖКГ,  КП
«Орбіта»

2 «Розробка  та  затвердження
тендерної  процедури  на
визначення перевізника в межах
Олександрівської ОТГ»

2020 Відділ  кадрового
та  правового
забезпечення

3 «Розробка  плану  (схеми)
проведення  ремонтів  доріг
комунальної  власності
громади»

2019-2020 Відділ  земельних
відносин,
містобудування,
архітектури  та
ЖКГ

4 «Капітальний  ремонт  доріг
місцевого значення»

2019-2023 Відділ  земельних
відносин,
містобудування,
архітектури  та
ЖКГ

5 «Поточний  ремонт  доріг
місцевого значення»

2019-2023 Відділ  земельних
відносин,
містобудування,
архітектури  та
ЖКГ,  КП
«Орбіта»

6 «Просвіта  з  молоддю
(залучення  поліції  до

2020 Молодіжна
громадська  рада,
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інформаційно -роз»яснювальної
роботи)

відділ освіти

7 Пропаганда  безпеки  руху  (біл-
борди,  флаєри,  інтерактивні
ігри,  встановлення табличок   з
назвами вулиць)

2020 Молодіжна
громадська  рада,
відділ освіти

8 «Визначення правил взаємодії з
промисловими  об’єктами,  що
знаходяться  в  межах
Олександрівської ОТГ»

2020 Відділ  кадрового
та  правового
забезпечення

9 «Будівництво тротуарів» 2020-2023 Відділ  земельних
відносин,
містобудування,
архітектури  та
ЖКГ

10 «Оновлення дорожніх знаків» 2020-2023 Відділ  земельних
відносин,
містобудування,
архітектури  та
ЖКГ

11 «Будівництво  вело  доріжок  в
населених  пунктах
Олександрівської ОТГ»

2022-2023 Відділ  земельних
відносин,
містобудування,
архітектури  та
ЖКГ,  КП
«Орбіта»

12 «Розробка  та  затвердження
схеми  утримання  доріг  в
зимовий період»

2020 Відділ  земельних
відносин,
містобудування,
архітектури  та
ЖКГ, КП
«Орбіта» 

13 «Модернізація  КП  «Орбіта»
Олександрівської  селищної
ради.»

2019 Відділ  кадрового
та  правового
забезпечення

14 «Утримання  узбіч  доріг  в
належному стані»  

2019-2020 КП «Орбіта»

15 «Створення  наглядової
громадської ради за діяльністю
КП  «Орбіта»  Олександрівської
селищної ради».

2020 Відділ  кадрового
та  правового
забезпечення
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ЧАСТИНА 7  ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ  
ЩОДО  ПОКРАЩЕННЯ  ПОСЛУГИ

7.1 Кількісні показники
15  травня робоча група працювала над  визначенням якісних та кількісних
показників результативності послуги.

Результат Одиниця
виміру

       Мета
2019 2020 2021 2022 2023

Протяжність
відремонтованих доріг

км 3 10 15 15 15

Кількість  знаків
дорожнього руху

штук - 15 10 10 10

Протяжність
побудованих тротуарів

км - 1 1,5 1,5 1,5

Будівництво  дороги
село  Воронівка  –  село
Актове

км - 1,5 1,5 - -

Кількість  встановлених
табличок  з  назвами
вулиць

шт - 20 20 20 20

Кількість  придбаної
техніки

шт 4 1 1 1 1

7.2. Якісні показники

Результат Одиниця
виміру

Мета
2019 2020 2021 2022 2023

Мешканці,  які
відчувають  себе  у
безпеці

% 10 10 15 20 25

Відремонтовані дороги % 3 5 10 10 10
Наявні дорожні знаки % 4 5 10 10 10
Мешканці,  які
задоволені  якістю
послуги та станом доріг

% 6 22 24 30 35

Водії,  задоволені
якістю доріг

% 55 60 62 65 70

Зменшення  кількості
ДТП

% 40 45 50 55 60
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ЧАСТИНА 8  МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

Очікуваний
результат

Індикатори Вихідні
показник
и

Показник
,  який
потрібно
досягти

різниця Джерело
даних

Метод
отриманн
я даних

частот
а

відповідальни
й

Підвищенн
я  рівня
безпеки
мешканців

Побудовані
тротуари

0 5 км 5 км Акти
виконаних
робіт

Обробка та
аналіз
даних 

1 раз на
рік

Відділ
земельних
відносин,
містобудування
, архітектури та
ЖКГ,  КП
«Орбіта»

Підвищенн
я  рівня
якості
дорожнього
покриття

Протяжність
доріг,  які
потребують
капітального
та  поточного
ремонту

1500 кв.м 10 000
кв.м

8500
кв.м

Акти
виконаних
робіт

Обробка та
аналіз
даних

1 раз на
рік

Відділ
земельних
відносин,
містобудування
, архітектури та
ЖКГ

Якісне
утримання
доріг

Кількість
техніки,  яку
необхідно
придбати  для
обслуговуванн
я

0  8
одиниць

8 Акти
прийому-
передачі

Обробка та
аналіз
даних

1 раз на
рік

Відділ
земельних
відносин,
містобудування
, архітектури та
ЖКГ,  КП
«Орбіта»

Безпека
руху

Кількість
встановлених
знаків

0 45 штук 45 Акти
прийому-
передачі

Обробка та
аналіз
даних

1 раз на
рік

Відділ
земельних
відносин,
містобудування
, архітектури та
ЖКГ,  КП
«Орбіта»

Фінансова
підтримка

Сума  коштів,
виділена  з
бюджету
селищної ради

664990 грн 2 000 000
грн

1 335 01
0 грн

Фінансова
звітність

Обробка та
аналіз
даних

1 раз на
рік

Відділ
фінансової  та
бухгалтерської
звітності

Громадяни,
які
задоволені
якістю
доріг  та
тротуарів

Кількість
задоволених
мешканців

30% 60% 30% анкетуванн
я

Обробка та
аналіз
даних

1 раз на
рік

Виконавчий
комітет
селищної ради
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