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Абревіатури 

 

USAID - Агентство США з міжнародного розвитку 

ОТГ - об'єднана територіальна громада 

SWOT - переваги, недоліки, можливості, загрози 

DOBRE – Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» 

РГ – робоча група 

КП –комунальне підприємство 

SDIP – план покращення послуг 
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Склад Робочої Групи 
 

КОРІНЬ 

Михайло Михайлович 

Заступник селищного голови,  голова робочої групи 

ВАРАКУТА 

Віталій Миколайович 

Провідний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, 

містобудування, архітектури та комунальної власності, 

екології, житлово-комунального господарства та 

благоустрою виконавчого комітету Васильківської 

селищної ради, заступник голови робочої групи 

ГОРІЛИК 

Олена Вікторівна 

Провідний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, 

містобудування, архітектури та комунальної власності, 

екології, житлово-комунального господарства та 

благоустрою виконавчого комітету Васильківської 

селищної ради, секретар робочої групи 

ГУСАК 

Світлана Анатоліївна 

Начальник відділу з питань економічної діяльності та 

інвестицій виконавчого комітету Васильківської селищної 

ради 

ДОРОШЕНКО 

Вадим Леонідович 

Начальник філії Васильківський райавтодор (за згодою) 

ПІДДУБНИЙ 

Максим Миколайович 

Директор районного комунального підприємства 

«Джерело» (за згодою)  

 

КРАСНОЩОК 

Андрій Вікторович 

Депутат селищної ради 

 

КОВАЛЬЧУК 

Сергій Олександрович 

Провідний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського 

обліку та звітності селищної ради 

РЯБЕНКО 

Сергій Степанович 

Депутат селищної ради 

ГОРБАТЕНКО 

Олексій Леонідович- 

Депутат селищної ради 

ЛЯШЕНКО  В.О. старости Воскресенівського старостинського округу 
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Олександр Володимирович  

ЄРМАКОВА 

Юлія Іванівна 

В.О. старости Богданівського старостинського округу 

НЕДОКУС 

Петро Іванович 

В.О. старости Великоолександрівського старостинського 

округу 

 

КУЩЕВСЬКА 

Ірина Володимирівна 

Голова громадської організації «Смерека» 

ІВОНІНА 

Валентина Михайлівна 

Депутат селищної ради 

ГОНЧАРЕНКО 

Максим Володимирович 

Представник молодіжної організації «Активна молодь 

Васильківщини» 

 

БЕЗПЯТИЙ 

Ігор Дмитрович 

Депутат селищної ради 

ХОРОШИЛОВ 

Сергій Петрович 

Головний редактор місцевої газети «Васильківський 

вісник» (за згодою) 
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Вступ 

 

План удосконалення послуги «Утримання та ремонт комунальних доріг та тротуарів 

в межах компетенції Васильківської  ОТГ», розроблений за підтримки Агентства 

міжнародного розвитку США за участю «Global Communities» за програмою ДОБРЕ  

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». 

Послуга «Утримання та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції 

Васильківської  ОТГ» була обрана завдяки широкій участі громадян з кожного населеного 

пункту Громади, у результаті спільних зустрічей та опитування населення. Експерти 

DOBRE спільно з органами ОТГ провели загальні збори жителів сіл, які є членами громади. 

Крім того, було проведено опитування для визначення пріоритету послуг. Послуга 

«Утримання та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції Васильківської  

ОТГ» була обрана якнайбільш  актуальною для більшості населення громади.  
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Загальні відомості про Васильківську об’єднану територіальну 

громаду 

     Васильківська ОТГ розташована у східній частині Дніпропетровської області та 

межує з Запорізькою областю. Васильківська ОТГ була утворена трьома сільськими радами: 

Великоолександрівською, Богданівською і Воскресенською та однією селищною радою – 

Васильківською. Вибір Васильківки адміністративним центром громади був зумовлений її 

статусом колишнього районного центру. Усього ОТГ налічує 20 населених пунктів, 

відстань до яких від адміністративного центру ОТГ знаходиться у межах від 5 км до 25 км. 

Чисельність населення, яке проживає у цих населених пунктах, коливається у межах від 19 

осіб  до 11 848 - в адміністративному центрі Васильківка. 

До складу Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади увійшли 

наступні населені пункти: селище міського типу Васильківка, с-іл Петриківка, Правда, 

Бондареве, Вовчанське, Іванівка, Улянівка, Зоря, Красне, Манвелівка Васильківської 

селищної ради; Катеринівка, Богданівка, Нововасильківка, Бабакове, Колономиколаївка 

Богданівської сільської ради; сел Воскресенівка, Нововоскресенівка Воскресенівської 

сільської ради; Великоолександрівка, Преображенівка, Первомайське, 

Великоолександрівської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області. 

Територія Громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить 

до складу Васильківського району Дніпропетровської області.  

Відстань від адміністративного центру Громади до обласного центру – 90 км.  

Територія Васильківської селищної об’єднаної територіальної громади є 

нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних 

громад, що об’єдналися.  

 
 

Межі території Громади не можуть бути змінені без згоди членів об’єднаної 

територіальної громади.  

Загальна територія Громади займає площу 456,5 км2. 

Населення Громади становить 16499 осіб.  

Щільність населення складає 37 осіб/км2.  

Гідрографічна сітка Громади представлена технічними водоймами ставків загальною 

площею 357,4641 га, а також річкою Вовчою. 
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Площа лісового фонду становить 3492,773 га. Лісополоси та лісові насадження 

(посадки) 609,99 га. Площа земель сільськогосподарського призначення складає 39861,48 

га. 

Площа земель запасу складає 8076,06 га. На території Громади є родовища глини та 

піску. Також на території розміщений видобувний кар′єр різнофракційного щебеню. 

 

Порядок Проведення Роботи та Методологія 

Стратегічний план з покращення послуги «Утримання та ремонт комунальних доріг 

та тротуарів в межах компетенції ОТГ»  Васильківської територіальної громади був 

розроблений на основі Стратегічного планування, вивчення практичної літератури та 

досвіду міжнародних консультантів. Методологія ґрунтується на партисипативному 

принципі залучення громадськості та консультацій із громадянами на всіх стадіях процесу 

розробки Плану. До робочої групи входять представники всіх населених пунктів ОТГ, щоб 

гарантувати рівну участь всіх суб'єктів ОТГ.  

          Стратегічний план відповідає українському законодавству та знанням досвідчених 

фахівців. План розробляється за допомогою інтерактивних обговорень, що проводяться під 

час засідань робочої групи. Нижче наведено список тем, обговорених під час цих засідань.  

Таблиця 1. Тематичні зустрічі з членами Робочої групи з питань Плану 

покращення послуги доріг і тротуарів 

Опис діяльності Учасники 

Перше засідання робочої групи з метою короткого викладу 

проекту та діяльності  

Робоча група 

Участь у виявленні поточних проблем із наданням послуги доріг 

і тротуарів:  

1. Презентація технічних моментів по наявному стану 

послуги; 

2. Аналіз стану доріг і тротуарів; 

3. Постановка проблем (відсутність коштів на ремонт доріг 

і тротуарів, якість наданої послуги); 

4. Рекомендації по роботі для робочої групи. 

Робоча група 

SWOT аналіз  Робоча група 

Визначення бачення послуги доріг і тротуарів в громаді. 

Визначення стратегічних цілей для кожної проблемної сфери. 

Визначення стратегії покращення послуги.   

Робоча група 

Вибір критеріїв визначення пріоритетів проблем по 

покращенню послуги «Утримання та ремонт комунальних доріг 

та тротуарів в межах компетенції Васильківської  ОТГ». 

Робоча група 

Визначення показників ефективності виконання Плану щодо 

покращення послуги «Утримання та ремонт комунальних доріг 

та тротуарів в межах компетенції Васильківської  ОТГ».  

Робоча група 
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Частина 1. Дослідження стану та потреб наявної послуги «Утримання та 

ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції 

Васильківської  ОТГ» 

 

1.1. Транспортно-дорожній комплекс та обслуговуючі КП 

Транспортний комплекс є важливою складовою у галузевій структурі економіки 

Васильківської територіальної громади. Налагоджена система автобусного та залізничного 

сполучення населених пунктів селищної ради з обласним центром. 

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне 

сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з 

твердим покриттям. Транспортне сполучення забезпечує доступність до районного та 

обласного центру.  

         Загальна протяжність автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться на території 

Васильківської  ОТГ становить 112,9 км., з яких 65 км. під твердим покриттям. 

 Через Васильківську ОТГ проходить залізнична дорога, на території розташовані 

станції Ульянівка, а також декілька зупинок. Васильківська ОТГ пов'язана залізницею 

(ст. Ульянівка) з містом Дніпро (110 км) за допомогою приміських потягів. Існує також 

автобусне сполучення з Дніпром та іншими містами України.  

 На території Васильківської ОТГ наявні тротуари комунальної власності. 

Протяжність тротуарів становить 8,0 км, з них тротуари придорожні становлять 6,5 км., 

паркові доріжки та алеї -1,5 км. 

 

1.2.Транспортне сполучення 

Станція Ульянівка - проміжна залізнична станція Дніпровської дирекції залізничних 

перевезень Придніпровської залізниці.  

Платформа Васильківка - розташована на двоколійній електрифікованій постійним 

струмом лінії Синельникове I — Чаплине між станціями Письменна (20 км) та Чаплине (17 

км) у смт. Васильківка Васильківського району Дніпропетровської області. 

На станції зупиняються тільки приміські поїзди. 

Пасажирська зупинка залізнична платформа Дніпропетровської дирекції 

Придніпровської залізниці на лінії Синельникове II — Чаплине. 

Платформа розташована у смт. Васильківка Васильківського району 

Дніпропетровської області між станціями Письменна (17 км) та Улянівка (3 км). 

«Автостанція Васильківка» - головна автостанція районного центра Васильківського 

району. Автостанція входить до ПАТ «Дніпропетровського обласного підприємства 

автобусних станцій» 

 Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в 

зовнішніх зв’язках громади. На території громади розроблені транспортні маршрути 

державного, обласного і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими 

Територію громади перетинає автомобільна дорога державного значення - Т-04-08 

Павлоград – Токмак, Т-04-01 Дніпро-Мелітополь Стан доріг - незадовільний.  
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районними центрами здійснюється приватними перевізниками. В громаді налагоджені 

внутрішньопасажирські перевезення між населеними пунктами громади та іншими 

населеними пунктами, що входять в склад Васильківського району. Також дану функцію 

виконує комерційне таксі. 

 

       1.3. Приміське транспортне сполучення: 

На території Васильківської ОТГ приміські перевізники здійснюють наступні 

маршрути: 

8 маршрутів – смт. Васильківка –м. Дніпро- смт. Васильківка 

5 маршрутів – смт. Васильківка - м. Павлоград- смт. Васильківка 

 

1.4. Комунальні підприємства Громади, які займаються утриманням доріг 

На території Васильківської ОТГ  працює два комунальних підприємства які 

обслуговують дороги Васильківської громади, але не фінансуються з місцевого бюджету. 

Всі роботи стосовно утримання та ремонту доріг здійснюються відповідно до укладених 

договорів:  

КП Філія  «Васильківський райавтодор»: 

  В перелік робіт підприємства у впровадженні господарської діяльності входять: 

    • розробка грунтів та улаштування грунтових споруд; 

    • улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних; 

    • зведення металевих конструкцій; 

    • зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; 

    • будівництво доріг автомобільних, а саме: 

    • роботи з експлуатаційного утримання земляного полотна та водовідводу; 

    • роботи з експлуатаційного утримання дорожнього одягу; 

    • роботи з експлуатаційного утримання технічних засобів організації дорожнього руху; 

    • роботи із зимового утримання технічних засобів організації дорожнього руху; 

    • роботи із зимового утримання; 

    • роботи з озеленення; 

    • роботи з експлуатаційного утримання штучних споруд; 

    • роботи з експлуатаційного утримання об′єктів благоустрою; 

    • роботи по капітальному, середньому та поточному ремонту а/доріг. 

   

   Кількість працюючих у філії налічує 33 особи, з них: 

    механізаторів – 9 чол.; 

    водіїв – 6 чол.; 

    дорожніх робітників – 3 чол.; 

    обслуговуючий персонал -5 чол.; 

    ІТП – 10 чол. 

 

          Наявна техніка підприємства описана в Додатку № 2. 

 

КП «Джерело»: 
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Комунальне підприємство «Джерело» утворилося  в 2013 році. Основна мета 

діяльності підприємства надання сталої та якісної послуги водопостачання та 

водовідведення населенню, виконання заходів по приведенню до належного санітарного 

стану території смт. Васильківка, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, відкачування та вивіз 

нечистот, зимове утримання доріг та тротуарів, посипання протиожеледною сумішшю, 

комплексне прибирання доріг, вивіз негабаритних відходів. 

Штат підприємства складається з 30 осіб. 

Підприємство має на балансі транспортні засоби: 

• екскаватор-навантажувач Hyundai H940S; 

• колісний трактор ЮМЗ 6-кл.; 

• мінінавантажувач Bobcat S770 (2017) у комплекті з навісним обладнанням; 

• мінінавантажувач Bobcat S770 (2016) у комплекті з навісним обладнанням 

• трактор гусеничний Т-150; 

• трактор МТЗ - 80; 

Також, мається навісне обладнання: 

• пристрій для розкидання протиожиледної суміші; 

• грейдерна лопата;  

• лопата-отвал; 

• комунальна щітка; 

• пневмомолот; 

• міні ковш. 

Обладнання для ремонтних робіт та благоустрою: 

• мотопомпа; 

• зварювальний апарат; 

Електроінструмент: 

• кутові шліфмашинки; 

• дріль; 

• перфоратор; 

• відбійний молоток; 

• компресор; 

• паяльник для труб з поліпропілену. 

Інвентаризація вулиць та доріг комунальної власності по Виконкому Васильківської 

селищної ради знаходиться у Додатку  №1. 
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1.5.Фінансування утримання доріг Васильківської ОТГ 

 

Джерела 

надходження 

Бюджет 2017, тис.грн 

капітал. поточн. 

Кошти 

місцевого 

бюджету 
1515,961 2395,0 

Кошти з 

інших джерел, в 

т.ч. 

0 0 

державний 

бюджет 
1293,092 0 

обласний 

бюджет 
0 0 

Утримання 

доріг 
2809,053 2395,0 

Всього за 

рік 
2809,053 2395,0 

 

У 2017 році за кошти місцевого бюджету було виконано роботи по капітальному 

ремонту доріг на суму 1420,833 тис. грн., виготовлено проектно-кошторисну документацію 

на капітальний ремонт доріг на 73,907 тис. грн., здійснено технічний нагляд за об’єктами 

капітального ремонту доріг вартістю 14,985 тис. грн., а також авторський нагляд – 6,236 тис. 

грн. 

За кошти місцевого бюджету було виконано поточний ремонт доріг в кількості 11 

одиниць на загальну суму 2195,5 тис. грн., а також облаштовано тротуари на суму                     

199,5 тис. грн. 

 

 

          1.6. Аналіз Сильних і Слабих Сторін, Можливостей та Загроз (SWOT) 

 

Аналіз послуги «Утримання та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах 

компетенції Васильківської  ОТГ»  Дніпропетровської області. 

      Аналіз проводився під час засідання робочої групи з написання плану покращення 

надання послуги «Утримання та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах 

компетенції Васильківської  ОТГ». До проведення аналізу було залучено керівництво 

громади, профільних спеціалістів, представників підрядних організацій, представників 

громадськості. Також було проведено опитування місцевих жителів. 
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Сильні сторони Слабкі сторони 

• наявність частково оновленої техніки; 

• наявність доріг між усіма населеними 

пунктами ОТГ; 

• межування з обласним центром; 

• наявність частини будівельних матеріалів 

на території громади (пісок, щебінь); 

• наявність виготовленої проектно-

кошторисної документації. 

• недостатня кількість та якість дорожньої 

техніки; 

• недостатня кількість кваліфікованих 

кадрів; 

• відсутність пішохідної та велосипедної 

інфраструктури; 

• низький рівень безпеки для пішоходів та 

велосипедистів; 

• незадовільний стан доріг які знаходяться в 

підпорядкуванні області; 

• незадовільний стан доріг місцевого 

значення; 

• недостатнє фінансування для відновлення 

асфальтобетонного заводу; 

• відсутність зливової каналізації; 

• відсутність вказівників стосовно назв 

вулиць; 

• відсутність світлофорів; 

• відсутність карти доріг всіх форм 

власності на території громади. 

 

Можливості 

• перепланування ширини доріг 

• відведення земельних ділянок під 

тротуари 

• виготовлення проектно-кошторисної 

документації для облаштування зливової 

каналізації 

• проведення навчань по обслуговуванню 

та утриманню доріг із залученням 

закордонного досвіду; 

• участь громади у програмах МТД 

(залучення додаткових можливостей для 

підвищення якості послуг); 

• фінансова підтримка на ремонт та 

утримання доріг та інфраструктури з 

обласного та державного бюджетів; 

• створення власного підприємства для 

утримання доріг; 

• підвищення рівня безпеки. 

 Загрози 

• відсутність генерального плану території; 

• безпека руху велосипедистів та пішоходів; 

• дуже низький рівень фінансування 

• дуже часті зміни до законодавства. 

 

 

 

ЧАСТИНА 2. Бачення та Визначення Цілі і Стратегічних Напрямів 

Покращення Послуги «Утримання та ремонт комунальних доріг та 

тротуарів в межах компетенції Васильківської  ОТГ» 

Протягом четвертого засідання робочої групи було визначено бачення покращення 

послуги «Утримання та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції  

Васильківської  ОТГ». Бачення: 
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В ході обговорення були також сформовані стратегічні цілі 

впровадження послуги: 

 

 

 

 

 

Частина 3. Визначення проблем, операційні цілі та проекти 

3.1. Визначення Проблеми 

В ході засідань робочої групи були виявлені наявні проблеми в наданні послуги 

«Утримання та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції 

Васильківської  ОТГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Приведення 
до 
належного 
стану та 
утримання 
доріг та 
тротуарів 
комунальної 
власності 
громади

2

Створення 
умов 
безпечного 
руху та 
транспортни
х перевезень

3

Покращення 
доступу до 
об'єктів 
соціальної 
сфери

Добавлено примечание ([OM1]): Я би переглянув 
формулювання першої стратегічної цілі. Оскільки ремонт, 
будівництво та утримання доріг – це як ви досягаєте цілей, 
а не ціль. 



 15 

 

Таблиця 2. Перелік проблемних питань 

Критерій 1. 

Доступність до об’єктів 

соціального 

призначення 

 

Критерій 2. Якість 

дорожнього покриття 

та експлуатаційних 

норм 

Критерій 3. Безпека для 

пішоходів та 

автомобільних 

користувачів 

 

Проблемний доступ до 

пункту першої швидкої 

допомоги по вул. 

Михайлівська в смт. 

Васильківка 

 

Відсутність пандусів до 

освітніх закладів 

Громади 

смт. Васильківка 

с. Вокресенівка 

с. Великоолександрівка 

с. Ульянівка 

с. Богданівка 

 

Відсутність пандусів до 

до адмінбудівлі в                                   

с.Воскресенівка,                                        

с.Богданівка,                                           

смт. Васильківка 

 

 

Низька якість підїзної 

дороги до 

Богданівської філії І-ІІ 

ступеня опорного 

закладу 

Васильківського 

НВК№1                                                    

ім. 

М.М.Коцюбинського в 

с. Богданівка 

Критичний стан доріг у: 

смт.Васильківка 

вул.Соборна – 2,0 км 

вул. Мічуріна– 3,5км 

вул. Першотравнева – 5,2 

км 

вул. Колота- 1,5 км 

вул. Залізна- 0,3 км 

вул. Осіння- 0,6 км 

вул. Абрикосова- 4,5км 

вул. Михайлівська- 1,13 

км 

вул. Історична- 1,5 км 

вул. Святовознесенська- 

1,1 км 

вул. Бондаренка- 0,72км 

вул. Больнична- 0,7км 

вул. Патріотів- 2,0 км 

вул. Сагайдачного- 0,3 

км 

вул.Різдвяна -1,5 км 

с.Вовчанське: 

вул. Центральна-1,8 км 

с.Манвелівка, 

вул. Квітнева -0,6 км 

вул. Журавлина-0,8 км 

с. Воскресенівка 

вул. Центральна-1,8км. 

Відсутність знаків 

дорожнього руху : 

с. Великоолександрівка 

(знаки назв населених 

пунктів на початку і кінці 

села) 

с.Великоолександрівка – 

відсутність 

світловідображаючих 

дорожніх знаків «стрілка 

поворот» по вул. 

Центральна вул. Сонячна. 

 

Облаштування зупинок 

громадського транспорту 

на території 

Васильківської ОТГ 

 

Часткове освітлення 

вулиць: 

с. Манвелівка 

вул. Центральна 

с. Воскресенівка 

вул. Центральна 

с.Великоолександрівка 

вул. Центральна 

вул. Чкалова 

вул. Кооперативна 

вул. Поштова 

вул. Садова 



 16 

 

 

 

 

 

Майже повна 

відсутність назв 

вулиць на території 

всієї ОТГ 

 

 

пров. Річковий – 0,538 

км. 

с. Великоолександрівка 

вул. Центральна –2,3 км. 

вул. Чкалова – 0,68 км, 

вул. Мічуріна– 0,570 км, 

вул. Кооперативна-0,930 

км, 

вул. Садова – 1,500км, 

вул. Молодіжна – 0,680 

км, 

вул. Щорса –  0,890 км, 

вул. Мостова –0,560 км, 

вул. Шкільна –0,360 км, 

вул. Поштова – 0,700км, 

пров. Поштовий- 0,160 

км. 

с. Катеринівка 

вул Степова –0,730 км, 

вул. Перемоги- 0,511км, 

с.Нововасильківка 

вул. Братів Опришко – 

0,955км. 

 

вул. Зарічна 

вул. Мічуріна 

вул. Лугова 

вул. Лозова 

пров. Дубовий 

Відсутність знаків 

 

 

 Грунтові дороги: 

смт. Васильківка 

вул.  Бабича- 3,7км, 

вул. Набережна – 0,45 

км, 

вул. Партизанська –1,0 

км, 

вул. Першотравнева –1,0  

км, 

вул. Кринична – 0,25 км, 
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вул. Дніпровська- 80 – 

1,02 км, 

вул. Космічна –1,02 км, 

вул. Робітнича –0,617 км, 

вул. Весела – 0,400 км, 

вул. Зелена  – 0,305 км. 

с. Вовчанське 

вул. Степова -0,8 км. 

 Придбання спецтехніки 

для утримання та 

ремонту доріг 

комунальної власності: 

віброкоток 

фреза 

дискова пила 

гідробур 

дорожня комбінована 

машина 

Низька якість  

тротуарів та алей  для 

пішоходів 

смт. Васильківка 

вул. Першотравнева -3 

км. 

вул. Партизанська-3 км 

вул.Історична-0,2 км. 

вул.Михайлівська-0,3 км 

Центральні алеї в 

центральному парку                        

смт. Васильківка. 

 

Розчистка дерев на 

узбіччях автомобільних 

доріг, які 

перешкоджають руху 

вантажних автомобілів 
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Для досягнення стратегічних цілей було виділено операційні цілі, які є пріоритетними 

для впровадження в громаді.  

 

За виокремленими стратегічними цілями операційні цілі було розподілено на 3 основні 

групи: 

І. Приведення до належного стану та утримання доріг, тротуарів та алей  комунальної 

власності Громади 

• капітальний ремонт доріг місцевого значення; 

та автобусів, так звані 

«тунелі» 

Дорога –Васильківка –

Письменне 

Дорога Васильківка- 

Великоолександрівка 

Дорога – Васильківка-

Бондарево 

с. Воскресенівка 

вул. Шевченко 

вул. Центральна 

 

Відсутність бар′єрів від 

мулу в с. Богданівка 

 

Відсутність взаємодії 

між обласними та 

районними службами 

автомобільних доріг 

 

Відсутність карти 

автомобільних доріг 

для якісного та 

своєчасного утримання 

доріг 

 

Відсутність зливової 

каналізації в смт. 

Васильківка 
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• поточний ремонт доріг місцевого значення ; 

• придбання техніки (зимове утримання, експлуатація); 

• встановлення бар′єрів від мулу; 

• налагодження партнерства з дорожніми службами області (спільні проекти); 

• зачистка дерев, які створюють «тунелі» над проїжджою частиною  

• формування твердого покриття грунтових доріг 

• будівництво зливової системи на території Васильківської ОТГ 

• капітальний ремонт тротуарів та алей на території ОТГ 

• розробка Карти доріг з нанесенням доріг всіх форм власності, а також всією дорожньою 

інфраструктурою. 

ІІ. Покращення доступу до об’єктів соціальної сфери. 

• облаштування  пандусами всіх закладів соціально-бюджетної сфери; 

• капітальний ремонт під′їзних шляхів до закладів соціально-бюджетної сфери; 

• встановлення табличок з позначенням вулиць. 

ІІІ. Створення умов безпечного руху транспорту та перевезень 

• встановлення знаків дорожнього руху; 

• реконструкція вуличного освітлення (аварійних ділянок ) і взагалі; 

• облаштування зупинок громадського транспорту; 

 

 

 

Частина 4. Перелік проектів до плану удосконалення послуги «Утримання 

та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції 

Васильківської  ОТГ» 

Визначення пріоритетності проектів 

План дій  по реалізації SDIP складений  відповідно до пріоритетів та 

можливостей Васильківської  ОТГ. У плані дій обрано 3 періоди реалізації завдань з 

удосконалення послуги з утримання доріг та дорожнього покриття. Під час 

обговорення пріоритетності проектів робочою групою були визначені наступні 

пріоритети: 

І період – короткострокові (пріоритетні). Термін реалізації  - проекти та заходи, 

які потрапили в зелений сектор Плану дій. 

ІІ період – середньострокові. Термін реалізації  – проекти, які у ІІ рік виконання 

плану пересікаються з короткостроковими. Вони потрапили у жовтий сектор   

 ІІІ період – довгострокові завдання. Термін реалізації. Проекти та завдання , які 

потребують значних фінансових вкладень та ресурсів. Вони знаходяться у червоному 

секторі. 
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Стратегічна ціль І. Приведення до належного стану та утримання доріг, 

тротуарів та алей комунальної власності Громади 

Індикатор 

результатив

ності 

1.1. Капітальний ремонт доріг місцевого значення Громади  

 смт. Васильківка: вул. Соборна, Мічуріна, Першотравнева, Колота, 

Залізна, Осіння, Абрикосова, Михайлівська, Історична, 

Святовознесенська, Бондаренка, Больнична, Патріотів, Сагайдачного, 

Різдвяна,вул. Шевченка, вул. Березнева. 

с. Вовчанське: вул. Центральна. 

с. Манвелівка: вул. Квітнева, Журавлина  

с. Воскресенівка: вул. Центральна, пров. Річковий; 

с. Великоолександрівка: вул. Центральна, вул. Чкалова, вул. Мічуріна, 

вул. Кооперативна, вул. Садова, вул. Молодіжна, вул. Щорса, вул. 

Мостова, вул. Шкільна, вул. Поштова, пров. Дубовий, вул. Зарічна. 

с.Катеринівка: вул. Степова, вул. Перемоги; с. Нововасильківка: вул. 

Братів Опришко. 

Протяжність 

доріг, км 

 

 

 

 

 

1.2. Поточний ремонт доріг місцевого значення  

 смт. Васильківка: пров. Партизанський, пров. Першотравневий, 

вул.Незалежності, вул. Геся, пров. Сонячний, вул.Молодіжна, вул. 

Українська. Воскресенівка: вул. Набережна, вул. Шевченка 

Протяжність 

доріг, км 

1.3 Придбання техніки (зимове утримання, експлуатація) Кількість 

техніки, шт. 
 

щітка з бункером Bobcat DD 

віброкоток  Bobcat 48-72; 

фреза  Bobcat 14-40 

дискова пила  Bobcat WS; 

грейдер  Bobcat 2400 

 

гідробур  Bobcat 10,15с, 30с; 

машина для ямкового ремонту УЯР-01 

подрібнювач, щіпоріз 

дорожня комбінована машина  

 

1.4. Встановлення бар′єрів від мулу  

 Капітальний ремонт дороги по вул. Перемоги в                                  с. 

Катеринівка; 

Протяжність 

доріг на яких 
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Капітальний ремонт дороги та встановлення бар′єру від мулу по вул. 

Хутірській с. Богданівка 

Встановлення бар′єрів від мулу по вул. Вишневій в                        с. 

Богданівка; 

Часткове будування бар′єру від мулу по вул. Шевченка в        с. Богданівка 

встановлені 

бар′єри від 

мулу, км 

1.5. Налагодження партнерства з дорожніми службами області (спільні 

проекти) 

 

 Налагодження партнерства з балансоутримувачами доріг 

загальнодержавного, регіонального та районного значення та бізнес- 

структурами: Дніпропетровська ОДА, Васильківська РДА, Укравтодор та 

інші. 

Капітальний ремонт доріг державного значення: 

Т-04-08 Павлоград - Токмак 

Т-04-01Дніпро-Мелітополь 

Кількість 

виділеного 

фінансування 

, тис.грн. 

1.6. Зачистка дерев, які створюють «тунелі» над проїжджою частиною  

 Обрізка дерев по дорогах державного значення та загального 

користування: 

Дорога: Васильківка- Письменне 

Дорога: Васильківка- Великоолександрівка 

Дорога: Васильківка-Бондарево 

с.Воскресенівка : вул. Шевченко, вул. Центральна 

 

Протяжність 

прочищених 

доріг, км. 

1.7. Формування твердого покриття грунтових доріг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 

 

 

смт. Васильківка: вул.  Бабича, вул. Набережна, вул. Партизанська, вул. 

Першотравнева,  

вул. Кринична, вул. Дніпровська- 80, вул. Космічна, вул. Робітнича, вул. 

Весела, вул. Зелена.   

с. Вовчанське вул. Степова -0,8 км. 

Протяжність 

доріг, км 

Будівництво зливової системи на території Васильківської ОТГ  

вул. Першотравнева, вул. Партизанська, вул. Абрикосова, вул. Соборна, 

вул. Михайлівська, вул. Історична, вул. Привокзальна. 

Протяжність 

доріг, км 

Капітальний ремонт тротуарів та алей на території ОТГ  

Капітальний ремонт тротуарів по вул. Історична, вул. Михайлівська, вул. 

Першотравнева, вул. Партизанська, вул. Соборна, вул. Лесі Українки, вул. 

Спортивна. Алеї центрального парку в смт. Васильківка 

Протяжність 

відремонтова
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них 

тротуарів, км 

1.9. Розробка Карти доріг з нанесенням доріг всіх форм власності, а також 

всією дорожньою інфраструктурою 

 

 Розробка Карти доріг всіх форм власності; 

Нанесення всієї дорожньої інфраструктури Громади. 

 

ІІ Створення умов безпечного руху транспорту та перевезень  

2.1. Встановлення знаків дорожнього руху 

 

 

 с. Великоолександрівка: встановлення назв населених пунктів на початку 

і кінці села Великоолександрівка, Преображенське, Первомайське 

Встановлення світловідображаючих дорожних знаків «стрілка поворот» 

по вул. Центральна, вул.Сонячна 

Смт. Васильківка, вул. Патріотів  установка лежачого поліцейського і 

встановлення обмеження руху вантажного транспорту 

Встановлення знаків назв населених пунктів Громади 

 

 

Кількість 

встановлених 

знаків, шт. 

2.2. Реконструкція вуличного освітлення (аварійних ділянок )   

 с.Воскресенівка : вул. Центральна 

с.Великоолександрівка:                                                                                 

вул. Центральна, вул. Чкалова, вул. Кооперативна, вул. Поштова,                          

вул. Садова, вул. Зарічна, вул. Мічуріна, вул. Лугова,                        

вул. Лозова, пров. Дубовий. 

смт. Будівельників,  Першотравнева, Абрикосова, Святовознесенська, 

Сагайдачного, Бабича, Березнева, Комунарна, Нагорна, Тельмана. 

Кількість 

світлоточок, 

шт. 

 

    2.3. Облаштування зупинок громадського транспорту  

 Освітлення автобусних зупинок Великоолександрівка, смт. Васильківка. 

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 

 

Кількість 

облаштовани

х зупинок, 

шт. 

ІІІ.  Покращення доступу до об’єктів соціальної сфери  

     3.1. Облаштування  пандусами всіх закладів соціально-бюджетної сфери  
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Частина 5. Моніторинг і Оцінка 

 

Робоча група розробила детальний план дій, який відповідає баченню та стратегічним 

цілям і операційним цілям. План дій складається з проектів, кожен проект має карту 

проекту, де вказано етапи, заходи, календарний план та відповідальних осіб. 

 

 Облаштування пандусів освітніх закладів,  

пандус до адмінбудівлі с. Богданівка, с. Воскресенівка, смт. Васильківка 

Сільський клуб с. Воскресенівка, селищний будинок культури 

Васильківка 2 

Кількість 

облаштовани

х пандусів, 

шт. 

Кількість 

задоволених 

осіб, чол. 

     3.2. Капітальний ремонт під′їзних шляхів до закладів соціально-

бюджетної сфери 

 

 Капітальний ремонт під'їздної дороги до Богданівської філії І-ІІ ступеня 

опорного закладу Васильківського НВК №1 ім. М.М. Коцюбинського в 

селі Богданівка 

Капітальний ремонт під'їзних шляхів по вул. Михайлівська біля 

Васильківська ЦРЛ» ДОР. 

  

Площа 

відремонтова

них підїзних 

шляхів, кв.м. 

    3.3. Встановлення табличок з позначенням вулиць 

Таблички з позначенням вулиць необхідно встановити на кожній вулиці 

Громади 

Кількість 

встановлених 

табличок, шт. 
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5.1.Показники продуктивності 

«Утримання та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції Васильківської  ОТГ» 

Робоча група почала з визначення короткострокових результатів виконання SDIP. Перелік результатів включає капітальний та поточний 

ремонт доріг та тротуарів, придбання техніки для обслуговування дорожньої інфраструктури, встановлення знаків дорожнього руху. 

 

                        5.2. Кількісні показники та індикатори оцінки  

Результат 2018 2019 2020 2021 2022 

Кількість придбаної техніки, шт 1 2 2 2 2 

Протяжність відремонтованих 

доріг, км 

1,5 км 10,0 км 15,0 км 15,0 км 10,4 км 

Кількість знаків дорожнього руху, 

шт. 

2 10 10 10 10 

Протяжність прочищених від мулу 

доріг, км 

0,7 0,6 0,75 0,65 0,8 

Протяжність доріг прочищених  від 

дерев, які створюють «тунелі», км 

0 10,0 12,0 15,0 17,0 

Протяжність сформованого 

твердого покриття грунтових доріг, 

км 

0 2,4 1,9 2,5 2,7 

Протяжність відремонтованих 

тротуарів та алей, км 

1,5 км 1,0 км 0,5 км 2,5 км 2,5 км 

Кількість встановлених 

(замінених) світлоточок, шт. 

50 70 70 75 80 

Кількість облаштованих 

(збудованих) громадських зупинок, 

шт. 

0 2 3 3 4 

Добавлено примечание ([U3R2]):  

Добавлено примечание ([OM2]): Якщо у громаді лише 
3 км тротуарів, то  ок  
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Протяжність відремонтованих 

під′їзних шляхів до закладів 

соціально-бюджетної сфери, км. 

0 1 0 0 0 

Кількість встановлених табличок з 

позначенням вулиць, шт. 

50 100 50 20 20 

                   5.3. Якісні результати та індикатори оцінки 

Члени робочої групи обговорили питання ефективності виконання SDIP. Робоча група обговорила стандарти та результати 

продуктивності. 

 

Якісний показник 

                                                                                                 

Одини

ця 

виміру 

 

Мета 

2018 2019 2020 2021 2022 

Безпека громадян 

1. Мешканці, які відчувають себе у безпеці 

                                                                                               

% 

 10 20 20 25 25 

Наявність дорожньої та пішохідної інфраструктури 

1. Відремонтовані дороги 

 

% 

 2,9 19,3 28,9 28,9 20,0 

2. Наявні дорожні знаки 

 

% 

 4,7 23,8 23,8 23,8 23,8 

3. Капітальний ремонт  тротуарів та алей 

 

% 

 18,8 12,5 6,3 31,2 31,2 

4. Придбана техніка для утримання та ремонту доріг  % 12 22 22 22 22 

5. Прочищені від мулу дороги % 20 17,1 21,4 18,5 22,9 

6. Дороги, які  прочищені  від дерев, які створюють 

«тунелі» % 0 18,5 22,2 27,8 31,5 

Добавлено примечание ([OM4]): Якщо ці показники 
відповідають потребам громади, то ок. Це ж стосується і 
тротуарів, і під’їзних шляхів до об’єктів соціальної 
інфраструктури 
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7. Сформоване тверде покриття грунтових доріг % 0 25,3 20,0 26,3 28,4 

8. Встановлені (заміненені) світлоточки % 14,5 20,2 20,2 21,7 23,2 

9. Відремонтовані під′їзні шляхи до закладів 

соціально-бюджетної сфери % 0 1 

0

0 0 0 

10. Встановлені таблички з позначенням вулиць %      

Задоволеність громадян 

1. Громадяни, які задоволені якістю та 

утриманням тротуарів % 15 18 16 25 26 

2. Мешканці, які задоволені якістю та 

утриманням доріг      % 7 31 20 21 21 

 

Якісні результати можна отримати шляхом опитування громадян а також виходячи із офіційних статистичних даних по кожному показнику. 
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5.4. Моніторинг та оцінка 

Очікуваний 

результат 

Індикатори Вихідні 

показники 

Показник, який 

необхідно досягти 

в поточному році 

Різниця Джерело 

даних 

Метод 

отримання 

даних 

Частота Відповідальний 

Якісне дорожнє 

покриття 

Протяжність 

доріг, які 

потребують 

капітального та 

поточного 

ремонту 

51,9 км. 50,4 км 1,5 км. Виконком 

селищної 

ради 

Обробка та 

аналіз даних 

1 раз на 

рік 

 Відділ розвитку 

інфраструктури, 

містобудування, 

архітектури та 

комунальної 

власності, 

екології, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

виконкому 

Васильківської 

селищної ради 

Безпека  

пішоходів 

Протяжність 

тротуарів та 

алей, які 

потребують 

капітального 

ремонту 

8,0 км. 6,5 км 1,5 км. Виконком 

селищної 

ради 

Обробка та 

аналіз даних 

1 раз на 

рік 

Відділ розвитку 

інфраструктури, 

містобудування, 

архітектури та 

комунальної 

власності, 

екології, 

житлово-

Добавлено примечание ([OM5]): У цій таблиці особисто 
для мене незрозуміла арифметика. Я зрозумів, що тут у 
якості вихідних показників зазначено обсяг робіт. Але з 
назви індикатора випливає, наприклад, що у нас спочатку  
було 51,9 км відремонтованих доріг, потім ми рік 
працювали і відремонтованих доріг залишилось вже 50,4 
км. Це ж стосується і інших індикаторів. Необхідно або 
змінити назви індикаторів, або точку відліку (спочатку було 
Х, потім виконали обсяг робіт Y, і у підсумку отримали 
результат X+Y) 
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комунального 

господарства та 

благоустрою 

виконкому 

Васильківської 

селищної ради 

Якісне 

обслуговування 

доріг 

 Кількість 

техніки, яку 

необхідно 

придбати для 

обслуговування 

доріг громади 

9 шт. 8 шт. 1 шт. Виконком 

селищної  

ради 

Обробка та 

аналіз даних 

1 раз на 

рік 

Відділ розвитку 

інфраструктури, 

містобудування, 

архітектури та 

комунальної 

власності, 

екології, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

виконкому 

Васильківської 

селищної ради 
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Безпека руху Кількість 

знаків 

дорожнього 

руху, які 

необхідно 

встановити на 

території 

громади 

42 шт. 40 шт. 2 шт. Виконком 

селищної 

ради 

Обробка та 

аналіз даних 

1 раз на 

рік 

Відділ розвитку 

інфраструктури, 

містобудування, 

архітектури та 

комунальної 

власності, 

екології, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

виконкому 

Васильківської 

селищної ради 

 

 

Якість доріг 

 

Рівень 

задоволення 

мешканців 

якістю доріг та 

тротуарів 

100   Виконком 

селищної 

ради 

опитування 2 рази на 

рік 

Відділ розвитку 

інфраструктури, 

містобудування, 

архітектури та 

комунальної 

власності, 

екології, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

виконкому 

Васильківської 

селищної ради 
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Фінансова 

підтримка  

Обсяг 

фінансування, 

який 

планується 

передбачити в 

місцевому 

бюджеті на  

обслуговування 

доріг 

10000,0 т. 

грн. 

598,8 т.грн. 

9401 т.грн. 

9401 т. 

грн. 

Виконком 

селищної 

ради 

Обробка та 

аналіз даних 

1 раз на 

рік 

Відділ розвитку 

інфраструктури, 

містобудування, 

архітектури та 

комунальної 

власності, 

екології, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою 

виконкому 

Васильківської 

селищної ради 
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