
о £,09,аи>/
Обласній раді

7

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання рішення Рівненської обласної ради від 06.09.2017 № 655 

«Про Програму розвитку дорожнього господарства Рівненської області на 2017 рік»
_______________________________________________ станом на 01 січня 2018 року

№
пункту Зміст завдання Термін

виконання Інформація про хід виконання

Висновки 
(виконано, 

у стадії 
виконання, 

не виконано, 
причини не 
виконання)

Пропозиції 
(зняти з 

контролю, 
продовжити 
контроль)

2 .

Обласній державній 
адміністрації подати 
обласній раді звіт про 
виконання Програми.

до 15 січня 
2018 року

Програмою передбачено реалізацію заходів, які мають на меті 
покращення стану доріг загального користування та доріг комунальної 
власності в області загальною потребою у фінансових ресурсах 637,9 
млн. грн.
Станом на 01.01.2018 районними державними адміністраціями та 
виконавчими комітетами рад міст обласного значення виконано місцеві 
програми розвитку дорожнього господарства на 2017 рік.
Станом на 01.01.2018 на ремонт доріг загального користування 
спрямовано:
з державного бюджету для Служби автомобільних доріг у Рівненській 
області 307,5 млн. грн.,
50% коштів від перевиконання по митниці -  212,925 млн. грн. (обласний 
бюджет),
на співфінансування з обласного бюджету 4,65 млн. грн., з місцевих 
бюджетів різних рівнів -  5,5 млн. грн.

За рахунок коштів державного бюджету у 2017 році завершені 
роботи з поточного середнього ремонту на автодорогах:

М-07 Київ -  Ковель -  Ягодин, км 301+200 -  км 302+600 
протяжністю 1,4 км; М-19 Доманове -  Ковель -  Чернівці -  Тереблене, 
км 194+000 -  км 199+000 протяжністю 5,0 км; М-19 Доманове -  Ковель 
-  Чернівці -  Тереблене, км 214+000 -  км 216+500 протяжністю 2,5 км; 
Н-25 Городище -  Рівне -  Старокостянтинів, км 194+000 -км 201+000  
протяжністю 2,0 км; Р-77 Рівне -  Тучин -  Гоща -  /Р-05/, км 45+600 -  км 
54+600 протяжністю 2,0 км.; міст на км 0+000 дороги Р-76 КПП 
«Прикладники» -  Зарічне -  Дубровиця протяжністю 24 п.м.

На даний час введено в експлуатацію 12,9 км доріг державного 
значення.

Виконано Зняти
контроль
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Заступник голови адміністрації

Бодейко Людмила Володимирівна 
695-303

За рахунок кредитних коштів у 2017 році завершені роботи з 
поточного середнього ремонту на автодорогах: Н-25 Городище -  Рівне -  
Старокостянтинів, км 166+400 -км  175+950 протяжністю 5,2 км; Р-77 
Рівне -  Тучин -  Гоща -  /Р-05/, км 45+600 -  км 54+600 вартістю 7400,0 
тис. грн. протяжністю 1,0 км; О 180201 Городок -  Рудка, км 15+200 -  
км 17+200 протяжністю 2,0 км; О 180404 Дубно -  Тараканів -  Великі 
Загорці, км 0+000 -  км 2+500 протяжністю 2,5 км.

На даний час введено в експлуатацію 10,7 км доріг державного 
та місцевого значення.

За рахунок митних коштів у 2017 році завершені роботи з 
поточного середнього ремонту на ділянках: Н-25 Городище -  Рівне -  
Старокостянтинів, км 142+000 -  км 149+300 протяжністю 7,3 км; Н-25 
Городище -  Рівне -  Старокостянтинів, км 136+000 -  км 140+500 
протяжністю 2,4 км.
На даний час введено в експлуатацію 9,7 км дороги.
На ремонт доріг комунальної власності з бюджетів усіх рівнів

В.Ундір


