
 
Учасники ФОРУМУ:  

Народні депутати України,  
представники профільних міністерств  
та центральних органів виконавчої влади,  
представники обладміністрацій та мерів міст,  
міжнародні фінансові організації, профільні  
громадські організації, наукові установи,  
а також представники дорожнього бізнесу  
(дорожньо-будівельні компанії, виробники матеріалів та техніки) 
Всього — 453 учасники, з них 302 — приватні компанії  

 
 

РЕЗОЛЮЦІЯ 
 
За результатами широкого обговорення проблем та перспектив       
розвитку доріг загального користування місцевого значення,      
учасниками Західноукраїнського форуму «Розвиток та безпека      
місцевих доріг» сформовані наступні пропозиції:  

 
І. Щодо реформи децентралізації автомобільних доріг. 
 
З 1 січня 2018 року в рамках реформи децентралізації дороги місцевого           

значення (загальна протяжність близько 123 тисячі кілометрів) були передані         
до сфери управління обласних державних адміністрацій. У сфері управління         
Укравтодору залишились дороги державного значення загальною протяжністю       
близько 47 тисяч кілометрів. Учасники форуму в цілому позитивно оцінюють          
проведену реформу децентралізації, однак вважають, що для її успішного         
завершення також необхідно: 

1. Розробити та затвердити на державному рівні стратегію розвитку         
автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Незважаючи       
на те, що відбулася децентралізація автомобільних доріг, дороги кожної         
окремої області є невіддільними від Єдиної транспортної системи Україні,         
відтак управління ними хоч і повинно здійснюватися окремим органом в межах           
області, проте в рамках, та з урахуванням єдиної державної стратегії. 

2. Розробити та прийняти довгострокові регіональні програми розвитку        
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які б        
містили:  

- пріоритетні напрямки використання коштів, прозорі принципи та       
критерії відбору об’єктів ремонту та будівництва автомобільних доріг, зокрема         
з дотримання маршрутного принципу та забезпечення доступності послуг в         
громадах; 



- положення щодо недопущення розпорошення бюджетних коштів на       
значну кількість об’єктів, здійснення відбору пріоритетних ділянок для        
поточного середнього та капітального ремонтів автодоріг на підставі індексів         
експлуатаційного стану; 

- заходи щодо підвищення безпеки руху на автомобільних дорогах        
загального користування місцевого значення; 

- заходи щодо збереження автомобільних доріг.  
3. Продовжити реформу децентралізації – провести передачу обласним        

державним адміністраціям більшої частини із 22,7 тис. км територіальних доріг          
загального користування державного значення, які на сьогодні перебувають у         
віданні Укравтодору, з відповідним перерозподілом фінансування.  

4. Удосконалити порядок розподілу коштів Державного дорожнього       
фонду між обласними бюджетами:  

- враховувати при розподілі не тільки протяжність автомобільних       
доріг, але і регіональні особливості – кліматичні, ландшафтні, географічні,         
тощо; 

- визначити релевантний норматив розподілу обсягу субвенції, що       
надходить областям, на потреби доріг і вулиць комунальної власності у          
населених пунктах, із зазначенням частки у загальному обсязі (від 10 до 20%).  

 
ІІ Щодо підвищення ефективності управління ОДА автомобільними       

дорогами загального користування місцевого значення. 
 
Після децентралізації автомобільних доріг, кожна область по своєму        

підійшла до запровадження системи управління автомобільними дорогами       
загального користування місцевого значення. Так, з 24-х областей в 11-ти за           
дороги відповідають спеціально створені державні підприємства, у 8-ми —         
департаменти ОДА, в 5-ти — управління ОДА. Така ситуація не сприяє           
нормальній керованості виробничими процесами, що підтверджується      
нерівномірністю використання коштів дорожнього фонду різними областями. 

Крім того, залишаються неврегульованими певні правові прогалини       
стосовно повноважень обласних державних адміністрацій в питаннях       
управління дорогами. 

Тому, для підвищення ефективності управління автомобільними      
дорогами загального користування місцевого значення учасники Форуму       
рекомендують: 

1. Запровадити уніфіковану систему управління автомобільними      
дорогами загального користування місцевого значення, шляхом створення       
спеціалізованих  державних підприємств, що забезпечить: 

- можливість фінансування роботи ДП за рахунок коштів       
Державного дорожнього фонду; 

- гідний рівень заробітної плати працівників; 
- можливість формування та розвитку власних виробничих      

потужностей для утримання автомобільних доріг; 
- належний контроль якості робіт.  



2. Сформувати конкурентний ринок експлуатаційного утримання      
автомобільних доріг: 

- передати майно державних райавтодорів, які займалися      
експлуатаційним утримання автомобільних доріг загального користування      
місцевого значення, на баланс новостворених державних підприємств при ОДА.  

- переглянути розцінки на роботи з експлуатаційного утримання       
автомобільних доріг та привести їх до ринкового рівня;  

- запровадити довгострокові (5-7 років) контракти на експлуатаційне       
обслуговування автомобільних доріг; 

- створити умови для запровадження кращих міжнародних практик       
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування      
місцевого значення. 

3. Впровадити ефективну систему габаритного, вагового контролю       
транспортних засобів на дорогах загального користування місцевого значення,        
зокрема із застосуванням новітніх технологій зважування в русі (WIM SiWIM).  

4. Виділити цільове фінансування на проведення інвентаризації,       
паспортизації автомобільних доріг загального користування місцевого      
значення, та робіт із землевідведення, чого не було зроблено при передачі таких            
доріг в управління обласним державним адміністраціям.  

5. Розробити, із залученням науковий установ, профільних асоціацій,        
замовників, учасників ринку, та затвердити на рівні Міністерства        
інфраструктури України, типову тендерну документацію або методичні       
рекомендації із проведення закупівель, робіт з будівництва, ремонту та         
експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 

6. Актуалізувати галузеві нормативні акти (ГБН, СОУ) у частині         
уточнення, переліку та обсягу робіт, які можуть виконуватися в межах          
експлуатаційного утримання доріг, з метою недопущення фактів уникнення        
гарантійних зобов’язань підрядниками та зайвих витрат бюджетних коштів на         
утримання служби замовника. 

7. Створення сприятливих умов для розвитку такого інструменту        
залучення фінансування на автомобільні дороги, як «муніципальна       
облігація». 

 
ІІІ Щодо запровадження нових підходів до проектування та        

прогресивних технологій при ремонтах та будівництві доріг.  
 
При проведенні реформи децентралізації, дороги загального      

користування місцевого значення були передані до сфери управління        
ОДА у стані «як є», без приведення їх до нормального експлуатаційного           
стану, та вжиття достатніх заходів із забезпечення безпеки дорожнього         
руху. Рівень фінансування, який існує, навіть при всьому позитивному         
ефекті від створення Державного дорожнього фонду, не дозволяє        
говорити про швидкі темпи відновлення місцевих доріг. Тому, при         
комплексному підході до вирішення вказаної проблеми, важливими       



складовими є грамотне проектування, та застосування новітніх       
технологій, зокрема серед іншого необхідно: 

 
1. При проектування автомобільних доріг особливу увагу необхідно        

приділяти заходам із забезпечення безпеки руху (влаштування острівців        
безпеки, бордюрних розширень, чокерів, шикан).  

2. Забезпечити своєчасне та ефективне використання коштів       
Державного дорожнього фонду, які спрямовуються на фінансове       
забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху. 

3. Забезпечити координацію між регіональними Службами      
автомобільних доріг, ОДА, Управліннями Національної поліції, з метою        
виявлення місць концентрації ДТП, та вжиття заходів щодо їх усунення.  

4. Забезпечити використання на місцевих дорогах відходів       
промислового виробництва (за умови дотримання екологічних      
стандартів, та вимог до дотримання безпеки руху).  

5. Запровадити використання в Україні технології Whitetopping (за        
умови попереднього наукового обґрунтування та нормативного      
врегулювання), яка дозволить: 

- збільшити темпи відновлення автомобільних доріг загального      
користування місцевого значення; 

- збільшити строки експлуатації доріг при зменшенні затрат на        
ремонт; 

- зменшити залежність від імпорту будівельних матеріалів      
(бітуму), та підвищити попит на українські будівельні матеріали (пісок,         
цемент).  

 


