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Інформування про хід 
виконання Програми розвитку 
дорожнього господарства 
Рівненської області на 2019 - 
2022 роки

Протягом
2019-2022

років

На підставі пропозицій органів місцевого самоврядування 
та райдержадміністрацій області сформовано Перелік об’єктів, 
що фінансуватимуться у 2020 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах Рівненської області та Перелік об'єктів, що 
фінансуватимуться в 2020 році за рахунок залишку коштів 
спеціального фонду обласного бюджету, що утворився станом 
на 01.01.2020 за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах та затверджено 
відповідно розпорядженнями Рівненської обласної державної 
адміністрації від 16.04.2020 № 234 та від 16.04.2020 № 233.

На утримання та розвиток автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності на 2020 рік передбачена субвенція з державного 
бюджету у сумі 527 387,6 тис. грн. та залишок коштів 
спеціального фонду обласного бюджету, що утворився станом 
на 01.01.2020 за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам у сумі 29 183,561 тис. грн.

У 2020 році реконструкція і капітальний ремонт 
автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності за рахунок

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль



субвенції з державного бюджету на 2020 рік передбачені по 29 
об’єктах, в межах затвердженого фінансового ресурсу в обсязі 
227387,6 тис. грн. Поточний ремонт автомобільних доріг 
передбачається по 9 об’єктах, в межах затвердженого 
фінансового ресурсу в обсязі 200 000,0 тис. грн. Витрати на 
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

1_________________________________________ користування місцевого значення складуть 100 000,0 тис, грн.

Наступна інформація про хід виконання рішення Рівненської обласної ради від 15.03.2019 № 1285 «Про Програму розвитку дорожнього 
господарства Рівненської області на 2019 - 2022 роки» буде надана у жовтні 2020 року.
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