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                                                                                                                                         Старосалтівський селищний голова ……………..…………… Едуард Коновалов  
(печатка громади) 

Моніторинговий звіт з реалізації  Плану  «Удосконалення та ремонт комунальних доріг та тротуарів в 
межах компетенції 

Старосалтівської  територіальної громади »   Станом на: 01.01.2022 року 

1. Аналіз заходів, передбачених Планом заходів удосконалення Послуги SDIP – 1  (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів 

Плану  «Удосконалення та ремонт комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції Старосалтівської  територіальної громади »   ): 

Діяльність / захід 

 

Стадія 
реалізації  

 

Запланований 
термін 

реалізації  

Виявлені проблеми та способи їх 
вирішення 

Стратегічна ціль 1 Забезпечення доступності до об’єктів соціального призначення всіх верств населення ОТГ . 

Операційна ціль 1.1. Розробка детальних планів та будівництво паркувальних майданчиків, велодоріжок біля об’єктів соціального 
призначення. 

Облаштування паркувальних місць в  смт Старий Салтів по вул. 
Перемоги біля ЦНАПу та школи .  

Повністю 
реалізовано  

2020 Не має  

Розрорбка детальних планів  будівництва паркувальних майданчиків  
та вело-доріжок  в  с.  Молодова  по вул. Першотравнева  та в с. 
Шестакове по вул. Шкирівка .  

Не 
реалізується   

 

2021 Не забезпечено фінансово , в бюджеті 
2021 кошти не виділені ( не 

підтримано депутатським корпусом). 

Необхідно вносити зміни 

  Розрорбка детальних планів  будівництва паркувальних майданчиків  
та вело- доріжок  в с. Вишневе по вул. Миру та в с. Гонтарівка по 
вул. Дмитрівська. 

 2022 
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  Розрорбка детальних планів  будівництва паркувальних майданчиків  
та вело доріжок  в с. Кирилівка по вул. Молодіжна   та в  с. Зарічне 

по вул.  Центральна .  

 

 

2023 

Операційна ціль 1.2. Облаштування пунктів зупинок громадського транспорту. 

Облаштування  пунктів зупинки громадського транспорту                           

(за затвердженими маршрутами руху ): 

- в с. Томахівка   по вул.  Тополина; - в с. Зарічне по вул. 
Харківській;  - в с. Кирилівка по вул. центральній ; - в смт Старий 
Салтів вул. Перемоги; - в с. Шестакове по вул. Гуліївка; - в с. 
Молодова по вул. Миру. 

Повністю 
реалізовано 

2019 

В 2021 році додатково встановлено 2 

зупинки в селі Шестакове   

Облаштування  пунктів зупинки громадського транспорту                           

(за затвердженими маршрутами руху ):  

- в с. Гонтарівка по вул.  Дмитрівська;   

 - в с. Середівка по вул  Шевченка; 

- в с. Москалівка по вул. Садова; 

- в с. Вишневе   по вул.. Миру 

Реалізовано 
частково  

2019-2020 

 

  

Не встановлені в с. Гонтарівка 

Виникає потреба встановлення 
зупинки в селі Паськівка   

Необхідно вносити зміни та перенести 
заходи на  2022 рік    

Стратегічна ціль 2 Покращення якості дорожнього покриття відповідно до експлуатаційних норм. 

Операційна ціль 2.1.  Капітальний ремонт комунальних доріг  ОТГ. 

Капітальний ремонт доріг в с. Шестакове, вул. Деревня , в                       
с. Гонтрарівка, вул. Дмитрівська -2,0 , в с. в с. Широке, вул. Польова 
, в с. с. Молодова вул. Миру. 

Не 
реалізується  

 

 

2020-2021 Не забезпечено фінансово .   В 2020 та 
2021 році із за пандемії не надається  

державою  субвенції на розвиток 
інфраструктури ТГ. 

В 2020-2021  році  проведений 



 
 

3 

 

Капітальний ремонт доріг в с. Кирилівка по вул. : Польова, Бузкова, 
Дегтярьова, Джерельна, Шевченка, та в с. Москалівка по вул..  
Маріївська. 

Не 
реалізується 

 

2021-2022 капітальний ремонт по вул.. Миру в 
смт Старий Салтів  до амбулаторії.  

 

Капітальний ремонт доріг в смт Старий Салтів по вул.: Лесі 
Українки, Щербака Тверетинова,  Семенова, Івана Франка, Сибірська, 
Свободи, Некрасова, Молодівський шлях. 

 

 

2022-2023 

Капітальний ремонт доріг  в с. Зарічне по вул.: Соснова,  Центральна, 
Шевченка, Озерна 

 

 

2023-2024 

Капітальний ремонт доріг  в смт Старий Салтів по  вул.: Миру, 
Лісна, Міжнародна, 8 Березня 

 

 

2024-2025 

Капітальний ремонт доріг в с. Березники  вул.  Березничанська, та  в 
с. Метайлівка  вулиці: Метайлівська, Базівська , Архіологічна, 

 

 

2025 

Операційна ціль 2.2.  Поточний ремонт комунальних доріг  ОТГ. 

Поточний ремонт доріг в с. Шестакове, вул. Котівка , та в с. 
Вишневе, вул. Миру 

Повністю 
реалізовано 

2019- 2020 

Не має  

Поточний ремонт комунальних доріг в 
2020 -2021 році проводився  в смт 

Старий Салтів , виникає необхідність 
заходи перенести заходи і на 2022 рік  

Поточний ремонт доріг в с. Москалівка по вул.:  Садова ,  
Вишнева,та в с. Кирилівка по вул.: Молодіжна,  Верхня, Шевченка,  
Центральна,                                 

Реалізовано 
частково 

2020- 2021 

Поточний ремонт доріг в с. Хотімля по вул. : Харківська , Єсеніна, 
Маяковського, Миру 

 

 

2021- 2022 

Операційна ціль 2.3.   Обслуговування комунальних доріг ОТГ  
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 Облсуговування   комунальних доріг ОТГ, а саме:  весною та осінню - 
грунтових доріг ; в зимовий період -  всіх  доріг  ОТГ  незалежно від 
типу дорожнього покриття.  

Повністю 
реалізовано 

2019- 2020 Зазначені  заходи проводились і в 2021 
році  

Операційна ціль 2.4. Зміцнення матеріально-технічної бази ОТГ,  шляхом придбання  спеціальної техніки для ремонту та  утримання 
дорожньої інфраструктури. 

Прибання трактора  з багатофункціональним маніпулятором  для 
утримання та ослуговування доріг.  

Повністю 
реалізовано 

 

2019 

Не має  

Придбання комунальної спігозбиральної техніки для утримання  доріг 
та тротуарів 

Повністю 
реалізовано 

 

2019 

Придбання спеціального  вантажопасажирського  повнопривідного 
легкового автомобілю для перевозу дорожнього обладнання та 
робітників   

Повністю 
реалізовано 

 

2019 

Придбання спеціального  мобільного обладнання для проведення 
повного технологічного циклу  поточного ямкового ремонту доріг із 
асфальтобетону 

 

 

2024 

Придбання автогрейдеру для утримання грунтових доріг  

 

2025 

Стратегічна ціль 3. Створення безпечних умов для пішоходів та автомобільних користувачів.   

Операційна ціль 3.1. Ремонт та будівництво тротуарів в населених  пунктах ОТГ. 

Ремонт тротуарів в смт Старий Салтів по вул. Перемоги ,  в с. Реалізовано 2020 Проведений ремонт тротуарів в 2020 
році  по вул.. Перемоги та Харківській  



 
 

5 

 

Молодова    вул. Миру, та вул. Соловьева. повністю  

 

 

в смт Старий Салтів  та біля церкви в 
с. Молодова  

В 2021 році проведений поточний 
ремонт тротуарів по вул.. Перемоги та 

Харківській  в смт Старий Салтів   

Облаштування тротуарів в с. Шестакове по вул. Шкирівка та с. 
Кирилівка по вул. Центральна 

Не 
реалізується 

2021-2022 

Не забезпечено фінансово , в бюджеті 
2021 кошти не виділені ( не 

підтримано депутатським корпусом). 
Необхідно вносити зміни 

Облаштування тротуарів в с. Гонтарівка по вул. Дмитрівська та с. 
Хотімля  по вул. Шевченка 

 

 

2022- 2023 

Облаштування тротуарів в с. Зарічне  по вул. Центральна   

 

2024  

Операційна ціль 3.2. Встановлення дорожніх знаків, облаштування пішохідних переходів.  

Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішохідних переходів  
в смт Старий Салтів по вул. Перемоги  та вул. Харківська    

Повністю 
реалізовано 

2019 Не має 

Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішоходних 
переходів в с. Молодова    вул. Миру , вул. Соловьева  та Дружби  , а 
також    в с. Шестакове по вул. Шкирівка та Гуліївка,               

Не 
реалізується 

2019-2020 Не забезпечено фінансово , в бюджеті 
2019 -2021 кошти не виділені ( не 

підтримано депутатським корпусом). 
Необхідно вносити зміни. 
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Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішоходних 
переходів в с. Кирилівка по вул. Центральна, а також в с. Гонтарівка 
по вул. Дмитрівська  

 2020-2021 Не забезпечено фінансово , в бюджеті 
2019 -2021 кошти не виділені ( не 
підтримано депутатським корпусом). 
Необхідно вносити зміни 

Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішоходних 
переходів в с. Хотімля  по вул. Шевченка , а також  в с. Зарічне  по 
вул. Центральна  та вул. Харківська 

 2021-2022 

Операційна ціль 3.3. Забезпечення належного утримання зеленого господарства  уздовж доріг. 

Видалення аварійних дерев на території Гонтарівського округу в с. 
Томахівка, вул.  Тополина - 20 шт., с. Вишневе  вул. Миру та Зелена  
– 10 шт., с. Гонтраівка, вул. Дмитрівська  - 5 шт.; с. Кирилівка вул. 
Центральна біля будинків №: 2, 23, 25,36.,  с. Хотімля вул. Миру  - 4 

шт. та вул. Маяковського – 6 шт..,  с. Молодова вул. Соловьева – 3 

шт., вул. Шкільна – 6 шт.  

Реалізовано 
повністю 

2019 

 

Видалення чагарників в придорожній зоні  с. Шестакове, с. Хотімля, с. 
Молодова та на території Гонтарівського старостинського  округу  

Реалізовано 
повністю  

2019  

Операційна ціль 3.4. Забезпечення належним вуличним освітленням ОТГ.    

Розробка плану щодо  удосконалення послуги  вуличного освітлення 
ОТГ з  використанням енергозберігаючих та енергоефективних 
технологій. 

Реалізовано 
повністю  

 

2019 План розроблений та затверджений 
частково виконується . В 2021 році 
придбаний трактор із спеціальним 
обладнанням (вишка) для 
обслуговування вуличного освітлення 
доріг . 

 

Керуючий справами ( секретар)  виконавчого комітету                                                                                            Анатолій Бурменко 

Начальник відділу земельних ресурсів та ЖКГ                                                                                                              Максим Маймулін 


