
Виконавець: управління 
інфраструктури ОДА 



Метою Програми є: 
 
 забезпечення ефективного функціонування та розвитку мережі 

автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме підвищенню 
безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень 
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 

 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг місцевого значення 
та мостів; 

 підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічно 
збалансованого розвитку області; 

 поліпшення інфраструктури населених пунктів; 
 інтеграція мережі автомобільних доріг загального користування області в 

європейську транспортну мережу з метою ефективного використання 
геополітичного розташування області, розширення міжнародних 
транспортних і туристичних зв’язків. 



Мережа автомобільних доріг загального 
користування Миколаївської області становить 
4797 км, з яких тверде покриття має  4778,3 км 
доріг або   99,6 відсотка при середньому 
показнику по Україні 97,8 відсотка. 
 

Протяжність доріг місцевого значення – 3205,2 км, з 
них  обласних – 2560,2 км та районних – 645 км 

645,0 км 

2560,2 км 

Протяжність доріг з удосконаленими 
типами покриття становить  3723,4 км 
(77,7 відсотка).  
З параметрами І та ІІ категорії в області 
537,2 км доріг (11,2 відсотка). 
Протяжність доріг державного значення 
становить 1591,8 км або  36,2 відсотка 
всієї довжини, з них міжнародних доріг – 
199,5 км, національних – 225,9 км, 
регіональних – 421,9 км та територіальних 
– 744,5 км 



у Миколаївській області знаходяться 
257 мостів та шляхопроводів 
загальною протяжністю 6477 погонних 
метрів, з яких: 
  

на дорогах державного значення мостів і 
шляхопроводів – 107 одиниць загальною 
протяжністю 3880 погонних метрів; 
  
на дорогах місцевого значення – 150 одиниць 
загальною протяжністю   2597 погонних 
метрів. 



З М І Н И, 
що вносяться до Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування Миколаївської області на 2016-2018 роки 

Джерела фінансування Обсяги 
фінансування 

У тому числі за роками 

2016 2017 2018 

Державний бюджет 1574,07* 471,81* 542,055* 560,205* 

Обласний бюджет,  
у тому числі: 474,48272* 63,005* 263,532153* 147,945567* 

кошти обласного бюджету, 
отримані від перевиконання 
загального обсягу щомісячних 
показників та надходжень 
митних платежів 

204,379153* - 204,379153* * 

Місцеві бюджети 163,736* 46,905* 61,878* 54,953* 

Кредитні кошти 529,9 331 101,9 97 

Разом 2742,18872 912,72 969,365153 860,103567 

*Примітка. Остаточний обсяг фінансування визначається відповідною радою у 
межах наявного фінансового ресурсу". 

«6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування. 
   (млн. гривень) 
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