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Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю робочої групи 
та консультантів і не обов'язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів. 

 
This report is made possible by the generous support of the American people through the United 

States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of working 
group and consultants and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. 
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Звернення Голови ОТГ 

Софіївська об’єднана територіальна громада обрала чіткий шлях європейського розвитку, 
активно впроваджує реформи у різних сферах життя, серед яких децентралізація влади.  

       Децентралізація - це динамічний процес, який дає змогу змінити можливості громади 
відповідно до нових викликів сучасності. 

       Для того щоб мешканці Софіївської громади жили у комфортних умовах  нам потрібен 
новий творчий підхід до вирішення справ. Тому стратегічне планування розвитку Софіївської 
об'єднаної територіальної громади включає в себе не лише розвиток економічної і соціальної 
сфери, а й інфраструктури, які створюють сучасні умови для комфортного проживання  кожного 
мешканця. 

Стан доріг — одне з найбільш болючих та обговорюваних питань не лише Софіївської 
громади, а й усієї України.  І не лише тому, що дороги — це "товар", який так чи інакше 
"споживають" усі без винятку. А й тому, що від стану дорожньої інфраструктури залежать і безпека 
кожного з наших мешканців, і розвиток нашої країни. 

      Я об'єктивно оцінюю становище: ситуація в дорожньому господарстві нашої громади 
складна. Але разом з тим переконаний: сьогодні ми можемо і повинні змінити ситуацію докорінно. 
Для цього було запропоновано програмою USAID  DOBRE взяти участь у розробці плану 
удосконалення послуги «Утримання доріг і тротуарів на території Софіївської ОТГ». 

      Мережа автомобільних доріг хорошої якості може збільшити значну частину дохо дунашої 
громади. Для Софіївської ОТГ це актуально вдвічі: наше географічне положення робить розвиток 
логістичного потенціалу одним із першочергових завдань. 

План покращення послуги з утримання доріг і тротуарів Софіївської ОТГ на 2018-2023 рр. 
гармонізований з пріоритетами і цілями Стратегії розвитку Софіївської ОТГ на 2018-2028рр. 

     Документ послуги з утримання доріг і тротуарів Софіївської ОТГ, який буде підготовано 
робочою групою розглядатиметься з позиції покращення доступу до об’єктів загального 
користування та соціальної інфраструктури, якості доріг та дорожнього покриття, безпеки на 
дорогах загальнодержавного і місцевого значення для мешканців Софіївської громади та гостей. 

     Однією з головних мотивацій, які нами керували у процесі створення послуги з утримання 
доріг і тротуарів Софіївської ОТ, був принцип побудови стосунків, які базуються на довірі. 

 

 

Селищний голова                                  П. Сегедій 

https://gazeta.dt.ua/internal/hto-vkrav-dorogi.html
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Абревіатури 

 
USAID - Агентство США з міжнародного розвитку 
ОТГ - об'єднана територіальна громада 
SWOT - переваги, недоліки, можливості, загрози 
DOBRE – Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 
РГ – робоча група 
КП –комунальне підприємство 
SDIP – план покращення надання послуг 
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Склад робочої групи з розробки  

та впровадження плану удосконалення надання послуги утримання та ремонту 
комунальних доріг та тротуарів в межах компетенції ОТГ. 

 
№ ПІБ Посада, місце роботи Функції 
1. Сегедій Петро 

Юрійович 
Софіївський селищний голова Член робочої групи 

2. Шинкаренко 
Світлана 

Володимирівна 

Провідний спеціаліст з питань 
економічного розвитку та інвестицій 

Керівник групи 

3. Масько Антон 
Олегович 

Заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів селищної 

ради 

Член робочої групи 

4. Назаренко Людмила 
Іванівна 

Секретар Софіївської селищної ради  Член робочої групи 

5. Корж Олена 
Вікторівна 

Начальник фінансово – економічного 
відділу – головний бухгалтер, 

виконавчий комітет Софіївської 
селищної ради 

Член робочої групи 

6. Приходько Лариса 
Олександрівна 

Спеціаліст фінансово економічного 
відділу виконавчий комітет Софіївської 

селищної ради 

Член робочої групи 

7. Костяннікова 
Світлана Ігорівна 

Начальник відділу державного 
архітектурно-будівельного контролю, 
будівництва, благоустрою території 
виконавчого комітету Софіївської 

селищної ради. 

Член робочої групи 

8. Ільїна Руслана 
Іванівна 

Провідний спеціаліст відділу контролю 
за додержанням законодавства про 
працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин, виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради. 

 

Член робочої групи 

9. Власенко Андрій 
Андрійович 

Директор КП «Софіївське» Член робочої групи 

10. Демченко Тетяна 
Володимирівна 

В.о. старости с. Запорізьке та с. 
Братське.  

Член робочої групи 

11. Кондратюк Сергій 
Миколайович 

Голова БО «Розвитку селища та 
підтримки громадської ініціативи» 
Софіївського району 

Член робочої групи 

12. Хваль Юлія 
Олександрівна 

Громадська Рада молоді Софіївської 
ОТГ 

Член робочої групи 

13. Акастьолова Лілія 
Петрівна 

Начальник відділу комунальної 
власності та правового забезпечення 

Член робочої групи 

14. Хоружевський 
Максим Григорович 

Спеціаліст І категорії  (системний 
адміністратор) 

Член робочої групи 

15. Савицький Андрій 
Валерійович 

Спеціаліст І категорії  ( цивільного 
захисту, оборонної і мобілізаційної  
роботи  та взаємодії з правоохоронними 
органами) 

Член робочої групи 
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Вступ 
 
План удосконалення послуги утримання та ремонту комунальних доріг та тротуарів в 

Софіївській ОТГ, розроблений за підтримки Агентства міжнародного розвитку США за участю 
«Global Communities» та програмою ДОБРЕ  «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність». 

Проблемою усієї сфери послуг, які надаються громадою (дороги і дорожня інфраструктура, 
освіта, охорона здоров'я, культура), виступає зношена та у поганому стані інфраструктура. 

Під час розробки та написання стратегії розвитку польськими експертами було проведено 
соціологічне дослідження. Дослідження дозволило визначити фактори, які позитивно і негативно 
впливають на якість життя в ОТГ. До факторів, які негативно впливають на якість життя в громаді, 
також належать: 

• Погане утримання доріг у зимовий період 
• Стан доріг, відсутність велосипедних маршрутів, непридатність доріг для 

пішоходів, тротуарів,  
• Стан транспортного сполучення між населеними пунктами об’єднаної 

громади, якість громадського транспорту та рівень безпеки на дорогах. 
 

Діаграма Оцінка мешканцями 
Софіївської ОТГ громадських 
послуг в сфері транспорту та 
дорожньої інфраструктури 
Джерело: Дослідження якості життя. 
 
 
 
 
 
 
Оцінка функціонування громадського транспортута дорожньої інфраструктури, як видно з 
діаграми, негативна. Мешканці Софіївської селищної ОТГ найбільш негативно оцінюють якість і 
стан дорожнього покриття та доступність велосипедних маршрутів. Значної уваги з боку влади 
громади вимагають питання якості громадського транспорту на території громади, наявності 
транспортного сполучення між населеними пунктами об’єднаної громади, утримання доріг у 
зимовий період, можливість скористатися послугами громадського транспорту на території 
громади, а також придатність доріг для пішоходів (наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення). 
Розробка SDIР з обраної послуги у громаді дасть можливість : 
 Проаналізувати поточну ситуацію більш глибше в частині надання конкретно обраної 

послуги для розробки; 
 Зібрати та систематизувати дані та документи, які регулюють надання послуги. Оцінити її  

якість та системність; 
 Визначити основні цілі щодо перспективи розвитку послуги, напрями її  удосконалення; 
 Зробити прогноз  результатів та розробити індикатори, які можна виміряти для відстеження 

прогресу; 
 Запровадити діяльність з метою покращення контексту надання послуг; 
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 Відслідковувати успішності/неуспішності надання послуг; 
 Забезпечити постійний зв’язок між громадянами та місцевою владою/постачальниками 

послуг. 

Послуга «Утримання та ремонту комунальних доріг та тротуарів» була обрана завдяки 
широкій участі громадян у результаті спільних зустрічей та опитування населення. Експерти 
DOBRE спільно з органами ОТГ провели загальні збори жителів сіл, які є членами громади. Крім 
того, було проведено опитування для визначення пріоритету послуг на офіційній сторінці у 
соціальній мережі Фейсбук. Послуга утримання та ремонту комунальних доріг та тротуарів в 
Софіївській ОТГ вважається найбільш  актуальною для більшості населення громади.  
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Загальні відомості про Софіївську об’єднану територіальну громаду 
 

Софіївська ОТГ – це сільськогосподарська громада, яка розташована у Софіївському районі 
між великими міськими центрами Дніпром і Кривим Рогом, з населенням 10651 осіб (дані за 2018 
рік).  

Софіївська селищна ОТГ розташована у північно-східній частині Дніпропетровської області. 
Межує з такими громадами Софіївського району: Вакулівською ОТГ, Камянською, 
Миколаївською, Девладівською, Першотравенською сільськими радами.  

В громаду входить 19 населених пунктів, які знаходяться в підпорядкуванні Софіївської 
ОТГ. Селище знаходиться на відстані 110 км. від обласного центру м. Дніпро та 45 км. від м. 
Кривий Ріг.  

Через село протікає річка Кам’янка, яка бере свій початок у селі Братське вона є правою 
притокою річки Базавлук, що впадає у річку Дніпро. По території громади проходять автомобільні 
дороги державного та обласного значення.  

Місцева економіка базується на сільськогосподарському виробництві, на території громади 
функціонує великий завод з виробництва соняшникової олії, а також пекарня. Економічний 
потенціал, насамперед, полягає у покращенні умов розвитку сільського господарства і 
диверсифікації сільськогосподарських культур, дотриманні стандартів вирощування 
сільськогосподарських рослин, відновленні розведення тварин, зокрема, розведення риб, 
відродженні традиційного бджільництва, садівництві, створенні промислового парку. 

На території Софіївської ОТГ знаходиться 1 водосховище – Софіївське, площа водного 
дзеркала становить 80 га та об’єм 1,5 млн.м3, а також 14 ставків загальною площею 311,7 га. 

Також на території ОТГ наявні родовища корисних копалин: 
1) гранітний кар’єр (закритий), площа 2,3 га, знаходиться в смт. Софіївка, 
2) кар’єр каоліну (біла глина), площа 5,5 га, знаходиться в смт. Софіївка, 
3) кар’єр каоліну (червона глина), площа 5,0 га, знаходиться в с. Любимівка, 
4) поклади вапняків та піску. 

Усі населені пункти об'єднаної громади сполучені мережею автомобільних доріг з твердим 
покриттям. 

По території проходять автомобільні дороги: 
- дорога державного значення Н11, яка з’єднує Миколаїв, Кривий Ріг і Дніпро. Відстань від 

Софіївки до Кривого Рогу складає 30 км, а до Дніпра – 110 км, 
- дорога державного значення T0419 – у населеному пункті Спокойствіє розташована 

зупинка (6 км від центру Софіївки). 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Порядок Проведення та Методологія 
 

План удосконалення надання послуг із управління дорогами і тротуарами Софіївської ОТГ 
був розроблений на основі вивчення академічної та практичної літератури та міжнародного 
досвіду.  

Методологія ґрунтується на партисипативному принципі залучення громадськості та 
консультацій із громадянами на всіх стадіях процесу розробки Плану. До робочої групи входять 
представники всіх населених пунктів ОТГ також було залучено депутатів населених пунктів нашої 
громади, які надали свою думку щодо впроваджені даної послуги. 

План відповідає українському законодавству та знанням досвідчених фахівців. План 
розробляється за допомогою інтерактивних обговорень, що проводяться під час засідань робочої 
групи. Нижче наведено список тем, обговорених під час цих засідань.  

Тематичні зустрічі з членами Робочої групи з питань Плану покращення послуги доріг 

і тротуарів 

 Опис діяльності Учасники 

1 
Першезасідання робочої групи з метою короткого 
викладу методології проекту та майбутньої 
діяльності  

Голова ОТГ та члени 
робочої групи 

2 
Участь у виявленні поточних проблем із наданням 
послуги доріг і тротуарів:  
1. Презентація технічних моментів по наявному 

стану послуги; 
2. Аналіз стану доріг і тротуарів; 
3. Постановка проблем; 
4. Рекомендації по роботі для робочої групи. 

Робоча група 

3 
• Аналіз базової ситуації із дорогами та 
тротуарами в громаді 
• SWOT аналіз  
• Визначення бачення удосконалення послуги 
доріг і тротуарів в громаді. Визначення 
стратегічних цілей для кожної проблемної сфери. 
Визначення стратегії покращення послуги.   

Робоча група 

4 
• Визначення пріоритетів, завдань та проблем 
послугиз ремонту доріг і тротуарів. 
• Розробка карток проектів. 

Робоча група 

5 
Визначення показників ефективності виконання 
Плану щодо покращення послуги доріг і тротуарів.  

 
Робоча група 
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ЧАСТИНА 1 

Дослідження стану та потреб наявної послуги доріг і тротуарів 
1.1 Обслуговуюче КП на території Софіївської ОТГ. 
 

На території Софіївської ОТГ працює одне комунальне підприємство, яке займається 
обслуговуванням доріг - КП «Софіївське»: 

Комунальне підприємство «Софіївське» створено рішенням сесії Софіївської селищної ради 
№ 461-33/V від 20.05.2010 р. 

Основна мета діяльності підприємства– надання сталої та якісної послуги водопостачання 
населенню Софіївської ОТГ та утримання мереж водопостачання на даній території, а також 
розчистка доріг узимку, збір та вивезення ТПВ. 

Штат підприємства складається з 33 особи. Бухгалтерський облік здійснює підприємство 
самостійно. 

Усього 30чол.: 
1. Апарат-5чол. 
2. Водії-3чол. 
3. Трактористи-2чол. 
4. Машиністи-9чол. 
5. Підсобні працівники-2чол. 
6. Майстер виробничої дільниці-1чол. 
7. Майстер виконавчої дільниці-1чол. 
8. Прибиральник території-1чол. 
9. Прибиральник адмінбудівлі -1чол. 
10. Комендант-1чол. 
11. Слюсарі АВР-2чол. 
12. Оператор комп’ютерного набору-1чол. 
13. Електрик-1чол. 
 
Оформлено по договору 3чол. 

1. Контролери-2чол. 
2. Медсестра -1 чол. 

Підприємство має на балансі транспортні засоби: 
- Екскаватор-навантажувач Hyundai H940S; 
- Автогрейдер SHANTUI S6 16-3; 
- Міні-навантажувач Bobcat S 770; 
- Автомобіль-шасі КраЗ-6511Н4; 

Також, мається навісне обладнання: 
- Снігоочисник роторний з системою плавання з можливістю завантаження 

снігу на самоскид; 
- Підмітальна щітка з гідравлічним приводом;  
- Снігоприбиральний відвал поворотний з гідравлічним приводом, резиновою 

кромкою, системою плавання; 
- Ковш зворотної лопати з зубами; 
- Ковш індустріальний; 
- Підмітальна щітка; 
- Подрібнювач пнів; 
- Снігоочисник роторний ; 
- Цистерна 12 м3; 
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Електроінструмент: 
- перфоратор; 
- болгарка; 
- компресор; 
- мотопомпа; 
- зварювальний апарат для п/е труб. 

Частина послуг, які КП «Софіївське» надає на сьогодні мешканцям громади при 
наявності відповідного обладнання: 

- водопостачання; 
- водовідведення; 
- збір та вивезення ТПВ; 
- відкачка рідких нечистот. 

Згідно статуту підприємство має великий перелік послуг у тому числі утримання та 
ремонт доріг. На сьогоднішній день для надання послуги з ремонту та утримання доріг 
комунальне підприємство має лише міні – погрузчик «Бобкат» без спеціальних насадок, які 
дозволяють проводити ремонт доріг, а саме каток та фреза. 

Основна частка доходів підприємства, це отримання плати від населення за надані 
послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення ТПВ, які не завжди дозволяють 
покривати затрати.  

На сьогоднішній день фінансовий стан підприємства не досить задовільний і тому 
селищна рада надає часткове дофінансування для стабільного функціонування підприємства.  

Для покращення  спроможності та отримання додаткових надходжень підприємство 
планує розширити перелік надання послуг, а саме виконувати роботи з утримання та ремонту 
доріг, що є дуже актуальним на сьогоднішній день.  

Керівництво підприємства зробило попередній аналіз та вирішило, що буде актуально 
придбати додаткове навісне обладнання для міні – погрузчика «Бобкат» каток, фрезу і рециклер 
на 800 кг, завдяки цьому вони матимуть можливість надавати послуги з ремонту та утримання 
доріг не лише на території Софіївської ОТГ, а і району вцілому.  

    Так, як на території Софіївського району функціонує лише одне комунальне 
підприємство  КП «Софіївське», це дасть можливість заключати міжмуніципальні угоди з 
іншими громадами району, отримувати додаткові надходження та розвиватися підприємству.  

1.2 Дороги і дорожня інфраструктура 

Загальна протяжність доріг Софіївської ОТГ складає 88,00 км., з них: 
- місцевого значення (обслуговуюча організація селищна рада) – 44,98 км, 
- обласного значення (обслуговуюча організаціядепартамент ЖКГ та Будівництва Дніпро 

ОДА) – 12,5 км, 
- державного значення (обслуговуюча організація Служба Автомобільних доріг Дн-ї обл..) – 

30,52 км. 
Стан доріг переважно незадовільний. У громаді 50% доріг з твердим бетонним або 

асфальтобетонним покриттям, інші 50% – це дороги з частковим щебеневим покриттям або 
ґрунтові. Всі вони знаходяться в надзвичайно пошкодженому стані і вимагають ремонту.  

На сьогоднішній день так складається ситуація не лише у Софіївській громаді, а мабуть і по 
всій Україні, що не вистачає коштів на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів. 
Коштів на спеціальному рахунку вистачає лише на утримання комунальних закладів, які належать 
громаді. 

Виходячі з вище наведеного Виконавчий комітет Софіївської селищної ради спільно з 
керівництвом комунального господарства «Софіївське» дійшли до спільного рішення, що 



13 
 

придбавши техніку для проведення ремонту доріг це дозволить проводити постійно ямкові 
ремонти, які селищна рада фінансово спроможна оплачувати. Для цього у комунального 
підприємства є Бобкат на який треба придбати навісне обладнання; каток і фрезу та рециклер для 
приготування асфальтної суміші. Комунальне підприємство зможе не лише на території 
Софіївської громади проводити ямкові ремонти, а і по всій території району, що надасть 
можливість отримувати додатковий дохід та покращувати діяльність підприємства. 

Тип покртиття Площа м2 
Асфальт 293810 

Бетон 14445 
Грунт 114586 

Грунт-Щебінь 2354 
Плити 13000 
Щебінь 105926 

 

 
 
Інформація щодо вулиць Софіївської ОТГ та їх стану, наявності вуличного освітлення у Додатку1. 
УДодатку2наведений перелік капітально відремонтованих та критичних доріг і тротуарів. 
Додаток 3карта з кольоровими позначеннями стану доріг. Зелений колір – дороги капітально 
відремонтовані, червоний колір – дороги які мають незадовільний стан і потребують капітального 
ремонту.Для більш детальної інформації стосовно стану та оцінки доріг Софіївської ОТГ можна 
звернутись за посиланням:гhttp://navizor.com/?lang=ru#map/16/48.0477/33.8754 
Місцеве транспортне сполучення в громаді на даний момент відсутнє. Однак найближчим часом 
планується впровадити декілька маршрутів між населеними пунктами Софіївської об’єднаної 
громади. Існує транспортне сполучення між містами Дніпро та Кривий Ріг, яке проходить через 
Софіївку.  
 
 
 

Асфальт 
54% 

Бетон 
3% 

Грунт 
21% 

Грунт-Щебінь 
0% 

Плити 
2% 

Щебінь 
20% 

Площа покриття (м2) 
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1.3 Аналіз Сильних і Слабих Сторін, Можливостей та Загроз (SWOT) 

На черговому засіданні робочою групою було визначено слабкі та сильні сторони, а також 
можливості громади та її загрози. 

SWOT-аналіз допомагає впорядкувати сприйняття існуючого стану речей в сфері надання 
послуг із управління дорогами і тротуарами Софіївської об’єднаної територіальної громади, 
результати нижче наведені в таблиці. 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Гарна дорожня розв’язка 
2. Розвинута дорожня мережа 
3. Об’їзна дорога 
4. Активні громадяни 
5. Освітлення доріг 
6. Ефективне розчищення в зимовий період 

1. Узбіччя в поганому стані, багато бур’янів 
2. Брак фінансових ресурсів 
3. Погана якість існуючого дорожнього покриття 
4. Висока вартість капітального ремонту 
5. Застарілі технології та дороги 
6. Відсутня організація, яка системно займається 

обслуговуванням доріг 
7. Відсутність контролю за дорогами та роботами 

на них 
8. Погана якість ремонтних робіт 
9. Відсутність техніки для обслуговування 
10. Відсутність системних планів щодо доріг 

Можливості Загрози 
1. Комунальне підприємство 
2. Бажання та можливість створити комплексну 

систему контролю за дорогами 
3. Залучення міжнародної технічної допомоги 
4. Закинуті бази районної автодорожньої служби 

із чудовими площадками для зберігання 
матеріалів та техніки 

5. Прибирання доріг 
6. Ямковий ремонт 

1. Розлив води через греблю 
2. Великогабаритна та сільськогосподарська 

техніка 
3. Інтенсивний рух транспорту 
4. Відсутність контролю на дорогах 
5. Відсутність дорожніх вагових комплексів 
6. Низька свідомість водіїв та інших учасників 

дорожнього руху 
7. Політично нестабільна ситуація, вибори, 

популізм 
8. Військові дії 
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Частина 2. 

Візіята. Мета. Визначення Стратегічних Напрямів Покращення Послуги. 

Протягом третього засідання робочої групи було визначено візію покращення послуги 
«утримання комунальних доріг та тротуарів» в Софіївській ОТГ, яка ґрунтується на SWOT аналізі, 
сформовано мету, а також визначено основні стратегічні напрямки: 

Візія. 
Основні дороги відремонтовано, створено комфорті та безпечні для пересування всіх 

учасників дорожнього руху в тому числі велотранспорту та людей з обмеженими можливостями і 
значно підвищена свідомість мешканців. 

Мета. 
Відновлення основних доріг та тротуарів із комфортними і безпечними умовами для 

пересування всіх учасників дорожнього руху та проведення модернізації комунального 
підприємства шляхом створення ефективної системи контролю(управління), обслуговування доріг 
та інформування громадян до 2023 року. 

Робочою групою визначено основні стратегічні цілівпровадження послуги SDIP: 

1. Модернізація комунального підприємства для забезпечення якісного 
обслуговування доріг та тротуарів;  

2. Будівництво тротуарів; 
3. Відновлення дорожнього покриття основних комунальних доріг; 
4. Забезпечення безпеки на дорогах; 
5. Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху. 
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Частина 3. 

Визначення проблеми,операційних цілей та проектів. 

3.1 Визначення цілей та проектів (пропозиції). 

В ході засідань робочої групи були виявлені наявні проблеми в наданні послуги «дороги і 
тротуари» на території СофіївськоїОТГ.  

Проблемні питання: 
-невдоволеність мешканців якістю існуючого дорожнього покриття та відсутністю 

пішохідних зон на вулицях із інтенсивним рухом автотранспорту; 
- недостатнє фінансування на утримання та ремонт доріг і тротуарів; 
- відсутність програми будівництва та ремонту вуличних доріг на кошти бюджетів різних 

рівнів; 
- збиткове комунальне підприємство, яке фактично не обслуговує дороги; 
- відсутність у комунального підприємства спеціального обладнання та техніки для 

проведення ремонтних робіт доріг і тротуарів; 
- відсутність дорожньої  інфраструктури(розмітка, дорожні знаки). 
Для досягнення стратегічних цілей робоча група з SDIP визначила перелік операційних 

цілей та проектів шляхом надання своїх пропозицій та враховуючі офіційні звернення  від 
мешканців громади і включивши пропозиції, які надали мешканці шляхом проведення онлайн 
опитування на офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук. 

Пропозиції: 

Стратегічна ціль 1: Відновлення дорожнього покриття основних комунальних доріг. 

Проекти. Капітальний ремонт доріг: 

Капітальний ремонт по вул. Запорізька (6 км.) 

Капітальний ремонт вул. Набережна 

Капітальний ремонт вул. Степова 

Капітальний ремонт вул. Поштова, Чкалова 

Ремонт «другої об’їзної» 

Поточний ремонт дороги до с. Запорізьке, с. Братське 

Поточний ремонт центральних вулиць: Каштанова, Незалежності, Кам’янка 

Електронний рейтинг ремонту доріг (прозора пріоритезація) 

 

Стратегічна ціль 2: Будівництво тротуарів. 

Проекти.Будівництво та реконструкція тротуарів на території Софіївської ОТГ: 

Будівництво тротуару в с Запорізьке між сільським клубом та школою. 

Будівництво тротуару в с Петрове по вул. Центральна від магазину «Продтовари» до ДНЗ 
«Сонечко» 
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Будівництво тротуару в с Любимівка біля школи. 

Будівництво тротуару по вул. Степова 
Будівництво тротуару від автовокзалу до буд №35 по вул. Больнічна 

Облаштування тротуару по вул. Поштовій до школи 

Реконструкція тротуару по вул. Чкалова 

Будівництво тротуару від дитсадка до школи по вул. Молодіжна 

Будівництво тротуару по вул. Каштанова 

Будівництво тротуару від магазину «Новинка» до вул. Криворізька 

Стратегічна ціль 3:Обслуговування доріг та тротуарів. 

Проекти: 

Сучасне комунальне підприємство «Софіївське», як стратегічний показник якісного надання 
послуг та забезпечення безпеки пішохідного та автомобільного пересування на території 
Софіївської об’єднаної територіальної громади.  
Реформування комунального підприємства 

Створення громадської ради по контролю за комунальним підприємством. Організація 
публічного контролю та відкритості за діяльністю комунального підприємства. Створення 
електронної системи обліку та прозорість фінансових потоків. 

Збереження та підтримка системи очистки доріг в зимовий період 

Організація очистки тротуарів в зимовий період 

Організація прибирання пилюки (щітки + пилосос) 

Обкос та прибирання узбічь тротуарів і доріг 

Організація системи поточного (ямкового) ремонту 

 

Стратегічна ціль 4: Забезпечення безпеки на дорогах. 

Проекти: 

Створення системи відеоспостереження 

 Розробка карти дорожніх знаків ОТГ та схеми розмітки доріг 

Оновлення дорожніх знаків 

Організація маршрутів великогабаритного транспорту 

Встановлення вагових комплексів 

 

Стратегічна ціль 5: Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху. 

Проекти: 
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Визначити правила/взаємовідносини із крупними промисловими об’єктами, що знаходяться в 
межах центрального населеного пункту (ТОВ «Санойлтрейд», ТОВ «Д-АНСА» бувший 
«Комбікормовий», ТОВ «Виробник +») 

Комунікаційна робота із фермерами 

Просвіта із молоддю (залучення поліції до інформаційно-роз’яснювальної роботи, ігри з 
дітками) 

Акції молодіжної ради 

Пропаганда безпеки руху (білборди, флаєри, інтерактивні ігри, конкурси на кращу вулицю) 

Робоча група з розробки плану удосконалення послуги шляхом голосування визначила перелік 

найбільш важливих та значимих, пріоритетних проектів та завдань, які потрібно впровадити 

першочергово. Було визначено, що кожен представник робочої групи (15 чол.) має один голос. 

Один проект, один голос. Отримано наступні результати голосування: 

Стратегічна ціль 1: Відновлення дорожнього покриття основних комунальних 

доріг. 

Отримані 

бали 

Проекти.Капітальний ремонт доріг: 10 

Капітальний ремонт вул. Степова 10 

Ремонт «другої об’їзної» 10 

Поточний ремонт дороги до с. Запорізьке, с. Братське 10 

Стратегічна ціль 2: Будівництво тротуарів.  

Проекти.Будівництво та реконструкція тротуарів на території Софіївської 

ОТГ: 

14 

Будівництво тротуару в с Запорізьке між сільським клубом та школою. 14 

Будівництво тротуару в с Петрове по вул. Центральнавід магазину «Продтовари» 
до ДНЗ «Сонечко» 

14 

Будівництво тротуару в с Любимівка біля школи. 14 

Будівництво тротуару по вул. Степова 14 
Будівництво тротуару від автовокзалу до буд №35 по вул. Больнічна 14 

Облаштування тротуару по вул. Поштовій до школи 14 

Стратегічна ціль 3:Обслуговування доріг та тротуарів.  

Проекти:  

Сучасне комунальне підприємство «Софіївське», як стратегічний показник якісного 
надання послуг та забезпечення безпеки пішохідного та автомобільного 
пересування на території Софіївської об’єднаної територіальної громади.  

15 

Стратегічна ціль 4: Забезпечення безпеки на дорогах.  
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Проекти:  

Створення системи відеоспостереження 11 

 Розробка карти дорожніх знаків ОТГ та схеми розмітки доріг 7 

Стратегічна ціль 5: Інформаційно-просвітницька робота з учасниками 
дорожнього руху. 

 

Проекти:  

Визначити правила/взаємовідносини із крупними промисловими об’єктами, що 
знаходяться в межах центрального населеного пункту (ТОВ «Санойлтрейд», ТОВ 
«Д-АНСА» бувший «Комбікормовий», ТОВ «Виробник +») 

10 

Пропаганда безпеки руху (білборди, флаєри, інтерактивні ігри, конкурси на кращу 
вулицю) 

10 

Отже, за результатами голосування найбільше балів отримали два проекти, які будуть 
впроваджуватись першочергово, а саме: 

1) Сучасне комунальне підприємство «Софіївське», як стратегічний 
показник якісного надання послуг та забезпечення безпеки пішохідного та 
автомобільного пересування на території Софіївської об’єднаної територіальної 
громади - 15 балів. 

2) Будівництво та реконструкція тротуарів на території Софіївської ОТГ – 
14 балів. 

     Першим проектом, який буде впроваджуватись, - модернізація КП «Софіївське». Цей 
проект є короткостроковим, так, як не займе великої кількості часу для придбання спеціального 
обладнання. Також даний проект дозволить підприємству розвиватись та отримувати додаткові 
надходження. КП «Софіївське» одне комунальне підприємство на весь район. Дороги по всій 
території не лише громади, а і району, і на 95% у поганому стані та потребують ямкового і 
капітального ремонту. Таким чином, підприємство придбавши техніку та впровадивши послугу з 
утримання та ремонту доріг зможе забезпечити собі постійний прибуток та підвищити свою 
конкурентоспроможність. Громада зі свого боку отримає прибуткове підприємство, яке не потрібно 
буде дофінансовувати, а заощаджені кошти буде використано на ремонт інших об’єктів.      

     Другим найбільш важливим та значимим проектом є будівництво та реконструкція 
тротуарів на території Софіївської ОТГ. Тротуарам у сільських населених пунктах чомусь завжди 
приділяється найменше уваги, а по них рухаються пішоходи серед яких велика кількість дітей.  

     Отже, було обрано декілька тротуарів, які наведено вище у плані дій по яким найбільше 
проходить дітей, дорослого населення і які мають дуже незадовільний стан. Три тротуари, які 
наведено у плані дій ведуть до школи та ліцею, по них рухається щодня найбільша кількість дітей. 
Два інші тротуари щоденно мають велику пішохідну завантаженість тому, що розміщені від 
автовокзалу до центру селища та проходять через місток який з’єднує вулиці селища. 

Виконання першочергових кроків дасть можливість реалізовувати подальші проекти в 
порядку передбаченому пріорітезацією та відповідно до плану дій. 

 

3.2 Вибір критеріїв та пріоритетність цілей. 

Оскільки план удосконалення послуги є довгостроковим документом, він вимагає 

попередньої підготовки етапів виконання на основі вибраних критеріїв. Команда DOBRE 

запропонувала метод ранжування за критеріями визначення пріоритетів. 
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Робоча група проголосувала за такі критерії: 

 Підтримка громадян (пріоритет – 3)  

 Безпека громадян (пріоритет – 3) 

 Необхідне фінансування (пріоритет – 2,5) 

 Потенційні джерела фінансування (пріоритет – 2) 

 Відсоток громадян на який вплине реалізація проекту (пріоритет – 2,5) 

Визначення пріоритетів кожного з членів Робочої групи 

№ з/п Назва критерію Оцінка критерію Вага критерію 

1. Підтримка громадян 12 3 

2. Безпека громадян 9 3 

3. Необхідне фінансування 10 2,5 

4. Потенційні джерела фінансування 6 2 

5. Відсоток громадян на який вплине реалізація проекту 10 2,5 
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Частина 4.  
План Дій. 

4.1 Таблиця Плану Дій 
 
Виконання першочергових кроків дасть можливість реалізовувати подальші проекти в 

порядку передбаченому пріорітезацією та відповідно до плану дій. 

План дій включає визначення пріоритетних завдань, що ґрунтуються на пріоритетності 
проектів. У таблиці нижче завдання, позначені зеленим, є короткостроковими пріоритетами (до 6 
міс), завдання, позначені жовтим (до 1 року), є середньостроковим пріоритетом, а ті, що позначені 
червоним, є довгостроковими пріоритетами (більше 1 року). 

Таблиця 2. Таблиця плану дій 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Короткострокові 
проекти 

Сучасне комунальне 
підприємство 
«Софіївське», як 
стратегічний показник 
якісного надання послуг 
та забезпечення безпеки 
пішохідного та 
автомобільного 
пересування на території 
Софіївської об’єднаної 
територіальної громади.  
 

      

 Створення системи 
відеоспостереження; 

      

 Визначити 
правила/взаємовідносини 
з великими 
промисловими 
об’єктами, що 
знаходяться в межах 
центрального населеного 
пункту (ТОВ 
«Санойлтрейд», 
ТОВ «ДАНСА» бувший 
«Комбікормовий», ТОВ 
«Виробник +»); 

      

 Пропаганда безпеки руху 
(білборди, флаєри, 
інтерактивні ігри, 
конкурси на кращу 
вулицю); 

      

 Розробка карти дорожніх 
знаків ОТГ та схеми 
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розмітки доріг; 

Середньострокові Будівництво та 
реконструкція тротуарів 
на території 
СофіївськоїОТГ: 

      

 Будівництво тротуару по 
вул. Степова 

      

 Облаштування тротуару 
по вул. Поштовій до 
школи 

      

 Будівництво тротуару від 
автовокзалу до буд №35 
по вул. Больнічна; 

      

 Будівництво тротуару в с 
Запорізьке між сільським 
клубом та школою. 

      

 Будівництво тротуару в с 
Петрове по вул. 
Центральна від магазину 
«Продтовари» до ДНЗ 
«Сонечко» 

      

 Будівництво тротуару в с 
Любимівка біля школи. 

      

 Будівництво тротуару від 
магазину «Новинка» до 
вул. Криворізька. 

      

Довгострокові Капітальний ремонт 
доріг: 

      
 
 

 Ремонт «другої об’їзної» 
дороги; 

      

 Капітальний ремонт вул. 
Степова; 

      
 
 

 Капітальний ремонт 
дороги по с. Запорізьке, 
с. Братське; 
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4.2. Якісні та кількісні результати та індикатори оцінки 
 

Робоча група Софіївської ОТГ почала з визначення короткострокових результатів виконання 

SDIP. Перелік результатів включає зміцнення спроможності комунального підприємства по 

благоустрою забезпечення реалізації послуг з утримання доріг та дорожньої інфраструктури. 

Якісні результати 

Якісний показник 
Одиниця 
виміру 

Мета 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Безпека громадян 

 

1. Мешканці, які відчувають 
себе у безпеці %  55  60  70 75  80 85 

Наявність дорожньої та пішохідної інфраструктури  
1. відремонтовані дороги %  50  65  70  75  80 85 
2. дорожні знаки та розмітка % 50 60 70 80 90 100 
3. побудовані тротуари % 40 45 50 60 70 80 
4. дороги, які утримуються в 
зимовий період % 50 55 60 65 70 75 

Задоволеність громадян  
1. громадяни, які задоволенні 
якістю тротуарів % 40 45 50 60 70 80 
2. водії, які задоволені якістю 
доріг % 55 60 65 70 75 80 
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Кількісні результати. 
 
  

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 відповідальний 

1.Відновлено дорожнього 
покриття основних 
комунальних доріг 

 
 

      

1.1.Кількість 
відремонтованого 
дорожнього покриття 

Кв.м. 
440 540 640 750 1000 1000 

КП «Софіївське» 

1.2.Кількість виділених 
коштів 

Тис. грн. 
198,0 243,0 294,4 345,0 470,0 470,0 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

1.3.Вартість ремонту за 1 
кв.м. 

Грн. 450,0 450,0 460,0 460,0 470,0 470,0 КП «Софіївське» 

2.Побудовано тротуарів  

 

 
      

 

2.1.Кількість побудованих 
тротуарів 

Кв.м. 

0 3200 3800 4000 4500 5000 

КП «Софіївське» 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

2.2.Кількість виділених 
коштів на будівництво 
тротуарів 

Грн. 
0 1440,0 1748,0 1840,0 2115,0 2350,0 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

2.3.Вартість будівництва 1 
кв.м. тротуару 

Грн. 
0 450,0 460,0 460,0 470,0 470,0 

КП «Софіївське» 

 

3.Проведено робіт по 
обслуговуванню доріг і 
тротуарів 

 
      

 

3.1.Кількість придбаної 
техніки та обладнання 

Одиниць 
0 3 4 5 6 7 

КП «Софіївське» 

 

3.3.Протяжність прибраних 
доріг та тротуарів 

Км. 
19,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 

КП «Софіївське» 

 

3.4.Виконаних робіт із 
обслуговування доріг та 
тротуарів комунальним 
підприємством 

Годин 

173 250 450 600 1000 1500 

КП «Софіївське» 

 

4.Забезпечено безпеку на 
дорогах 

        

4.2.Кількість встановлених 
камер 

Одиниць 

0 16 20 25 30 35 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

 

4.3.Протяжність дорожньої 
розмітки 

Км. 

1,2 2,0 5,0 8,0 15,0 25,0 

КП «Софіївське» 
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Робоча група визначила короткострокові та середньострокові результатів, які можна втілити у 
життя у термін до 1 року. Перелік результатів включає придбання техніки для обслуговування 
дорожньої інфраструктури, будівництва доріг та тротуарів. 
 

Результат 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Кількість придбаної техніки, одиниць 
 

0 3 4 5 6 7 

Кількість відремонтованого дорожнього 
покриття, кв.м. 
 

440 540 640 750 1000 1000 

Кількість побудованих тротуарів, кв.м. 0 3200 3800 4000 4500 5000 
 

 

 

4.4.Кількість грошей 
виділених на розмітку та 
дорожні знаки 

Грн. 

0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

 

5. Інформаційно-
просвітницька робота з 
учасниками дорожнього 
руху 

 

      

 

5.1. Кількість проведених 
заходів  

одиниць 

7 15 20 25 30 35 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

 

5.2. Кількість публікацій одиниць 

0 8 10 12 15 20 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

 

5.4. Кількість залучених 
мешканців до голосування 
із пріоритезації доріг та 
тротуарів 

осіб 

1010 1500 2500 5000 6500 8000 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

 

5.5. Кількість підприємств з 
якими укладено договори 
про державне-приватне 
партнерство 

одиниць 

0 1 2 3 3 3 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 

 

5.6. Кількість звернень 
громадян стосовно якості 
доріг 

одиниць 

23 25 20 15 10 5 

Виконавчий комітет 
Софіївської 

селищної ради 
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Частина 5. 
Моніторинг і Оцінка 

 

На останньому засіданні робочою групою було проведено моніторинг та оцінку основних 
індикаторів. 

 

 

 

 

Очікуван
ий 

результа
т 

Індикато
ри 

Вихідні 
показн

ики 

Показн
ик, 

який 
необхід

но 
досягти 

в 
поточн

ому 
році 

Різн
иця 

Джерело 
даних 

Метод 
отримання 

даних 

Част
ота 

Відповідальний 

Якісне 
дорожнє 
покриття 

Відремон
товано 

дорожнь
ого 

покриття 

440 540 100 
м.кв

. 

Виконком 
сільської ради 

Обробка та 
аналіз даних 

1 раз 
на 
рік 

КП «Софіївське» 

 

Безпека  
пішоході

в 

Будівниц
тво 

тротуарів 

0 3200 320
0 

м.кв
. 

Виконком 
сільської ради 

Обробка та 
аналіз даних 

1 раз 
на 
рік 

КП «Софіївське» 

 

Якісне 
обслугов
ування 
доріг 

Придбан
ня 

техніки 
для 

обслугов
ування 
доріг 

0 3 шт. 3 
шт. 

Виконком 
сільської ради 

Обробка та 
аналіз даних 

1 раз 
на 
рік 

КП «Софіївське» 

Виконавчий комітет 
Софіївської селищної ради 

Безпека 
руху 

Кількість 
встановл

ених 
камер 

0 16 шт 16 
шт 

Виконком 
сільської ради 

Обробка та 
аналіз даних 

1 раз 
на 
рік 

 

Виконавчий комітет 
Софіївської селищної ради 

Фінансов
а 

підтримк
а 

Кошти 
виділені 

із 
бюджету 

на  
обслугов
ування 
доріг 

198,0ти
с.грн. 

243,0ти
с.грн. 

45 
тис.
грн 

Виконком 
сільської ради 

Обробка та 
аналіз даних 

1 раз 
на 
рік 

Виконавчий комітет 
Софіївської селищної ради 

Громадя
ни, які 

задоволе
нні 

якістю 
доріг та  

тротуарів 

Кількість 
задоволе

них 
мешканці

в 

40 % 45% 5% Виконкомсіль
ськоїради 

Обробкатаан
алізданих 

1 
разн
арік 

ВиконавчийкомітетСофіїв
ськоїселищноїради 



27 
 

 
Додаток 1 

І н ф о р м а ц і я 
                   щодо вулиць селищної ради та їх стану, наявність вуличного освітлення 

            

№ 
п/п 

Населений 
пункт 

Назвавулиці, 
провулку Тип 

Прот
яжніс

ть 
(км) 

Ши
рин

а 
(м) 

Площа 
(м2) Покриття 

П
ас
п
о
р
т 

Вулич
неосві
тленн

я 
(Кабел
ь) (км) 

Вули
чнео
світл
ення 
(Світ
ильн
ики) 

Вузли
облік
уелек
тро-

енерг
ії 

(шт.) 

2. смтСофіївка Больнична Вулиця 2 6 12000 асфальт - 1,6 15 1(Юві
л) 

12. смтСофіївка Запорізька Вулиця 3,79 4,5 17055 асфальт є - - - 

13. смтСофіївка Затишна Вулиця 0,9 5 4500 асфальт - 0,8 25 1 

14. смтСофіївка Зелена Вулиця 0,8 4 3200 асфальт - 0,8     

15. смтСофіївка Зайця Вулиця 0,99 4,25 4208 асфальт є - - - 

17. смтСофіївка Зоряна Вулиця 4,05 5,9 23895 асфальт є 1,7675 23 2 

18. смтСофіївка Кам’янка Вулиця 1,7 5 8500 асфальт - 1,045 15 1 

19. смтСофіївка Каштанова Вулиця 3 6 18000 асфальт - 3 33 2 

20. смтСофіївка Криворізька Вулиця 1,8 3 5400 асфальт - - - - 

21. смтСофіївка Квітнева Вулиця 1,922 5 9610 асфальт є 1,8 20 1 

23. смтСофіївка Карпенка Вулиця 0,7 5 3500 асфальт - 0,7 12 1 

26. смтСофіївка Мальовнича Вулиця 1,03 4,5 4635 асфальт є 0,83 15 1 

27. смтСофіївка Миру Вулиця 1,18 4,5 5310 асфальт є 0,909 18 1 

28. смтСофіївка Меліоративна Вулиця 0,22 4 880 асфальт - 0,22 6 1 

30. смтСофіївка Молодіжна Вулиця 1 4 4000 асфальт - 0,35 8 1 

31. смтСофіївка МихайлаГруше
вського Вулиця 0,9 4 3600 асфальт - є     

34. смтСофіївка Набережна Вулиця 1 6 6000 асфальт - 1,35 17   

35. смтСофіївка Незалежності Вулиця 0,7 5,9 4130 асфальт є 0,7 10 2 

41. смтСофіївка Підгірна Вулиця 1,631 3,5 5709 асфальт є 1,5 20 1 

42. смтСофіївка Першотравнева Вулиця 1,169 4,5 5261 асфальт є 1,2 18 1 

43. смтСофіївка Поштова Вулиця 0,55 5 2750 асфальт - 0,55 12   

44. смтСофіївка Перемоги Вулиця 0,3 5,5 1650 асфальт є - - - 

45. смтСофіївка Паркова Вулиця 0,35 4 1400 асфальт - 0,5 8   

48. смтСофіївка Степова Вулиця 1,75 6 10500 асфальт - 1,5 20 1 

49. смтСофіївка Садова Вулиця 1,948 4,5 8766 асфальт є 1,95 25 1 

55. смтСофіївка Хліборобів Вулиця 0,7 4 2800 асфальт - є     

57. смтСофіївка Чухаленка Вулиця 0,3 3 900 асфальт - є     

58. смтСофіївка Чкалова  Вулиця 1,831 3,75 6866 асфальт   1,4645 19 2 

60. смтСофіївка Шкільна Вулиця 1,04 4,5 4680 асфальт є 0,702 10 1 

61. смтСофіївка Широка  Вулиця 0,7 6 4200 асфальт - 0,8 11 1 

1. смтСофіївка Больничний Провулок 0,293 4,25 1245 асфальт є - - - 
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2. смтСофіївка Незалежності Провулок 0,3 3 900 асфальт - - - - 

3. смтСофіївка Квітневий Провулок 1,54 4 6160 асфальт є 1 17 1 

3. с. Петрове  Центральна  Вулиця 3,4 6 20400 асфальт - 2,4 20 2 

1. с. 
Михайлівка Центральна Вулиця 0,5 4 2000 асфальт - - - - 

1. с. Тарасівка Центральна  Вулиця 0,75 4 3000 асфальт - - - - 

2. с. Широке Центральна  Вулиця 1,25 4 5000 асфальт - 1,25 20 1 

5. с. Любимівка Тракторна Вулиця 1,2 6 7200 асфальт - 1,2 20 1 

1 с. Запорізьке Постного Вулиця 5 6 30000 асфальт - 5 40 1 

1 с. Братське Перемоги Вулиця 4 6 24000 асфальт - 3,378 47 2 

54. смтСофіївка Харківська Вулиця 3,21 4,5 14445 бетонне є 3 36 2 

7. смтСофіївка Виноградна Вулиця 0,8 4 3200 грунт - - - - 

9. смтСофіївка Глінки Вулиця 0,3 3 900 грунт - - - - 

16. смтСофіївка Залізнична Вулиця 0,4 3,5 1400 грунт - - - - 

24. смтСофіївка ЛесіУкраїнки Вулиця 0,518 4,5 2331 грунт є 1,95? 25   

25. смтСофіївка Лугова Вулиця 0,55 3 1650 грунт - - - - 

32. смтСофіївка Мостова Вулиця 0,4 4 1600 грунт - - - - 

33. смтСофіївка Межова Вулиця 0,7 3,5 2800 грунт - - - - 

37. смтСофіївка Новоселів Вулиця 1 6 6000 грунт - - - - 

39. смтСофіївка Охотнича Вулиця 0,7 3 2100 грунт - - - - 

47. смтСофіївка Прогресівська Вулиця 1 4 4000 грунт - - - - 

50. смтСофіївка Сонячна Вулиця 2 4 8000 грунт - - - - 

51. смтСофіївка Тракторна Вулиця 0,33 4 1380 грунт - 0,25 10 1 

53. смтСофіївка Фесіна Вулиця 1 4,5 4500 грунт - - - - 

62. смтСофіївка Шовкова Вулиця 0,6 3 1800 грунт - - - - 

1. с. Петрове  Набережна Вулиця 2,4 3 12000 грунт - 1,407 16 1 

1. с. Широке Зелена  Вулиця 1,35 5 6750 грунт - 1,35 20 1 

3. с. Широке Межова Вулиця 1,7 5 8500 грунт - 1,7 25 1 

3. с. Любимівка Роздольна Вулиця 0,7 4 2800 грунт - - - - 

4. с. Любимівка Садова Вулиця 1 5 5000 грунт - - - - 

6. с. Любимівка 8-го березня Вулиця 0,4 5 2000 грунт - 0,4 10 1 

7. с. Любимівка Степова Вулиця 1,5 5 7500 грунт - - - - 

8. с. Любимівка Чистопільська Вулиця 0,3 4 1200 грунт - - - - 

2 с. Запорізьке Виноградна Вулиця 2,7 3,25 8775 грунт є - - - 

2 с. Братське Садова Вулиця 4 4 16000 грунт - - - - 

5. смтСофіївка Вишнева Вулиця 0,6 4 2400 грунт  - - - - 

3 с. Запорізьке Шевченка Вулиця 2,354 4 2354 грунт-
щебінь є 2,354 30 1 

4 с. Запорізьке Степова Вулиця 2,6 5 13000 плити - 2,6 22   

І. смтСофіївка 8-го Березня Вулиця 0,8 5 4000 щебінь - - - - 

3. смтСофіївка Вербова Вулиця 3,04 4,5 13680 щебінь є 3 36 - 

4. смтСофіївка Восточна Вулиця 0,325 4,5 1463 щебінь є 0,3 10 1 

6. смтСофіївка Весняна Вулиця 0,3 4 1200 щебінь є - - - 

8. смтСофіївка Гагаріна Вулиця 0,6 3 1800 щебінь - 0,65 10   
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10. смтСофіївка Джерельна Вулиця 0,365 4,25 1551 щебінь є 0,3     

11. смтСофіївка Дружби Вулиця 0,3 3 900 щебінь - 0,3     

22. смтСофіївка Київська Вулиця 0,306 4,5 1377 щебінь є 0,3 10 - 

29. смтСофіївка Мельнична Вулиця 0,701 3,5 2454 щебінь є - - - 

36. смтСофіївка Нова Вулиця 0,72 5 3600 щебінь є 0,4 10 1 

38. смтСофіївка 
6-ї 

Орловськоїдиві
зії 

Вулиця 0,254 4 1016 щебінь є 0,25 12 - 

40. смтСофіївка 
236-ї 

Орловськоїдиві
зії 

Вулиця 0,229 4,5 1031 щебінь є 0,1 7 - 

46. смтСофіївка Польова Вулиця 2,62 4 10480 щебінь є - - - 

52. смтСофіївка Українська Вулиця 0,204 4 816 щебінь є - - - 

56. смтСофіївка Центральна  Вулиця 1,61 4,5 7245 щебінь - 2,121 27 1 

59. смтСофіївка Шевченка Вулиця 1,25 3,5 3750 щебінь - 0,7 10 1 

63. смтСофіївка Ювілейна Вулиця 0,48 3 1440 щебінь - є   1 

64. смтСофіївка Южна Вулиця 1,473 4,5 6629 щебінь є 1,4 10 1 

4. смтСофіївка Парковий Провулок 0,4 3 1200 щебінь - - - - 

5. смтСофіївка Джерельний Провулок 0,28 4 840 щебінь - - - - 

6. смтСофіївка Садовий Провулок 0,3 3 900 щебінь - 0,3 10 1 

7. смтСофіївка Чкалова  Провулок 1,512 3,5 5292 щебінь є - - - 

2. с. Петрове  Сонячна Вулиця 0,5 5 2500 щебінь - 0,5 10 1 

4. с. Петрове  Нагорна Вулиця 0,9 4 3600 щебінь - - - - 

1. с. Любимівка Кооперативна Вулиця 4 6 24000 щебінь - 2,728 29 1 

2. с. Любимівка Шкільна Вулиця 0,55 5,75 3162 щебінь є 0,5 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
Додаток 2 

 
Капітально відремонтовані дороги 

№р/р Назва дороги Покриття Площа, 
км 

Рік проведення 
ремонту 

1 смт Софіївка вулиця Зайця асфальт 0,99 2015 

2 смт Софіївка провулок Квітневий асфальт 1,54 2016 

3 смт Софіївка вулиця Незалежності асфальт 0,7 2018 

4 смт Софіївка вулиця Южна асфальт 1,4 2018 

 
Перелік критичних доріг та тротуарів 

№р/р Назва дороги Рік 
проведення 

ремонту 

Протяжн
ість, 
км 

Покриття 

Дороги, які підпорядковані повністю або частково облавтодору. 

1 смт Софіївка Частина вул. 
Незалежності 

Потребує 
ремонту 

0,7 асфальт 

2 смт Софіївка Поштова Потребує 
ремонту 

0,55 асфальт 

3 смт Софіївка Степова Потребує 
ремонту 

1,75 асфальт 

4 смт Софіївка Набережна Потребує 
ремонту 

1,0 асфальт 

5 смт Софіївка Кам’янка Потребує 
ремонту 

1,7 асфальт 

6 смт Софіївка Каштанова Потребує 
ремонту 

3,0 асфальт 

7 смт Софіївка Больнична Потребує 
ремонту 

2,0 асфальт 

8 смт Софіївка Пров. Чкалова Потребує 
ремонту 

1,5 щебінь 

Дороги, комунальної власності 

9 смт Софіївка Зоряна Потребує 
ремонту 

4,1 асфальт 

10 смт Софіївка 8-го Березня Потребує 
ремонту 

0,8 щебінь 

11 смт Софіївка Восточна Потребує 
ремонту 

0,3 щебінь 

12 смт Софіївка Київська Потребує 
ремонту 

0,3 щебінь 
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13 смт Софіївка 236-ї Дивізії Потребує 
ремонту 

0,2 щебінь 

14 смт Софіївка Гагаріна Потребує 
ремонту 

0,6 щебінь 

15 смт Софіївка Дружби Потребує 
ремонту 

0,3 щебінь 

16 смт Софіївка Запорізька Потребує 
ремонту 

3,8 асфальт 

17 смт Софіївка Квітнева Потребує 
ремонту 

1,9 асфальт 

18 смт Софіївка Мальновнича Потребує 
ремонту 

1,1 асфальт 

19 смт Софіївка Миру Потребує 
ремонту 

1,2 асфальт 

20 смт Софіївка Паркова Потребує 
ремонту 

0,4 асфальт 

21 смт Софіївка Садова Потребує 
ремонту 

1,9 асфальт 

22 с Братське вул. Перемоги Потребуєре
монту 

4 асфальт 

23 с Запорізьке вул. Постного Потребує 
ремонту 

5 асфальт 

24 с Любимівка вул. Тракторна Потребує 
ремонту 

1,2 асфальт 

25 с Широке вул. Центральна Потребує 
ремонту 

1,2 асфальт 

26 с Тарасівка вул. Центральна Потребує 
ремонту 

0,7 асфальт 

27 с Петрове вул. Центральна Потребує 
ремонту 

3,4 асфальт 
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Додаток 3 

 
Карта-схема  

планування проведення ямкового ремонту комунальних доріг 

 
 
 
 
 


