3.6. Транспортно-дорожній комплекс
На 2014 рік заплановано сім заходів щодо розвитку автотранспорту та два міськелектротранспорту, які мали найбільш суттєвий вплив на поліпшення економічного та
соціального розвитку міста.
Заходи щодо розвитку автомобільного транспорту
За 2014 рік виконано наступні заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
Проведено роботи по ліквідації ямковості дорожнього покриття на аварійно
небезпечних ділянках на суму 9,7 тис.грн.
Покращено освітлення перехресть на вулицях міста на загальну суму більше
50,0 тис.грн.
На виконання заходів щодо організації безпеки дорожнього руху (експлуатація та
утримання світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, направляючих пішохідних огороджень
(НПО), тощо) у 2014 році виконано роботи на загальну суму 872,9 тис.грн., у тому числі
482,8 тис.грн. із загального фонду та 390,1 тис.грн. із спеціального фонду. За рахунок
зазначених коштів було встановлено 5 плоских дорожніх знаків (ПДЗ) та 1 покажчик
напрямку дорожнього руху (ПНДР); виконано заміну 326 од. ПДЗ; систематично
виконувались роботи з обслуговування та експлуатації 28 світлофорних об’єктів; проведено
ремонт 17,5 п. м. направляючих пішохідних огороджень; проведено реконструкцію
світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Соціалістична - Двірцева (ЦУМ) із заміною
лампових світлофорів на сучасні світлодіодні;
Виконано роботи з нанесення дорожньої розмітки на загальну суму 35,4 тис.грн.,
нанесено розмітку пішохідних переходів на площі 460,1 кв. м.
В результаті проведеної роботи в місті відсутні місця концентрації дорожньотранспортних пригод.
Не виконано заходи щодо облаштування та перенесення зупинок громадського
транспорту через відсутність коштів на вказані цілі та не виконано капітальний ремонт
світлофорного об’єкту на перехресті вул. Р. Люксембург та вул. Шкільна із облаштуванням
звукового супроводження через необхідність перенаправлення коштів на відновлення роботи
світлофорних об’єктів, які були пошкоджені під час проведення бойових дій (АТО) в місті у
травні-липні 2014 року.

Заходи щодо розвитку міського електричного транспорту
Через відсутність коштів в міському бюджеті заплановані заходи щодо розвитку
міськелектротранспорту в 2014 році не виконувались, але для забезпечення сталих
перевезень пасажирів та безпеки руху тролейбусів та трамваїв за рахунок коштів міського
бюджету було проведено капітальний ремонт 2242 м контактної мережі трамваїв на суму
497,3 тис.грн. та 2197 м (2 проводи) контактної мережі тролейбусів на суму 1519,0 тис.грн.,
проведено капітальний ремонт тролейбусу ЮМЗ-Т2 на суму 284,7 тис.грн. Всього
використано бюджетних коштів на зазначені роботи в сумі 2301,0 тис. грн.

