
 
Б е ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

І сесія 

(V засідання) 
 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 25 грудня 2015 року          № 56 

 

Про затвердження міської програми розвитку 

велоінфраструктури та популяризації руху 

«ВелоБережанщина» у м. Бережани на 2016-2020 

роки 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши подану програму, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А 

 
1. Затвердити міську програму розвитку велоінфраструктури та 

популяризації руху «ВелоБережанщина» у м. Бережани на 2016-2020 роки 

(додається).  

2. Затвердити план заходів по реалізації програми розвитку вело 

інфраструктури та популяризації руху «ВелоБережанщина» м. Бережани 

на 2016 рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Бойко М.І.. 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 



ПРОГРАМА 

розвитку велоінфраструктури та популяризації руху 

«ВелоБережанщина» у м. Бережани на 2016-2020 роки 

 

1. ПАСПОРТ Програми 

Назва Програми: Програма розвитку велоінфраструктури та 

популяризації руху «ВелоБережанщина» у  м. Бережани на 2016-2020 роки. 

 
Нормативно-правове забезпечення: Концепція сталого розвитку міста 

Бережани (Інші існуючі ???) 

Розробник Програми: Бережанська міська рада 

Співрозробники Програми: Громадська рада при Бережанській РДА, БМГО 

«Рідне місто», ВГО «Молодий народний рух», інші 

Учасники - виконавці Програми: Бережанська міська рада, громадські 

організації міста. 

Головний розпорядник коштів: Бережанська міська рада 

Мета Програми: Програма розвитку велоінфраструктури м. Бережани на 

2016-2020  (надалі - Програма) має стати інтегральною частиною 

загальноміських проектів транспортної системи та забезпечувати комфорт і 

зручність пересування на велосипеді дорогами міста. Вона спрямована на 

сприяння розвитку велосипедного руху, створення мережі велосипедних 

доріжок, смуг і парковок та облаштування відповідної велосипедної 

інфраструктури в цілому. 

Загальний бюджет заходів Програми: відповідно до додатків до рішення. 

Фінансове забезпечення Програми: Фінансування Програми планується 

здійснювати за рахунок наступних основних джерел: 

- кошти міського бюджету; 

- можливі надходження до бюджету міста з Держбюджету в рамках реалізації 

державних заходів щодо розвитку галузі в Україні ; 

- кошти, що надходять від програм різних міжнародних організацій і фондів (у 

т.ч., гранти); 

- власні кошти учасників заходів та інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством. 

2. Загальні положення 

Враховуючи стрімкий розвиток велоруху в м. Бережани, збільшення 

велоініціатив, популяризацію велоруху з боку громадських організацій, 

міжнародних організацій, глобальні тенденції до розвитку і планування сталих 

видів транспорту та екологізації громадського простору та орієнтації його на 

людей, одним із завдань стратегії розвитку міста Бережани є розвиток 

велоінфраструктури. 

Створення умов для розвитку велосипедного руху є засобом для 

формування сталої транспортної системи Бережан і екологічно чистого, 

доступного, комфортного і безпечного міського простору для всіх його 

користувачів. 

Зростання активності велосипедного руху є одним з шляхів досягнення 



стратегічної мети: зробити транспортну систему Бережан сталою, а 

громадський простір міста - ергономічним, зручним і доступним для всіх 

користувачів. 

Реалізація Програми повинна сприяти зменшенню інтенсивності авторуху 

на міських дорогах загального призначення, скороченню нелегітимного 

паркування автомобілів на тротуарах, травниках та у паркових зонах, 

зростанню туристичної привабливості міста, зниженню загазованості повітря, а 

також зменшенню шумового рівня у місті, покращенню здоров’я мешканців 

завдяки активному способу пересування, зниженню використання 

невідновлювальних енергоресурсів. 

У цілісно структурованій транспортній системі люди будуть менш 

схильними до використання автомобіля. Програма передбачає, що умовами 

зручної системи міського транспорту повинні бути: 

1) заохочення мешканців до їзди на велосипеді через влаштування 

безпечних та комфортних велодоріжок та велосмуг на автодорогах, які б 

зв’язували між собою мікрорайони та центр міста, створення велопарковох в 

усіх частинах міста; 

2) надання пріоритету велосипедам, громадському транспорту та 

пішоходам в історичній частині міста; 

3) створення чіткої міської схеми автопарковок з системою контролю за 

правильністю паркування 

4) звільнення громадського простору від паркувальних місць для 

автомобілів у місцях найбільшої атракції для гостей і мешканців міста; 

5) впровадження засобів з безпеки руху для велосипедистів на 

другорядних вулицях зі спільним авто- і велорухом, на яких не передбачено 

окремих велосмуг і доріжок, а також у житлових зонах та на ділянках 

багатофункціонального призначення. 

В основі Програми лежить принцип рівноправності чотирьох учасників 

руху у громадському просторі міста: пішоходів, велосипедистів, громадського 

транспорту і приватних автозасобів. Програма сприятиме вирівнюванню 

деформації транспортної системи Бережани, яка у нинішній час зроблена на 

користь приватному автотранспортові. 

Системними чинниками реалізації Програми повинні бути: 

1) пропаганда і реклама переваг їзди на велосипеді; 

2) інженерно-технічний розвиток велоінфраструктури. 

Для популяризації велоруху серед мешканців міста Програма передбачає 

такі заходи: соціальна реклама, публікації у мас-медіа та соцмережах, робота з 

молоддю у навчальних закладах, організація шкіл їзди на велосипеді, 

рекреаційних велопоїздок батьків і дітей, особистий приклад представників 

влади, інще. Для успіху проекту розвитку велосипедної інфраструктури 

потрібно активно залучати до його реалізації споживачів - велосипедні 

організації та активістів велоруху. 

Інженерно-технічна частина передбачає поступове покриття міста 

велодоріжками, велосмугами та велопарковками згідно з Програмою. 

 



З. Мета Програми 

Програма велосипедної інфраструктури м. Бережани на 2016-2020 роки. (далі - 

Програма) скерована на створення належних умов для велосипедистів та 

забезпечення врахування потреб велосипедистів під час будівництва та 

реконструкції доріг і вулиць загального призначення. Програмою 

передбачається створення мережі велодоріжок і велосмуг разом з супровідною 

велоінфраструктурою. 

Програма передбачає, що умовами зручної системи міського транспорту 

мають бути: 

- заохочення мешканців до їзди на велосипедах через облаштування 

безпечних та комфортних велосипедних доріжок і смуг на автошляхах та поза 

межами проїжджої частини; 

- збереження комфорту, надійності та зручності використання 

громадського й приватного транспорту; 

- упровадження засобів з безпеки руху для велосипедистів на 

другорядних вулицях зі спільним авто- і велорухом, на яких не передбачено 

окремих велодоріжок, у житлових зонах та на ділянках багатофункціонального 

призначення. 

В організацію велосипедної мережі Бережан покладено чотири 

головних принципи, яких дотримуються в країнах з великим досвідом 

велоруху: 

1. Функціональність. Велосипедна мережа в місті виконує транспортну 

функцію. Велосипедні доріжки мають поєднувати густонаселені житлові 

масиви з головними автомобільними артеріями та забезпечувати зручність 

пересування учасникам велосипедного руху. 

2. Цілісність. Організація мережі велосипедних доріжок і смуг має бути 

логічно інтегрована в транспортну інфраструктуру міста, зберігаючи її 

цілісність та зручність для всіх учасників дорожнього руху. 

3. Безпека. З огляду на наявність активних користувачів велосипеду в 

Бережанах, безпека - є одним з головних пріоритетів Програми. Саме тому в 

процес планування та розбудови велосипедної інфраструктури в інженерній 

частині передбачається активне залучення відповідних спеціалістів. 

4. Системність. Організація облаштування велосипедної інфраструктури 

повинна мати системний характер. Розвиток велоінфраструктури втрачає сенс 

без інтеграції її в транспортну систему міста та комплексного паралельного 

розвитку інших об’єктів велосипедної інфраструктури. 

Програма реалізується в короткий час з огляду на доступність її 

впровадження. Нею передбачені планування та розробка єдиної комплексної 

велотранспортної мережі в місті у вигляді велосмуг уздовж проїжджої та 

пішохідної частин міст. 

 

4. Аналіз стану та проблематика 

розвитку велоінфраструктури 

м.Бережани 
Серед підлітків та молоді велосипед є популярним видом розваг і змагань. 



 

 

Серед жителів міста з'являється мода на велосипед, яка, вочевидь, приходить 

до нас з Європейських країн, які вже давно почали процес переорієнтації 

пересування в місті на користь цього зручного, дешевого та екологічно-чистого 

виду транспорту. 

Прогнозується, що тенденція до збільшення кількості велосипедистів буде 

зберігатися найближчі 5-7 років і кількість велосипедистів в Бережанах 

збільшиться до 10% населення міста. 

Протягом попередніх років було проведено лише кілька вело заїздів. 

Варто започаткувати велоекскурсії містом. 

Основними чинниками, що негативно впливають на розвиток 

велоінфраструктури в місті Бережани, є відсутність: 

- велосипедних доріжок і смуг, що можуть поєднати житлові масиви з 

різними частинами міста; 

- зон для тренування велосипедистів різних рівнів і з різних дисциплін; 

- скоординованої системи дій з просування велоінфраструктури; 

- промоції велосипедного руху. 

На розв’язання вищезазначених проблем спрямована Програма та 

відповідні заходи. 

 

Основні заходи по реалізації Програми розвитку велоінфраструктури м. 

Бережани на 2016 рік 

1.Розробка проектно-кошторисної документації першої частини 

велотранспортної мережі на вулицях міста: (Бережанська районна державна 

адміністрація, Бережанська міська рада) 

2.Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (Бережанська районна 

державна адміністрація, Бережанська міська рада) 

3.Встановлення маркування та знаків (Бережанська районна державна 

адміністрація, Бережанська міська рада) 

4.Інформаційна кампанія з пропаганди ВелоРуху (Бережанський інформаційний 

центр, інші ЗМІ,Громадські організації, органи влади) 

5. Поширення правил дорожнього руху для велосипедистів  

(Поліція, Бережанський інформаційний центр) 

6.Розробка вело екскурсій (Бережанський краєзнавчий музей, ДІАЗ) 

 

Секретар міської ради     Гончар П.В. 



План заходів по реалізації програми розвитку вело інфраструктури та 

популяризації руху «ВелоБережанщина» м. Бережани на 2016 рік. 
№п/п Назва заходу Відповідальний  терміни 

1 Розробка проектно – кошторисної 

документації вело транспортної 

мережі на вулицях міста 

Бережанська міська 

рада 

 

2 Нанесення горизонтальної дорожньої 

розмітки, свтановленя маркувальнння 

та знаків 

Бережанська міська 

рада, поліція 

 

3 Створення асоціації людей та 

організацій «ВелоБережанщина» 

(рестрація учасників, опис спільних 

цінностей, орендування) 

 До 29.02.2016 р. 

4 Розробка тематичних уроків для 

популяризації правил дорожнього 

руху для велосипедистів, підвищення 

культури поведінки на дорогах та 

інше. 

Поліція,  

БМГО «Рідне місто», 

ВГО «Молодий 

народний рух», інші 

ГО 

До 29.02.2016 р. 

5 Проведення тематичних уроків для 

популяризації правил дорожнього 

руху для велосипедистів, підвищення 

культури поведінки на дорогах та 

інше. 

Поліція,  

БМГО «Рідне місто», 

ВГО «Молодий 

народний рух» 

Впродовж року 

6 Заходи для популяризації руху 

«ВелоБережанщина» 

- Велопробіги по набережній ставу, 
на вулицях міста, інше 

- Велопрощі 

- Велоквести  

- Сприяння учасникам 
Всеукраїнських велопробігів, що 

проїжджають через Бережанщину 

- Розробка вело екскурсій, 
веломаршрутів 

Бережанська міська 

рада, «спорт для 

всіх»,  

БМГО «Рідне місто», 

ВГО «Молодий 

народний рух», інші 

ГО, краєзнавчий 

музей, ДІАЗ 

Впродовж року 

7 Презентація успішних Велокампаній 

(м.Тернопіль, м.Бучач, інші) в рамках 

ВелоВікенду 

БМГО «Рідне місто», 

ВГО «Молодий 

народний рух», інші 

ГО 

Березень  

8 Розгорнута інформаційна капманія 

через ЗМІ та соцмережі: 

- Рубрика «ВелоЛюдина» 

- Популяризація промороликів 

- Візуальна реклама, інформагіка на 
дошках оголошень 

- Опитування та обговорення 

Бережанський 

інформаційний 

центр,  

БМГО «Рідне місто», 

ВГО «Молодий 

народний рух», інші 

ГО 

Впродовж року 

 

 

Секретар міської ради     Гончар П.В. 

 


