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1 Реалізація державної політики щодо забезпечення покращення стану інфраструктути автомобільних доріг

1 Забезпечення утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг

 усьогоспеціальний 
фондусього

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фондусьогоспеціальний 

фонд

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

  гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

3 4 5

0.00

8 9 10 11

0.00 50,000,000.00 0.00

7

50,000,000.00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00

Напрями використання бюджетних коштів

2
Забезпечення поточного ремонту дороги по вул. Вокзальній, м. 

Кропивницькому за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць 
і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенції державного бюджету

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

1

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2021  рік

1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 03365245

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

1

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення покращення стану інфраструктути автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1210000 Головне управлiння житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 03365245

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

1152800000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

1217462 7462 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.

10000000.00 0.00 0.00 0.002

Обсяг видатків для 
забезпечення 

капітального ремонту 
дороги за рахунок 

субвенції місцевого 
бюджету за рахунок 
відповідної субвенції 
державного бюджету

грн.

Заходи програми

0 10000000 10000000 0 10000000

50000000

0.00 0.00

0.00 0.000 50000000 50000000.00 0.001

Обсяг видатків для 
забезпечення поточного 

ремонту дороги за 
рахунок субвенції 

місцевого бюджету за 
рахунок відповідної 

субвенції державного 
бюджету

грн.

Заходи програми

0 50000000

60,000,000.00

0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00Усього 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00
Відхилення відсутні.

0.00

0.00 0.00 0.00УСЬОГО 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00

10,000,000.00

60,000,000.00
Відхилення відсутні.

10,000,000.00 0.00 0.00 0.002

Забезпечення капітального ремонту вул. Василя Нікітіна за рахунок 
субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції державного бюджету

5 6

765

загальний 
фонд

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

усього

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

2 4

Відхилення відсутні.

2

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1

загальний 
фонд

3 4

0.00 0.00

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 
кредитів з бюджету)

Відхилення

0.00 0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

60,000,000.00

0

Комплексна програма розвитку житлово-
комунального господарства та безпеки 

дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-
2025 роки».

0.00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

60,000,000.00 60,000,000.00

7
затрат

загальний 
фонд

8

спеціальний 
фонд

3

  гривень

усього

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

8 9 10

11 12 13

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
загальний 

фондусього

загальний 
фонд спеціальний фондспеціальний 

фонд

усьогоспеціальний 
фондзагальний фонд

усього

60,000,000.00

109



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.

0.000.00км.

Проєктно-кошторисная 
документація

0.000.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.

0.000.00відс.

Розрахунок

0.000.00

2
Рівень забезпеченості 

виконання робіт з 
капітального ремонту 

вулиці

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми сприяє поліпшенню технічного стану дорожньогогосподарства, забезпечення створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху з метою захисту життя та 
здоров'я громадян.

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми сприяє поліпшенню технічного стану дорожньогогосподарства, забезпечення створенню безпечних і комфортних умов для учасників руху з метою захисту життя та 
здоров'я громадян.

1
Рівень забезпеченості 

виконання робіт з 
поточного ремонту 

вулиці

100 100.00 0.000 100 100 0

100 100.00 0.000 100 100відс.

Розрахунок

0

11235955.00 0.00 0.00

0 якості

0.002

Середня вартість 1 км 
капітального ремонту 
вулично- дорожньої 
мережі за рахунок 

субвенції з місцевого 
бюджету за рахунок 
відповідної субвенції 
державного бюджету

грн.

Розрахунок

0 11235955 11235955 0 11235955

18935680 0 18935680.00 0.00 0.0018935680

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні.

0.001

Середня вартість 1 км 
поточного ремонту 
вулично- дорожньої 
мережі за рахунок 

субвенції місцевого 
бюджету за рахунок 
відповідної субвенції 
державного бюджету

грн.

Розрахунок

0 18935680

2

Протяжність вулично-
дорожньої мережі, на 

якій планується 
проведення капітального 

ремонта за рахунок 
субвенції змісцевого 
бюджету за рахунок 
відповідної субвенції 
державного бюджету

0 ефективності

1

Протяжність вулично-
дорожньої мережі, на 

якій планується 
проведення поточного 

ремонта за рахунок 
субвенції з місцевого 
бюджету за рахунок 
відповідної субвенції 
державного бюджету

0.89 0.89 0.000 0.89 0.89 0

2.64 2.64 0.000 2.641 2.641км.

Проєктно-кошторисная 
документація

0

0 продукту



* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Віктор КУХАРЕНКО

Виконання бюджетної програми сприяло покращенню стану інфраструктури автомобільних доріг міста, збереженню існуючої мережі доріг комунальної власності, подовженню строків служби дорожнього 
покриття, суттєве зменшення дорожньо-транспортних пригод, створенню додаткового транспортного сполучення між віддаленими мікрорайонами міста тощо.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Вікторія БАРАБАШ
(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

Начальник Головного управління житлово-комунального 
господарства Кропивницької міської ради


