
 

 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік  

1.         1200000  Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького   
       (КПКВК МБ)                                      (найменування головного розпорядника) 

 

2.          1210000  Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького   
        (КПКВК МБ)                                                             (найменування відповідального виконавця) 

                                                                               Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

3.        1217462              0456       субвенції з  державного бюджету 
      (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми) 

 

4.  Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":  

 
                                                                                                                                                                                                                                          (грн) 

N 

з/п  
Показники  

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

1.  Видатки (надані кредити)  1 626 949 1 486 934 1 486 934 1 463 509 1 407 006 2 870 515 -163 440 -79 928 -243 368 

 

   в т. ч.                             

1.1  

Забезпечення капітального ремонту 

шляхопроводу  через залізницю на пров. 

Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за 

рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, 

  4200000 4200000   4200000 4200000       

Додаток 

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 

ефективності бюджетних програм  



реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах за рахунок 

відповідної субвенції державного бюджету 
 

Розбіжність відсутня. 

 

 

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":                                                                                                                                       (грн.) 

 

N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення  

1.  Залишок на початок року  х     х  

   в т. ч.            

1.1  власних надходжень   х     х  

1.2  інших надходжень  х     х  

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року  

2.  Надходження           

   в т. ч.            

2.1  власні надходження           

2.2  надходження позик           

2.3  повернення кредитів            

2.4  інші надходження           

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових  

3.  Залишок на кінець року  х        

   в т. ч.            

3.1  власних надходжень   х        

3.2  інших надходжень  х        

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року  

 

 

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":  

                                                                                                                                                                                                                                         (грн.)  

N 

з/п  
Показники  

Затверджено паспортом бюджетної 

програми  
Виконано  Відхилення  



загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу  через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, 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 бюджет 

1.  затрат                             

   

Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту 

шляхопроводу  через залізницю на пров. Об'їзному в 

м. Кропивницькому. Коригування, 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 бюджет 

 - 4200000 4200000  - 4200000 4200000 -  -  -  

Розбіжність відсутня. 

2.  продукту                             

   Площа капітального ремонту шляхопроводу через 

залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому 
-  561 561  - 561 561 -  -  -  

Розбіжність відсутня. 

3.  ефективності                             

   
Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту 

шляхопроводу 
 - 7487 7487  - 7487 7487 -  -  -  

Розбіжність відсутня. 

4.  якості                             

   Рівень забезпеченості виконання робіт -  100 100 -  100 100 -  -  -  

Розбіжність відсутня. 

 

 

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":  

 

N з/п  Показники  

Попередній рік  Звітній рік 
Відхилення виконання 

(у відсотках) 

загальний 
фонд  

спеціальний 
фонд  

разом  
загальний 

фонд  
спеціальний 

фонд  
разом  загальний фонд  

спеціальний 
фонд  

разом  

 
Видатки (надані 

кредити) 
- - -  - 4200000 4200000 - - - 



  1 
Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу  через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, 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 бюджет 

1.  затрат                            

   

Обсяг видатків на 

забезпечення 
капітального ремонту 
шляхопроводу  через 
залізницю на пров. 
Об'їзному в м. 
Кропивницькому. 
Коригування, 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 
бюджет 

- 5 000 000 5 000 000  - 4 200 000 4 200 000 - - 16 - 16 

  2.  продукту          

.  

Площа капітального 

ремонту 

шляхопроводу через 

залізницю на  

пров. Об'їзному в м. 

Кропивницькому 

  561 561   561 561   - -  -  

3   ефективності          

.  

Середня вартість 1 

кв.м. капітального 

ремонту 

шляхопроводу 

- 8913 8913   7487 7487 - -16 -16 

4 якості          

 
Рівень забезпеченості 

виконання робіт 
- 100 100   100 100 - - - 

 

 



5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": 

 

 

Код Показники 
Загальний обсяг 

фінансування проекту 

(програми), всього 

План на звітний період 
з урахуванням змін 

Виконано за 
звітний період 

Відхилення 
Виконано 

всього 
Залишок фінансування на 

майбутні періоди 

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7 

1. 
Надходження  

всього: 
х    х х 

  Бюджет розвитку за джерелами х    х х 

  

Надходження із загального 

фонду бюджету до спеціального 

фонду (бюджету розвитку) 

х    х х 

  Запозичення до бюджету х    х х 

  Інші джерела х    х х 

 Відхилення існують, у звязку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році. 

2. 
Видатки бюджету розвитку  

всього: 
х   - х х 

Відхилення відсутні 

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": 

       Фінансових порушень не виявлено.  

5.7 "Стан фінансової дисципліни": 

      Реєстрація та оплата зобов’язань Головного управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.  

   6. Узагальнений висновок щодо: 

      актуальності бюджетної програми 

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762. 

 

      ефективності бюджетної програми  

  Бюджетна програма забезпечела покращення стану транспортної інфраструктури 

 

       корисності бюджетної програм                                                                                                                                                                                            
Бюджетна  програма забезпечила  покращення стану інфраструктури  міських доріг міста, поліпшення технічного стану і утримання об’єктів вулично-

дорожньої мережі міста, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, підвищила  безпеку дорожнього руху; 



 

 

                

              Керівник бухгалтерської служби  

 

_____________________________ Барабаш В.В. 

 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)  
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