
Додаток 
до Методичних рекомендацій 
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

за 2021 рік

1. 1200000

2. 1210000

3. 1217462                        1090 0456

4. Мета бюджетної програми: 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(грн)

зага
льни

й 
фон

д

спеціальний 
фонд разом

зага
льни

й 
фон

д

спеціальний 
фонд разом загальни

й фонд

спеціа
льний 
фонд

разом

1.
Видатки (надані кредити) 0.00 60,000,000.00 50,000,000.00 0.00 60,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00

        в т. ч.

1.1

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

50000000.00 50000000.00 0.00 50000000.00 50000000.00 0.00 0.00 0.00

1.2

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

10000000.00 0.00 10000000.00 0.00 0.00 0.00

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

№ з/п
1.

1.1
1.2

2.

2.1
2.2
2.3
2.4

3.

2.1
2.2

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

власних надходжень
інших надходжень

Залишок на кінець року
    в т. ч.

повернення кредитів
інші надходження

власні надходження
надходження позик

Надходження
    в т. ч.

власних надходжень х х
інших надходжень х х

    в т. ч.
Залишок на початок року х х

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 тощо.

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

(КПКВК МБ)                  (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

Показники План з 
урахуванням змін

Виконано Відхилення

Відхилення відсутні.

Забезпечення покращення стану інфраструктути автомобільних доріг

№   
з/п Показники

План з урахуванням змін Виконано Відхилення

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради



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

зага
льни

й 
фон

д

спеціальний 
фонд разом

зага
льни

й 
фон

д

спеціальний 
фонд разом загальни

й фонд

спеціа
льний 
фонд

разом

1. затрат

1.1

Обсяг видатків для забезпечення 
поточного ремонту дороги за рахунок 
субвенції місцевого бюджету за 
рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

0.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00 50000000.00 0.00 0.00 0.00

1.2

Обсяг видатків для забезпечення 
капітального ремонту дороги за 
рахунок субвенції місцевого бюджету 
за рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

10000000.00 10000000.00 10000000.00 10000000.00 0.00 0.00 0.00

2. продукту

1.1

Протяжність вулично-дорожньої 
мережі, на якій планується проведення 
поточного ремонта за рахунок 
субвенції з місцевого бюджету за 
рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

2.641 2.641 2.641 0.000 0.000 0.000

1.2

Протяжність вулично-дорожньої 
мережі, на якій планується проведення 
капітального ремонта за рахунок 
субвенції змісцевого бюджету за 
рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

0.890 0.890 0.890 0.000 0.000 0.000

3. ефективності

1.1
Середня вартість 1 км поточного ремонту 
вулично- дорожньої мережі за рахунок 
субвенції місцевого бюджету за рахунок 
відповідної субвенції державного бюджету

18,935,680.00 18,935,680.00 18,935,680.00 18,935,680.00 0.00 0.00 0.00

1.2

Середня вартість 1 км капітального 
ремонту вулично- дорожньої мережі за 
рахунок субвенції з місцевого бюджету за 
рахунок відповідної субвенції державного 
бюджету

11,235,955.00 11,235,955.00 11,235,955.00 11,235,955.00 0.00 0.00 0.00

4. якості

1.1 Рівень забезпеченості виконання робіт з 
поточного ремонту вулиці 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Рівень забезпеченості виконання робіт з 
капітального ремонту вулиці 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

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

зага
льни

й 
фон

д

спеціальний 
фонд разом

зага
льни

й 
фон

д

спеціальний 
фонд разом загальни

й фонд

спеціа
льний 
фонд

разом

Видатки (надані кредити) 0.00 0.00 0.00 0.00 60000000.00 60000000.00 0.00 0.00

    в т. ч.

1.1

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

50000000.00 50000000.00 0.00 0.00

1.2

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

10000000.00 10000000.00 0.00 0.00

1. затрат

Розбіжності відсутні.

Розбіжності відсутні.

№ з/п Показники

Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання (у відсотках)

Розбіжності відсутні.
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 тощо.

№ з/п Показники

Затверджено паспортом Виконано Відхилення

Відхилення відсутні.



1.1

Обсяг видатків для забезпечення 
поточного ремонту дороги за рахунок 
субвенції місцевого бюджету за 
рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

0.00 0.00 50000000.00 50000000.00 0.00

1.2

Обсяг видатків для забезпечення 
капітального ремонту дороги за 
рахунок субвенції місцевого бюджету 
за рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

10000000.00 10000000.00 0.00

2. продукту

1.1

Протяжність вулично-дорожньої 
мережі, на якій планується проведення 
поточного ремонта за рахунок 
субвенції з місцевого бюджету за 
рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

0.000 2.641 2.641 0.000

1.2

Протяжність вулично-дорожньої 
мережі, на якій планується проведення 
капітального ремонта за рахунок 
субвенції змісцевого бюджету за 
рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

0.890 0.890 0.000

3. ефективності

1.1

Середня вартість 1 км поточного 
ремонту вулично- дорожньої мережі за 
рахунок субвенції місцевого бюджету 
за рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

0.00 0.00 18935680.00 18935680.00 0.00

1.2

Середня вартість 1 км капітального 
ремонту вулично- дорожньої мережі за 
рахунок субвенції з місцевого бюджету 
за рахунок відповідної субвенції 
державного бюджету

0.00 11235955.00 11235955.00

4. якості

1.1 Рівень забезпеченості виконання робіт 
з поточного ремонту вулиці 0 100 100 0

1.2 Рівень забезпеченості виконання робіт 
з капітального ремонту вулиці 100 0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код Показники

льни
й 

обся
г 

фіна
нсув

План на 
звітний 
період з 

урахуванням 
змін

Відхилення

1 2 3 4 6
1. Надходження всього: х

Бюджету розвитку за джерелами х
Надходження загального фонду бюджету 
до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Запозичення до бюджету

Інші джерела

2. Видатки бюджету розвитку всього: х

Всього за інвестиційними проектами 1
Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2

2.2
Капітальні видатки з утримання 
бюджетних установ х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

      ефективності бюджетної програми 

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.

корисності бюджетної програм

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника

х х

Бюджетна програма забезпечила покращння стану транспортної інфраструктури

Реєстрація та оплата зобов’язань Головного управління протягом 2021 року здійснювались в 
межах відповідних бюджетних призначень. 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
х х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

х х

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Комплексною програмою розвитку житлово-комунального 
господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 
лютого 2021 року № 105 (зі змінами).

актуальності бюджетної програми:

5 7 8
х х

Виконано за 
звітний період

Виконано всього Залишок 
фінансування на 

майбутні 
періоди



Головний бухгалтер В.В. Барабаш
(підпис)


