
1200000
(код)

1210000
(код)

1217462 .0456

(код) (КФКВК)

N
з/п

1

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

6. Завдання бюджетної програми
N
з/п
1

(найменування бюджетної програми)

1.

2.

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

Ціль державної політики
Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста

Завдання

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 
року № 1209)

3.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)



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

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
 фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4200000 4200000 4200000 4200000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4200000 4200000 4200000 4200000

2

Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 
місті Кропивницькому на 2017-2021 року, затверджена 
ряшенням  міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі 
змінами відповідно до рішення  Міської ради міста 
Кропивницького від 31.01.2019        № 2288, від 07.05.2019р. 
№2494)

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

Найменування місцевої/ регіональної програми
Відхилення

гривень

N 
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету)

2
Усього

N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
Напрями використання бюджетних коштів*

гривень

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 
бюджету

Розбіжність відсутня.



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальний 
 фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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 грн

Заходи 
програми, 
розрахунок 
 до 
кошторису

4200000 4200000 4200000 4200000

2 продукту
Площа капітального ремонту 
шляхопроводу через залізницю на 
пров. Об'їзному в м. 
Кропивницькому

кв.м.

ПКД на 
капітальни
й 
ремонт 
об’єктів

561 561 561 561

3 ефективності
Середня вартість 1 кв.м. 
капітального ремонту 
шляхопроводу

грн Розрахуно
к 7487 7487 7487 7487

Відхилення

Розбіжність відсутня.

Розбіжність відсутня.

Розбіжність відсутня.

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих кредитів 
з бюджету)N з/п Показники Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації



4 якості
Рівень забезпеченості виконання 
робіт % Розрахуно

к 100 100 100 100

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Барабаш В.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-
економічних питань - головного розпорядника бюджетних 
коштів

Аналіз стану виконання результативних показників
Дане виконання робіт сприяє поліпшенню технічного стану дорожнього господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху.

(ініціали/ініціал, прізвище)
Савченко Т.М.

Розбіжність відсутня.

Виконання бюджетної програми сприяло запобіганню руйнації шляхопроводу, зупинці руху залізничних та автомобільних  перевезень, поліпшення місцевої та регіональної транспортні  інфраструктури, 
підвищення  рівеня дорожньої безпеки, збільшення пропускної спроможності дороги з подовженням терміну експлуатації до 30 років, забезпечення надійними і якісними перевезеннями автомобільним 
транспортом та рух пішоходів у межах міста, а також  залізничним транспортом у межах держави  пасажирів та вантажів, поліпшення місцевої та регіональної транспортної  інфраструктури - це  зв'язок із 
Черкаською, Полтавською, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською та Вінницькою областями  безпосередньо,а через них  з іншими  
областями України, підвищення  рівня дорожньої безпеки, збільшення пропускної спроможності дороги.


