
ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Наказ Міністерства фінансів України 

   26 серпня 2014 року № 836 

   (у редакції наказу Міністерства фінансів     

    України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ / розпорядчий документ 

Департамент інфраструктури, розвитку і 

утримання мережі автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення та 

житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету) 

_______________________ № _____________ 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020рік 

1

. 

1900000 

(код) 

 

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації           38802082 

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

 

2

. 

1910000 

(код) 

 

         Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації                  38802082 

(найменування відповідального виконавця)                                                       (код за ЄДРПОУ) 

 

3

                            

 

1917462    7462 

     (код)   (КТПКВ) 

   0456  

(КФКВК) 

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

державного бюджету                                                                                        07100000000 

  (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною  

класифікацією видатків місцевого бюджету)                                                  (код бюджету) 

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  430 267 990,48  гривень, у тому числі загального фонду 00,0  гривень та 

спеціального фонду 430 267 990,48  гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про Державний 

бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування", рішення обласної ради від 20.12.2019 року №1629 "Про 



2 
 

обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 24.02.2020 № 110 «Про перелік об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах», наказ департаменту фінансів від 13.02.2020 №11 та від 20.03.2020 

№ 31 

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

№ з/п  Ціль державної політики 

 1 Забезпечення функціонування та розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, штучних споруд на 

них та вулиць і доріг комунальної власності, безперервних, безпечних та зручних умов руху транспортних засобів 

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

штучних споруд на них та вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам. 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

 1 Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення,  забезпечення безпеки руху та 

екологічного стану доріг  

  

9. Напрями використання бюджетних коштів 

 

                                                                                                                                                                                                                     гривень 

№ 

з/п 

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 1 2 3  4   5 

 1 Проведення капітального, поточного середнього, дрібного 

ремонтів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності, 

експлуатаційного утримання за рахунок субвенції державного 

бюджету місцевим бюджетам 

 (в т.ч. залишок коштів на 01.01.2020 р.) 

  430 267 990,48 

 

 

23318690,48  

430 267 990,48 

 

 

23318690,48 
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Усього  430 267 990,48 430 267 990,48 

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3   4  5 

1     

Усього    

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

1 затрат      

1.1  Обсяг видатків на  капітальний ремонт 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  та 

вулиць і доріг комунальної власності 

грн кошторис   243565000 243565000 

1.2 Обсяг видатків на капітальний ремонт 

мосту на автомобільній дорозі 

загального користування місцевого 

значення   

грн кошторис  15000000 15000000 

1.3  Обсяг видатків на поточний середній 

ремонт автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

грн кошторис  86700000 86700000 

1.4 Обсяг видатків на поточний середній 

ремонт мосту на автомобільній дорозі 

загального користування місцевого 

значення   

грн кошторис  5400000 5400000 

1.5 Обсяг видатків на експлуатаційне 

утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

грн кошторис  28158971 28158971 
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1.6 Обсяг видатків на поточний дрібний 

ремонт автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

грн кошторис  28125329 28125329 

2 продукту      

2.1 Кількість об’єктів на яких буде проведено  

капітальний  ремонт автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення та  вулиць і доріг комунальної 

власності 

шт внутрішній облік  27 27 

2.2 Кількість мостів на яких буде проведено 

капітальний ремонт  

шт внутрішній облік  1 1 

2.3 Кількість об’єктів на яких буде проведено  

поточний середній ремонт автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення. 

шт внутрішній облік  10 10 

2.4 Кількість мостів на яких буде 

проведено поточний середній ремонт  

шт внутрішній облік  1 1 

2.5 Кількість об’єктів експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення 

шт внутрішній 

облік 

 350 350 

2.6 Кількість об’єктів поточного дрібного 

ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення 

шт внутрішній 

облік 

 51 51 

3 ефективності      

3.1 Середня вартість 1 км  автомобільних 

доріг загального користування 

місцевого значення та  вулиць і доріг 

комунальної власності на яких буде 

проведено  капітальний  ремонт  

грн розрахунок  4500000 4500000 

3.2 Середня вартість 1 погонного метру 

мосту на якому буде проведено 

капітальний ремонт 

грн розрахунок  1250000 1250000 

3.3 Середня вартість 1 км  автомобільних 

доріг загального користування 

місцевого значення на яких буде 

проведено  поточний середній ремонт  

грн розрахунок  4000000 4000000 
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3.4 Середня вартість 1 погонного метру 

мосту на якому буде проведено 

поточний середній ремонт 

грн розрахунок  49769,585 49769,585 

3.5 Середні витрати на 1 об’єкт 

експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

грн розрахунок  80454,203 80454,203 

3.6 Середні витрати на 1 об’єкт поточного 

дрібного ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

значення 

грн розрахунок  551477,039 551477,039 

4 якості      

 Відсоток своєчасності виконаних робіт 

та послуг, придбання обладнання та 

інвентарю 

%   100 100 

Директор департаменту інфраструктури, утримання та 

розвитку автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення облдержадміністрації  

 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

  

Е.М.МАЛЯР 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів облдержадміністрації 

Заступник директора департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

_____________________ 

      дата погодження 

  

 

 ____________ 

(підпис) 

 

                     П.Д. ЛАЗАР 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

М. П. 


