
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 2019 рік 

1. 1900000 

(код) 

 

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника) 

 

2. 1910000 

(код) 

 

         Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

(найменування відповідального виконавця) 

 

3. 1917462 

(код) 

 

   0456  

(КФКВК) 

 

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

державного бюджету 

                                          (найменування бюджетної програми) 

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

України на 2019 рік", Закон України"Про місцеве самоврядування",  рішення обласної ради від 13.12.2018 року №1346 "Про обласний бюджет 

на 2019 рік"(зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації 12.03.2019 року №147. 



2 
 

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, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах, безперервних, безпечних та зручних умов руху транспортних засобів 

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

доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам. 

8. Завдання бюджетної програми 

 № з/п Завдання 

 1 Збереження та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності 

у населених пунктах, 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 , середнього ремонтів 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах за рахунок субвенції державного 

бюджету місцевим бюджетам. 

  226151678,41 226151678,41 

Усього  226151678,41 226151678,41 

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

гривень 

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 

програми 

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 
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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  Обсяг видатків на  капітальний ремонт 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

грн Кошторис   62734000,00 62734000,00 

2  Обсяг видатків на  поточний ремонт 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення  

грн Кошторис  156897300,00 156897300,00 

3 Обсяг видатків на експлуатаційне 

утримання  обласних  автомобільних 

доріг загального користування 

місцевого значення 

грн Кошторис  6520378,41 6520378,41 
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продукту 

     

 1  Кількість об’єктів на яких буде 

проведено капітальний ремонт 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

шт Внутрішній 

облік 

 78 78 

2  Кількість об’єктів на яких буде 

проведено поточний ремонт 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення 

шт Внутрішній 

облік 

 81 81 

3 Кількість об’єктів на яких буде 

проведено експлуатаційне утримання  

обласних автомобільних доріг 

загального користування місцевого 

шт Внутрішній 

облік 

 55 55 
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значення 

3 ефективності      

1  Середня вартість 1 км автомобільної 

дороги загального користування 

місцевого значення, де буде проведено 

капітальний ремонт  

грн Внутрішній 

облік 

 5000000,00 5000000,00 

2 Середня вартість 1 км автомобільної 

дороги загального користування 

місцевого значення, де буде проведено 

поточний ремонт 

грн Внутрішній 

облік 

 4500000,00 4500000,00 

3 Середня вартість 1 км обласної 

автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення, де 

буде проведено  експлуатаційне 

утримання    

грн Внутрішній 

облік 

 118552,00 118552,00 

4 якості      

 Відсоток своєчасності виконаних робіт 

та послуг, придбання обладнання та 

інвентарю 

%  100 100 100 

 

Заступник директора департаменту – начальник управління  

житлово-комунального господарства  та енергозбереження 

департаменту інфраструктури, утримання та розвитку 

автомобільних доріг місцевого значення облдержадміністрації  

 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

  

В.П. РОМАНЕЦЬ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів облдержадміністрації 

Директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

_____________________ 

      дата погодження 

  

 

 ____________ 

(підпис) 

 

                                  П.Д. ЛАЗАР 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

М. П. 


