
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

1. 1900000  
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

43578048 
(код за ЄДРПОУ) 

 

2. 1910000      
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця) 

43578048 
(код за ЄДРПОУ) 

 

3. 1917462  
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

7462 
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету) 

0456 
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету) 

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції 

з державного бюджету» 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету) 

2210000000 
(код бюджету) 

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

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Фінансове забезпечення розвитку дорожньої інфраструктури  

 

5. Мета бюджетної програми 

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області, їх розвиток. 

 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

1  Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення 



2  Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого  значення 

3 Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення 

4 Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

5 Забезпечення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

 

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

гривень 

№ 

з/п 

Напрями 

використання 

бюджетних 

коштів* 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) 

Відхилення 

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 

1  Капітальний 

ремонт 

автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого 

значення 

  11 356 869 11 356 869   9 337 101 9 337 101   -2 019 768 -2 019 768 

2 Поточний 

середній ремонт 

автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого 

значення 

 408 814 514 408 814 514  405 838 847 405 838 847  -2 975 667 -2 975 667 

3 Поточний 

дрібний ремонт 

та 

експлуатаційне 

утримання 

автомобільних 

доріг загального 

 98 260 532 98 260 532  97 649 523 97 649 523  -611 009 -611 009 



користування 

місцевого 

значення 

4 Капітальний 

ремонт вулиць і 

доріг 

комунальної 

власності у 

населених 

пунктах 

 24 526 899 24 526 899  23 768 276 23 768 276  -758 623 -758 623 

5 Поточний 

середній ремонт 

вулиць і доріг 

комунальної 

власності у 

населених 

пунктах 

 3 892 346 3 892 346  3 892 346 3 892346  0 0 

   Усього    546 851 160 546 851 160   540486093 540486093  -6365067 -6365067 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 
Відхилення за напрямом “Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення” пояснюється тим, що фактична вартість 

виконаних ремонтних робіт в актах виконання робіт менша, ніж було передбачено затвердженим переліком. 

Відхилення за напрямом “Поточний  середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення” тим, що фактична вартість 
виконаних ремонтних робіт в актах виконання робіт менша, ніж було передбачено затвердженим переліком. 

Відхилення за напрямом “Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення” 

пояснюється економією коштів під час закупівлі матеріалів.                                                                                                                                                               

Відхилення за напрямом “Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах” пояснюється тим, що фактична вартість 
виконаних ремонтних робіт в актах виконання робіт менша, ніж було передбачено затвердженим переліком. 

 

 

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

гривень 

№ 

з/п 

Найменування 

місцевої/ 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету) 

Відхилення 



регіональної 

програми 

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 

1  Програма розвитку 

автомобільних доріг 

загального 

користування 

місцевого значення 

Хмельницької 

області на 2020-

2022 роки 

  546851160,0 546851160,0   540486093,0 540486093,0
  

  -6365067,0 -6365067,0 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 

 
№ 

з/п 

Показники Одиниц

я виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових 

видатків (наданих кредитів з 
бюджету) 

Відхилення 

загальний           

фонд 

спеціальний 

фонд 

усього загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

усього загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Завдання 1 

Забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

1 затрат                       

  обсяг коштів для 

проведення 
капітального 

ремонту 

автомобільних 

доріг загального 
користування 

місцевого 

значення  

 тис.грн. внутрішній 

аналіз 
  

11356,869 11356,869  9337,101 9337,101  -2019,768 -2019,768 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Економія коштів виникла оскільки фактична вартість виконаних ремонтних робіт в актах виконання робіт менша ніж було передбачено затвердженим 



переліком. 

2 продукту                       

  протяжність 
автомобільних 

доріг загального 

користування 
місцевого 

значення, на яких 

планується 

провести 
капітальний 

ремонт 

км  внутрішній 

аналіз 
  2 2  2 2    

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

3 ефективності                       

  середні витрати 

на проведення 

капітального 
ремонту 1 км 

автодоріг 

 тис.грн. розрахунок    5678,43 5678,43  4668,55 4668,55  -1009,88 -1009,88 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  

На проведення капітального ремонту 1 км автодоріг спрямовано менше коштів у зв’язку з меншою вартістю виконаних ремонтних робіт згідно актів. 

4 якості                       

  рівень виконаних 

робіт з 

капітального 
ремонту 

автомобільних 

доріг загального 
користування 

місцевого 

значення 

 % розрахунок    100 100  100 100    

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  

Аналіз стану виконання результативних показників 

За рахунок коштів в сумі 9337,101 тис.грн. забезпечено проведення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

протяжністю 2 км. 

 Завдання 2  



Забезпечення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

1 затрат            

 обсяг коштів для 

проведення 

поточного 

середнього 
ремонту 

автомобільних 

доріг загального 
користування 

місцевого 

значення  

тис.грн. внутрішній 

аналіз 
 408814,514 408814,514  405838,847 405838,847  -2975,667 -2975,667 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  

Економія коштів виникла оскільки фактична вартість виконаних ремонтних робіт по штучних спорудах в актах виконання робіт менша ніж було передбачено 

затвердженим переліком. 

2 продукту            

 протяжність 
автомобільних 

доріг загального 

користування 
місцевого 

значення, на яких 

планується 

провести 
поточний 

середній ремонт 

км внутрішній 

аналіз 
 91,202 91,202  84,269 84,269  -6,933 -6,933 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

В зв’язку із збільшенням вартості ремонтних робіт на 1 км, проведено роботи з поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах загального 

користування місцевого значення меншою протяжністю. 

3 ефективності            

 середні витрати 
на проведення 

поточного 

середнього 

ремонту 1 км 
автодоріг 

тис.грн. розрахунок  4482,52 4482,52  4815,99 4815,99  333,47 333,47 



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Середні витрати збільшились у зв’язку із збільшенням вартості виконаних ремонтних робіт на 1 км автодоріг. 

4 якості            

 рівень виконаних 

робіт з поточного 

середнього 

ремонту 
автомобільних 

доріг загального 

користування 
місцевого 

значення  

% розрахунок  100 100  92,4 92,4  -7,6 -7,6 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Зменшення запланованого відсотка виконання робіт пояснюється збільшенням вартості виконаних ремонтних робіт на 1 км і недостатністю коштів для 
виконання робіт на запланованій протяжності доріг. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

Кошти в сумі 405 838,847  тис.грн. спрямовані на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення протяжністю 84,269 км. 

Завдання 3 

Забезпечення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

1 Затрат            

 обсяг коштів для 
проведення 

поточного 

дрібного ремонту 
та 

експлуатаційного 

утримання 
автомобільних 

доріг загального 

користування 

місцевого 
значення 

тис.грн. внутрішній 

аналіз 
 98260,532 98260,532  97649,523 97649,523  -611,009 -611,009 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Економія коштів, яка виникла під час закупівлі матеріалів. 

2 Продукту            



 протяжність 

автомобільних 
доріг загального 

користування 

місцевого 

значення, які 
підлягають 

експлуатаційном

у утриманню та 
поточному 

дрібному 

ремонту 

км внутрішній 

облік 
 5087,8 5087,8  5087,8 5087,8    

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

3 ефективності            

 середні витрати 

на 

експлуатаційне 
утримання та 

поточний 

дрібний ремонт 1 
км автодоріг 

тис.грн. розрахунок  19,31 19,31  19,19 19,19  -0,12 -0,12 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Економія коштів, яка виникла під час закупівлі матеріалів 

4 якості            

 рівень 
забезпечення 

експлуатаційного 

утримання та 
поточного 

дрібного ремонту 

автомобільних 
доріг загального 

користування 

місцевого 

значення 

% розрахунок  100 100  100 100    

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Аналіз стану виконання результативних показників 



Кошти в сумі 97 649,523 тис.грн. спрямовані на проведення експлуатаційного утримання  та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення в області протяжністю 5087,8 км. За рахунок зазначених коштів виконувались роботи з поточного дрібного ремонту, з 
підтримання транспортно-експлуатаційного стану доріг, дорожніх споруд, смуг відведення, елементів облаштування доріг області, організації та безпеки 

руху. 

Завдання 4 

Забезпечення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

1 затрат            

 обсяг коштів для 

проведення 
капітального 

ремонту  вулиць і 

доріг 

комунальної 
власності у 

населених 

пунктах 

тис.грн. внутрішній 

аналіз 
 24526,899 24526,899  23768,276 23768,276  -758,623 -758,623 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Економія коштів виникла оскільки фактична вартість виконаних ремонтних робіт в актах виконання робіт менша ніж було передбачено затвердженим 

переліком. 

2 продукту            

 площа  вулиць і 
доріг 

комунальної 

власності у 
населених 

пунктах, на яких 

планується 
провести 

капітальний 

ремонт 

м2 внутрішній 

аналіз 
 32556,25 32556,25  30313,78 30313,78  -2242,47 -2242,47 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

В зв’язку із збільшенням вартості ремонтних робіт на 1 м2, проведено роботи з поточного середнього ремонту на вулицях і дорогах комунальної власності 

меншою площею. 

3 ефективності            

 середні витрати 
на проведення 

тис.грн. розрахунок  0,753 0,753  0,784 0,784  0,031 0,031 



капітального 

ремонту 1 м2 
вулиць і доріг 

комунальної 

власності 

автомобільних 
доріг загального 

користування 

місцевого 
значення 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Середні витрати збільшились у зв’язку із збільшенням вартості виконаних ремонтних робіт на 1 м2 площі вулиць і доріг комунальної власності. 

4 якості            

 рівень виконаних 
робіт з 

капітального 

ремонту  вулиць і 
доріг 

комунальної 

власності у 
населених 

пунктах 

% розрахунок  100 100  93,1 93,1  -6,9 -6,9 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Зменшення запланованого відсотка виконання робіт пояснюється збільшенням вартості виконаних ремонтних робіт на 1 м2 і недостатністю коштів для 
виконання робіт на запланованій площі вулиць і доріг комунальної власності. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

За рахунок коштів в сумі 23768,276 тис.грн. забезпечено проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності площею 30313,78 м2 

Завдання 5 

Забезпечення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

1 затрат            

 обсяг коштів для 

проведення 
поточного 

середнього 

ремонту  вулиць і 
доріг 

тис.грн. внутрішній 

аналіз 
 3892,346 3892,346  3892,346 3892,346    



комунальної 

власності у 
населених 

пунктах 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

2 продукту            

 площа  вулиць і 
доріг 

комунальної 

власності у 
населених 

пунктах, на яких 

планується 
провести 

поточний 

середній ремонт 

м2 внутрішній 

аналіз 
 7503,5 7503,5  8344,0 

 

8344,0  840,5 840,5 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Завдяки економії коштів, що виникла під час виконання ремонтних робіт, було відремонтовано на 840,5 м2 доріг більше. 

3 ефективності            

 середні витрати 

на проведення 
поточного 

середнього 

ремонту 1 м2 

вулиць і доріг 
комунальної 

власності 

тис.грн. розрахунок  0,519 0,519  0,466 0,466  -0,053 -0,053 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

На проведення поточного середнього ремонту 1 м2  вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах спрямовано менше коштів у зв’язку з меншою 

вартість ремонтних робіт згідно актів. 

4 якості            

 рівень виконаних 
робіт з поточного 

середнього 

ремонту  вулиць і 

доріг 
комунальної 

% розрахунок  100 100  111,2 111,2  11,2 11,2 
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