
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 01 листопада 2022 року № 359)"      

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 1200000 Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради 35104016    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

2. 1210000 Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради 35104016    
(код Програмної класифікації

видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030  6030 0620    Організація благоустрою населених пунктів 03562000000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня благоустрою територіальної громади 

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення та організація благоустрою населених пунктів у територіальній громаді м. Нововолинська

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення благоустрою кладовищ (ВУКГ)
2 Забезпечення обслуговування мереж зовнішнього освітлення (ВУКГ)
3 Забезпечення утримання в належному технічічному стані об'єктів дорожнього господарства (ВУКГ)
4 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (ВУКГ)
5 Проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій (ВУКГ)
6 Утримання в належному стані земель водного фонду(пляжів,зон відпочинку) (ВУКГ)
7 Утримання та поточний ремонт інших об'єктів благоустрою (ВУКГ)
8 Придбання дезинфікуючих засобів, засобів захисту та інше (ВУКГ)
9 Косіння трави мотокосою (витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин та матеріалів до мотокіс)(КП "УЖК №1")
10 Косіння трави мотокосою (витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин та матеріалів до мотокіс)(КП "УЖК №2")
11 Забезпечення очистки ливневих мереж (ВУКГ)
12 Проведення топоргафо-геодезичної зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер "Вопак", парк.

13 Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Лісній,8, Сонячній, 15, Шопена,29, Героїв АТО,8-А, Луцька,7.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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



№ з/п Напрями використання бюджетних       
коштів * 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 Забезпечення благоустрою кладовища 
(ВУКГ) 569 000,00 569 000,00 568 984,44 568 984,44 -15,56 -15,56

2 Забезпечення обслуговування мереж 
зовнішнього освітлення (ВУКГ) 9 352 450,00 9 352 450,00 9 351 963,91 9 351 963,91 -486,09 -486,09

3
Забезпечення утримання в належному 
технічічному стані об»єктів дорожнього 
господарства (ВУКГ)

9 456 100,00 9 456 100,00 9 452 174,50 9 452 174,50 -3 925,50 -3 925,50

4
Збереження та утримання на належному 
рівні зеленої зони населеного пункту та 
поліпшення його екологічних умов (ВУКГ)

4 320 000,00 4 320 000,00 4 319 995,10 4 319 995,10 -4,90 -4,90

5
Утримання в належному стані земель 
водного фонду(пляжів,зон відпочинку) 
(ВУКГ)

176 200,00 176 200,00 176 167,90 176 167,90 -32,10 -32,10

6 Утримання та поточний ремонт інших 
об»єктів благоустрою (ВУКГ) 7 418 200,00 7 418 200,00 7 303 640,76 7 303 640,76 -114 559,24 -114 559,24

7 Придбання дезинфікуючих засобів, засобів 
захисту та інше (ВУКГ)

8

Косіння трави мотокосою (витрати на 
придбання паливо-мастильних матеріалів, 
запчастин та матеріалів до мотокіс)(КП 
"УЖК №1")

150 000,00 150 000,00 149 760,00 149 760,00 -240,00 -240,00

9

Косіння твави мотокосою (витрати на 
придбання паливно-мастильних 
матеріалів, запчастин та матеріалів до 
мотокіс) (КП УЖК №2)

137 000,00 137 000,00 136 996,00 136 996,00 -4,00 -4,00

10 Забезпечення очистки ливневих мереж 
(ВУКГ) 274 000,00 274 000,00 273 911,70 273 911,70 -88,30 -88,30

11
Проведення поточного ремонту 
асвальтобетонного покриття 
прибудинкових територій  (ВУКГ)

1 176 700,00 1 176 700,00 1 176 661,05 1 176 661,05 -38,95 -38,95

12
Проведення топографо-геодезичної 
зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер "Вопак", 
парк.

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

13

Виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок та 
виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по вул. 
Лісній,8, Сонячній,15, шопена,29, героїв 
АТО,8-А, Луцька,7

43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів 
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п Пояснення
1 2

1 Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками 
2 Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками
3 Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками 
4 Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками 
5 Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками
6 Відхилення вини кли в зв'язку зі зміною цін. Обмеження проведення видатків у зв'язку з воєнним станом (ПКМУ від 09.06.2021 №590)
8 Відхилення виникли взв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників
9 Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників

10 Відхилення виникли в зв'язку з зміною цін та кількісних запланованих показників
11 Відхилення виникли  в зв'язку з фактичними видатками
12 Відхилення відсутні



13 Відхилення відсутні

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) 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
 Програма благоустрою Нововолинської міської територіальної 
громади  на 2019-2022 роки" 33 102 650 33 102 65032 983 255,36 32 983 255,36 -119 394,64 -119 394,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п Показники Одниця 
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

спеціальний 
фонд усього

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

1.1
обсяг видатків, пов"язаних з придбанням запасних частин 
та матеріалів до мотокіс (КП "УЖК №1") грн.

рішення сесії 
Нововолинської 
міської ради 

20 000 20 000 19 760 19 760 -240 -240

1.2
обсяг видатків, пов"язаних з виплатою заробітної плати 
косарям (КП "УЖК №1") грн.

рішення сесії 
Нововолинської 
міської ради 

130 000 130 000 130 000 130 000

1.3
обсяг видатків, на послуги з ремонту  мотокіс (КП "УЖК 
№2") грн.

рішення сесії 
Нововолинської 
міської ради 

5 000 5 000 5 000 5 000

1.4
обсяг видатків, пов"язаних з придбанням 
паливо-мастильних матеріалів (КП "УЖК №2") грн.

рішення сесії 
Нововолинської 
міської ради 

20 000 20 000 20 000 20 000

1.5
обсяг видатків, пов"язаних з виплатою заробітної плати 
косарям (КП "УЖК №2") грн.

рішення сесії 
Нововолинської 
міської ради 

112 000 112 000 111 996 111 996 -4 -4

1.6
загальна площа кладовищ,що потребують благоустрою 
(ВУКГ) га. реєстр 16 16 16 16

1.7  загальна протяжність ліній електромерж (ВУКГ) км. реєстр 142,5 142,5 142,5 142,5
1.8 кількість світоточок (ВУКГ) шт. реєстр 4 020 4 020 4 020 4 020
1.9  Загальна протяжність доріг (ВУКГ) км. реєстр 73,3 73,3 73,3 73,3

1.10 площа зелених насаджень,що підлягають догляду (ВУКГ) га. реєстр 18,4 18,4 18,4 18,4

1.11
 площа земель водного фонду, що потребують благоустрою 
(ВУКГ) га. реєстр 7,5 7,5 7,5 7,5

1.12
 Загальна кількість об’єктів, що підлягають утриманню і 
поточному ремонту (ВУКГ) шт. реєстр 670 670 670 670

1.13 кількість  дезінфікуючих матеріалів (ВУКГ) шт. реєстр
1.14 площа  ливневої канави, яка потребує очистки (ВУКГ) п.м. реєстр 1 000 1 000 200 200 -800 -800

1.15
Площа  асвальтобетонного покриття прибудинкових 
територій, що потребує поточного ремонту (ВУКГ) кв. м. внутрішній облік 1 180 1 180 1 180 1 180

1.16
обсяг виджатків на проведення топоргафо-геодезичної 
зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер "Вопак", парк грн.

Рішення виконавчого 
комітету 30 000 30 000 30 000 30 000

1.17

обсяг видатків на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок та виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок по вул. Лісній,8, 
Сонячній,15, шопена,29, героїв АТО,8-А, Луцька,7 грн.

Рішення виконавчого 
комітету

43 000 43 000 43 000 43 000



2 продукту

2.1
кількість запасних частин та матеріалів, що планується 
придбати (КП "УЖК №1") шт.

інформація КП "УЖК 
№1" 32 32 380 380 348 348

2.2
кількість косарів, що планується задіяти у косінні трави 
мотокосою (КП "УЖК №1") шт.

інформація КП "УЖК 
№1" 4 4 5 5 1 1

2.3
кількість мотокіс, що планується ремонтувати (КП "УЖК 
№2") шт.

інформація  КП "УЖК 
№2" 3 3 1 1 -2 -2

2.4
клькість паливо-мастильних матеріалів, що планується 
придбати (КП "УЖК №2") літр

інформація  КП "УЖК 
№2" 392 392 405 405 13 13

2.5
кількість косарів, що планується задіяти для косіння трави 
мотокосою(КП "УЖК №2") шт.

інформація  КП "УЖК 
№2" 3 3 3 3

2.6
Загальна площа кладовищ,благоустрій яких планується 
здійснювати (ВУКГ) га. реєстр 16 16 16 16

2.7
 загальна протяжність ліній електромереж, яку планується 
утримувати (ВУКГ) км. реєстр 142,5 142,5 142,5 142,5

2.8 кількістьсть світоточок,яку планується утримувати (ВУКГ) шт. реєстр 4 020 4 020 4 020 4 020

2.9
загальна протяжність доріг з твердим покриттям,яку 
планується утримувати (ВУКГ) км. реєстр 73,3 73,3 73,3 73,3

2.10 площа зелених насаджень,охоплених доглядом (ВУКГ) га. реєстр 18,4 18,4 18,4 18,4

2.11
 площа земель водного фонду,на якій планується 
здійснювати благоустрій (ВУКГ) га. реєстр 7,5 7,5 7,5 7,5

2.12
Загальна кількість об’єктів, що потребують утримання і 
поточного ремонту (ВУКГ) шт. реєстр 670 670 670 670

2.13
кількість  дезінфікуючих матеріалів, що планується 
придбати (ВУКГ) шт. реєстр

2.14 площа  ливневої канави, яка потребує очистки (ВУКГ) п.м. реєстр 1 000 1 000 200 200 -800 -800

2.15
Площа  асвальтобетонного покриття прибудинкових 
територій на якій планується  поточний ремонт (ВУКГ) кв. м. внутрішній облік 1 180 1 180 1 180 1 180

2.16

загальна кількість об'єктів, що потребують проведення 
топоргафо-геодезичної зйомки, 15-й Мікрорайон, сквер 
"Вопак", парк шт. реєстр

3 3 3 3

2.17

загальна кількість об'єктів, що потребують виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок та виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
по вул. Лісній,8, Сонячній,15, шопена,29, героїв АТО,8-А, 
Луцька,7 шт. реєстр

5 5 5 5

3 ефективності

3.1
середня вартість придбання запасних частин та матеріалів 
(КП "УЖК №1") грн. розрахунок 625 625 52 52 -573 -573

3.2 середня заробітна плата одного косаря (КП "УЖК №1") грн. розрахунково 32 500 32 500 26 000 26 000 -6 500 -6 500

3.3
середня вартість послуги з ремонту однієї мотокоси (КП 
"УЖК №2") грн. розрахунково 1 666,67 1 666,67 5 000 5 000 3 333,33 3 333,33

3.4
середня вартість придбання 1 літри паливо-мастильних 
матеріалів  (КП "УЖК №2") грн. розрахунок 51,02 51,02 49,38 49,38 -1,64 -1,64

3.5 середня заробітна плата одного косаря (КП"УЖК№2) грн. розрахунково 37 333,33 37 333,33 37 332 37 332 -1,33 -1,33

3.6
 Середньомісячні витрати на утримання одного га 
кладовищ (ВУКГ) грн. Калькуляція 35 562,5 35 562,5 35 561,53 35 561,53 -0,97 -0,97

3.7 середня вартість обслуговування ліній електромереж (ВУКГ) грн. Калькуляція 48 558,358 48 558,358 48 556,668 48 556,668 -1,69 -1,69

3.8
середня вартість споживання електроенергії на 1 світоточці 
в рік (ВУКГ) грн. Калькуляція 605,195 605,195 605,134 605,134 -0,061 -0,061

3.9
Середня вартість очищення 1 км вулично-доророжньої 
мережі з навантаженням на авто вуличного змету (ВУКГ) грн. Калькуляція 129 005,457 129 005,457 128 951,903 128 951,903 -53,554 -53,554

3.10
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень 
(ВУКГ) грн. розрахунок 234 782,61 234 782,61 234 782,342 234 782,342 -0,268 -0,268

3.11
середні витрати на утримання 1 га полщі земель водного 
фонду (ВУКГ) грн. розрахунок 23 493,333 23 493,333 23 489,053 23 489,053 -4,28 -4,28

3.12
Середні витрати ресурсів на один об’єкт благоустрою 
(ВУКГ) грн. Калькуляція 11 071,94 11 071,94 10 900,96 10 900,96 -170,98 -170,98



3.13 середня вартість одного дезінфікуючого матеріалу (ВУКГ) грн. розрахунково

3.14
середня вартість витрат на прочищення 1  метра ливневої 
канави (ВУКГ) грн. розрахунково 274 274 1 370 1 370 1 096 1 096

3.15

середня вартість поточного ремонту 1 кв.м 
асвальтобетонного покриття прибудинкових територій 
(ВУКГ) грн. внутрішній облік

997,203 997,203 997,203 997,203

3.16
середня вартість послуги з проведення 
топоргафо-геодезичної зйомки грн. розрахунково 10 000 10 000 10 000 10 000

3.17

середня вартість виготовлення однієї технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок та виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок грн. розрахунково

8 600 8 600 8 600 8 600

4 якості

4.1
рівень забезпеченості виконання заходів з косіння трави 
мотокосою  (КП "УЖК №1") відс. моніторинг 100 100 100 100

4.2
рівень забезпеченості виконання заходів з косіння трави 
мотокосою  (КП "УЖК №2") відс. моніторинг 100 100 100 100

4.3
Питома вага площі кладовищ,благоустрій яких планується 
здійснювати до  загальної площі кладовищ (ВУКГ) відс. моніторинг 100 100 100 100

4.4
питома вага кількості об'єктів, що утримуються до загальної 
кількості  об'єктів (ВУКГ) відс. моніторинг 100 100 100 100

4.5

Питома вага к-сті об»єктів дорожного господарства,що 
утримується до загальної к-сті дорожного господаства 
(ВУКГ) відс. моніторинг

100 100 100 100

4.6
питома вага доглянутої площі до площі, що підлягає 
догляду (ВУКГ) відс. моніторинг 100 100 100 100

4.7 кількість отриманих санітарних паспортів (ВУКГ) шт. реєстр 1 1 1 1

4.8
Питома вага об'єктів благоустрою, які утримуються до 
загальної кількості об'єктів благоустрою (ВУКГ) відс. моніторинг 100 100 100 100

4.9
відсоток забезпеченості працівників дезинфікуючими 
матеріалами  при виконанні робіт (ВУКГ) відс. моніторинг

4.10
питома вага площі ливневої канави до кількості ливневих 
канав (ВУКГ) відс. моніторинг 100 100 100 100

4.11

питома вага плрщі асвальтобетонного покриття 
прибудинкових територій, на яких планується проведення 
поточного ремонту , до площі , що потребує поточного 
ремонту(ВУКГ) відс. розрахунок

100 100 100 100

4.12 рівень виконання проведеної топоргафо-геодезичної зйомки відс. моніторинг 100 100 100 100

4.13

рівень виконання виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок та виготовлення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок відс. моніторинг

100 100 100 100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п Показники Одниця 
виміру Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 2 3 4
1 затрат

1.2
обсяг видатків, пов"язаних з придбанням запасних частин 
та матеріалів до мотокіс (КП "УЖК №1") грн. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників

1.6
обсяг видатків, пов"язаних з виплатою заробітної плати 
косарям (КП "УЖК №2") грн. Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками

1.15 площа  ливневої канави, яка потребує очистки (ВУКГ) п.м. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників
2 продукту

2.2
кількість запасних частин та матеріалів, що планується 
придбати (КП "УЖК №1") шт. Відхилення виникли зі зміною кількісних запланованих показників

2.3
кількість косарів, що планується задіяти у косінні трави 
мотокосою (КП "УЖК №1") шт. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників



2.4
кількість мотокіс, що планується ремонтувати (КП "УЖК 
№2") шт. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників

2.5
клькість паливо-мастильних матеріалів, що планується 
придбати (КП "УЖК №2") літр Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних заплановани х показників

2.15 площа  ливневої канави, яка потребує очистки (ВУКГ) п.м. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників
3 ефективності

3.2
середня вартість придбання запасних частин та матеріалів 
(КП "УЖК №1") грн. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників

3.3 середня заробітна плата одного косаря (КП "УЖК №1") грн. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною кількісних запланованих показників

3.4
середня вартість послуги з ремонту однієї мотокоси (КП 
"УЖК №2") грн. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників

3.5
середня вартість придбання 1 літри паливо-мастильних 
матеріалів  (КП "УЖК №2") грн. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін

3.6 середня заробітна плата одного косаря (КП"УЖК№2) грн. Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками

3.7
 Середньомісячні витрати на утримання одного га 
кладовищ (ВУКГ) грн. Відхилення в зв'язку з фактичними видатками

3.8 середня вартість обслуговування ліній електромереж (ВУКГ) грн. Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами

3.9
середня вартість споживання електроенергії на 1 світоточці 
в рік (ВУКГ) грн. Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами

3.10
Середня вартість очищення 1 км вулично-доророжньої 
мережі з навантаженням на авто вуличного змету (ВУКГ) грн. Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками

3.11
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень 
(ВУКГ) грн. Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками

3.12
середні витрати на утримання 1 га полщі земель водного 
фонду (ВУКГ) грн. Відхилення виникли в зв'язку з фактичними видатками

3.13
Середні витрати ресурсів на один об’єкт благоустрою 
(ВУКГ) грн. Відхилення виникли в зв'язку з фактичними витратами.

3.15
середня вартість витрат на прочищення 1  метра ливневої 
канави (ВУКГ) грн. Відхилення виникли в зв'язку зі зміною цін та кількісних запланованих показників

4 якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок отримання коштів досягнуте своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт по благоустрою громади, покращено загальний рівень благоустрою громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання  поставлені бюджетною програмою в цілому виконані, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових завдань. Невиконання плану по деяких показниках виникло у зв'язку з воєнним 
станом.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
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