
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. 1217461  7461 0456    
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 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 Покращення стану інфраструктури доріг у територіальній громаді м. Нововолинська

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Поточний ремонт доріг

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
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 Поточний ремонт та утримання  дорожньої 
мережі 7 933 800,00 7 933 800,00 7 343 953,78 7 343 953,78 -589 846,22 -589 846,22

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 у зв'язку з економією коштів, при проведенні електронних  закупівель



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

Комплексна програма розвитку житлово-комунального 
господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки 
Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"

7 933 800 7 933 800 7 343 953,78 7 343 953,78-589 846,22 -589 846,22

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
Площа вулично дорожньої мережі на якій планується 
проведення поточного ремонту м.кв. кошторис 7 755 7 755 5 937 5 937 -1 818 -1 818

1.2 Площа грунтових доріг, на яких планується грейдерування м.кв. Інформація ВУКГ 80 000 80 000 114 509 114 509 34 509 34 509
1.3  Протяжність дорожньої розмітки, які планується нанести м.кв. Інформація ВУКГ 8 410 8 410 8 410 8 410

1.4
Кількість дорожніх знаків, які планується 
замінити/встановити шт. Інформація ВУКГ 48 48 22 22 -26 -26

1.5

Кількість протиожиледних матеріалів, потрібних для 
безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий 
період тонн Інформація ВУКГ

1 069 1 069 1 069 1 069

1.6 Площа вуличної мережі, що потребує очищення від снігу м.кв. Інформація ВУКГ 600 600 600 600
2 продукту

2.1 Обсяг виконаних робіт з ремонту доріг м.кв. кошторис 7 755 7 755 5 937 5 937 -1 818 -1 818
2.2 Обсяг виконаних робіт з грейдерування грунтових доріг м.кв. Інформація ВУКГ 80 000 80 000 1 147 509 1 147 509 1 067 509 1 067 509
2.3 Обсяг виконаних робіт з нанесення дорожньої розмітки м.кв. Інформація ВУКГ 8 410 8 410 8 410 8 410

2.4
Обсяг виконаних робіт з заміни/встановлення дорожніх 
знаків шт. Інформація ВУКГ 48 48 22 22 -26 -26

2.5 Обсяг придбаних протиожиледних матеріалів тонн Інформація ВУКГ 1 069 1 069 1 069 1 069

2.6
Обсяг наданих послуг по очистці та прибиранню доріг від 
снігу шт. Інформація ВУКГ 600 600 600 600

3 ефективності
3.1  Вартість 1 м кв поточного ремонту грн. розрахунково 693,965 693,965 693,965 693,965
3.2 Орієнтована вартість 1 м.кв. грейдерування грунтових доріг грн. розрахунково 1,8937 1,8937 1,3227 1,3227 -0,571 -0,571
3.3 Орієнтована вартість 1 м.кв. нанесення дорожньої розмітки грн. розрахунково 40 40 112,777 112,777 72,777 72,777

3.4
Орієнтована вартість 1 м.кв. заміни/встановлення дорожніх 
знаків грн. розрахунково 2 004,166 2 004,166 4 367,471 4 367,471 2 363,305 2 363,305

3.5 Орієнтована вартість 1 тонни протиожиледних матеріалів грн. розрахунково 1 221,702 1 221,702 1 221,673 1 221,673 -0,029 -0,029
3.6 Орієнтована вартість 1 м.кв. очистки та прибирання снігу грн. розрахунок 83,167 83,167 83 83 -0,167 -0,167
4 якості

4.1
Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту 
площі вулично-дорожньої мережі порівняно з плановою відс. моніторинг 100 100 100 100

4.2 Відсоток прогрейдерованних грунтових доріг відс. моніторинг 100 100 100 100
4.3 Відсоток наданих послуг з нанесення дорожньої розмітки відс. моніторинг 100 100 100 100
4.4 Відсоток замінених/встановлених дорожніх знаків відс. моніторинг 100 100 100 100
4.5 Рівень забезпечення протиожиледними матеріалами відс. моніторинг 100 100 100 100
4.6 Відсоток наданих послуг з очистки та прибирання снігу 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
Площа вулично дорожньої мережі на якій планується 
проведення поточного ремонту м.кв. Відхилення виникли в результаті фактичної ціни нп момент послуги в період виконання

1.3 Площа грунтових доріг, на яких планується грейдерування м.кв. Відхилення виникли у зв'язку з фактичними показниками (м,кв), які підлягали грейдеруванню
1.4  Протяжність дорожньої розмітки, які планується нанести м.кв. Відхилення відсутні

1.5
Кількість дорожніх знаків, які планується 
замінити/встановити шт. Відхилення виникли в результаті фактичної ціни на момент закупівлі товару

1.6

Кількість протиожиледних матеріалів, потрібних для 
безпечної експлуатації дорожньої мережі в осінньо-зимовий 
період тонн

Відхилення відсутні

1.7 Площа вуличної мережі, що потребує очищення від снігу м.кв. Відхилення відсутні
2 продукту

2.2 Обсяг виконаних робіт з ремонту доріг м.кв. Відхилення виникли з зв'язку з фактичним обсягом виконаних робіт поточного ремонту
2.3 Обсяг виконаних робіт з грейдерування грунтових доріг м.кв. Відхилення виникли відповідно обсягів виконаних робіт
2.4 Обсяг виконаних робіт з нанесення дорожньої розмітки м.кв. Відхилення відсутні

2.5
Обсяг виконаних робіт з заміни/встановлення дорожніх 
знаків шт. Відхилення виникли у зв'язку    з фактичною кількістю замінених знаків

2.6 Обсяг придбаних протиожиледних матеріалів тонн Відхилення відсутні

2.7
Обсяг наданих послуг по очистці та прибиранню доріг від 
снігу шт. Відхилення відсутні

3 ефективності
3.2  Вартість 1 м кв поточного ремонту грн. Відхилення відсутні
3.3 Орієнтована вартість 1 м.кв. грейдерування грунтових доріг грн. Відхилення виникли в зв'язку з фактичною вартістю 1 м.кв.. грейдерування
3.4 Орієнтована вартість 1 м.кв. нанесення дорожньої розмітки грн. Відхилення виникли  у зв'язку з фактичною вартістю дорожньої розмітки

3.5
Орієнтована вартість 1 м.кв. заміни/встановлення дорожніх 
знаків грн. Відхилення виникли  в результаті фактичної ціни при закупівлі товару

3.6 Орієнтована вартість 1 тонни протиожиледних матеріалів грн. Відхилення виникли в результаті проведених електронних закупівель
3.7 Орієнтована вартість 1 м.кв. очистки та прибирання снігу грн. Відхилення виникли  в результаті наданих послуг, що дозволило без змін об'ємів економно використати бюджетні кошти
4 якості

4.2
Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту 
площі вулично-дорожньої мережі порівняно з плановою відс. Відхилення відсутні

4.3 Відсоток прогрейдерованних грунтових доріг відс. Відхилення відсутні
4.4 Відсоток наданих послуг з нанесення дорожньої розмітки відс. Відхилення відсутні
4.5 Відсоток замінених/встановлених дорожніх знаків відс. Відхилення відсутні
4.6 Рівень забезпечення протиожиледними матеріалами відс. Відхилення відсутні
4.7 Відсоток наданих послуг з очистки та прибирання снігу відс. Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 92.6 % виконання. Заплановані заходи здійснені в повному обсязі. Економія коштів пов'язана з проведенням електронних процедур закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана за усіма напрямками використання бюджетних коштів. Забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць громади у 2022 році здійснено в повному обсязі відповідно профінансованих коштів. 
Дана програма забезпечує покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

* 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.



Начальник Богдан МИРОНЮК
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу Надія МУЧАК
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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