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1.

2. 

3. 

1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на                                         2019  року

0100000
 

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

0100000/'0110000
Виконавчий комітет Старобільської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

загальний фонд спеціальний фонд  разом

1 2 3 4 5 6 7

загальний фонд спеціальний фонд  разом загальний фонд спеціальний фонд  разом

8 9

3543410,00 628586,00 4171996,00 3411588,00 592469,00 4004057,00 -131822,00 -36117,00 -167939,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

  гривень

№ 

з/п
КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми

2

Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період
Відхилення

Пояснення щодо 

причин відхилення

2 3 4 5 6 7 8

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
 разом

загальний 

фонд

9 10 11 12 13 14

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
 разом

спеціальни

й фонд
 разом

Усього 0,00 0,00

Пояснення щодо причин 

відхилення
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
 разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

0,00 0,00 0,00

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

  гривень

 разом
загальний 

фонд

спеціальни

й фонд
 разом

1 2 3 4 5 6

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 

звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 

період
Відхилення

7 8 9 10 11

-167939,00Міська цільова програма благоустрію міста Старобільська 3543410,00 628586,00 4171996,00 3411588,00 592469,00 4004057,00 -131822,00 -36117,00
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4004057,00 -131822,00 -36117,00 -167939,00

N з/п КПКВК Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

Затверджено паспортом 

бюджетної програми на 

звітний період

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

Усього 3543410,00 628586,00 4171996,00 3411588,00 592469,00

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані 

кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0117461

Проектні  та вишукувальні роботи по об'єкту 

"Капітальний ремонт комунальної автодороги 

по вул.Андрющенко у м.Старобільськ 

Луганської області

грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"

122491,00 122491,00 0,00

затрат

2

Проектні  та вишукувальні роботи по об'єкту 

"Капітальний ремонт комунальної автодороги 

по вул.Лангемака  у м.Старобільськ Луганської 

області

грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"

123403,00 123402,00 -1,00

3

Проектні  та вишукувальні роботи по об'єкту 

"Капітальний ремонт комунальної автодороги 

по вул.Кобиляцької  у м.Старобільськ 

Луганської області

грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"

78120,00 57982,00 -20138,00

4

Виконання обмірів дефектів. Складання 

кошторисної документації та виконання 

поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного покриття по вулицям міста 

Старобільськ Луганської області

грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"

3431705,00 3300309,00 -131396,00

5 Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"

111705,00 111278,00 -427,00

6

Капітальний ремонт комунальної автодороги 

по вул. Миру від магазина "Канцлер" до 

магазина "АТБ" м.Старобільськ Луганської 

області

грн

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"

274347,00 258369,00 -15978,00

продукту 0,00

7

Проектні та вишукувальні  роботи по об'єкту 

"Будівництво внутрішньоквартальної дороги 

від будинку  № 27 на кв Ватутіна до вул. 

Південна у м.Старобільськ Луганської області

грн.

Рішення  міської ради від 

20.12.2018 № 51/8 "Про міський 

бюджет м.Старобільськ на 2019 рік"

30225,00 30225,00 0,00

8

Запланована площя поточного ямкового 

ремонту   асфальтобетонного покриття по 

вулицям міста Старобільськ Луганської області

кв.м кошторис 5622,33 5597,36 -24,97

9 вул.Набережна кв.м кошторис 520,00 520,00 0,00

10 вул.Шевченка кв.м кошторис 138,00 138,00 0,00

11 вул.Піщана кв.м кошторис 40,00 33,03 -6,97

12 кв.Ватутіна кв.м кошторис 280,00 280,00 0,00

14 вул.Гімназична кв.м кошторис 487,00 487,00 0,00

13 вул.Велика Садова кв.м кошторис 371,00 371,00 0,00

15 вул.Харьківська кв.м кошторис 242,00 242,00 0,00

16 вул.Айдарська кв.м кошторис 52,00 52,00 0,00

17 вул.Центральна кв.м кошторис 30,00 30,00 0,00

18 вул.Трудова кв.м кошторис 328,00 328,00 0,00

19 вул.Гаршана кв.м кошторис 225,00 225,00 0,00

20 вул.Чернишевського кв.м кошторис 46,00 46,00 0,00

21 вул.І.М.Світличного кв.м кошторис 18,00 18,00 0,00

22 вул.Мала Садова кв.м кошторис 20,00 14,00 -6,00
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"21" січня 2020р.

5

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
3

гривень

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разомразом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

13 14 156 7 8 9 10 1141 2

0,00

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2
 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3
 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

0,00 0,00Усього 0,00

123

(підпис) (ініціали та прізвище)

Секретар міської ради, в.о.міського голови С.О.Барабаш

(підпис) (ініціали та прізвище)

Секретар міської ради, в.о.міського голови С.О.Барабаш

23 вул.Південна   кв.м кошторис 548,00 548,00 0,00

24 вул. Монастирська кв.м кошторис 708,00 708,00 0,00

25 пров.Бутовський кв.м кошторис 25,10 25,10 0,00

26 вул.Чернишевського кв.м кошторис 118,60 117,00 -1,60

27 провул.Скоморохова кв.м кошторис 97,10 95,20 -1,90

28 вул.Луганська кв.м кошторис 27,20 18,70 -8,50

29 вул. Геологічна кв.м кошторис 355,93 355,93 0,00

30 вул.Руднєва кв.м кошторис 240,40 240,40 0,00

31
пл.Базарна (від перехрестя з дорогою Н-26 до 

перехрестя вул. Горького
кв.м кошторис 60,00 60,00 0,00

32
вул.Нахімова (від перехрестя з дорогою Н-26 

до кінця  иістка через ручей "Казачек"
кв.м кошторис 323,00 323,00 0,00

33 вул.Горького (від буд.101 до буд.117) кв.м кошторис 322,00 322,00 0,00

34 Кількість об'єктів, що планується од. 31,00 31,00 0,00

35
Заплановано площя нанесення горизонтальної 

дорожньої розмітки
км кошторис 14,23 14,23 0,00

36

Заплановано  площа капітального ремонту 

комунальної автодороги по вул. Миру від 

магазина "Канцлер" до магазина "АТБ" 

м.Старобільськ Луганськоїобласті

кв.м. кошторис 540,00 540,00 0,00

ефективность 0,00

37 Середня вартість капітального ремонту грн розрахунок 508,05 478,46 -29,59

40
Середня вартість проектно-вишукувальних 

робіт
грн розрахунок 88559,75 83525,00 -5034,75

38
Середня вартість нанесення кілометру 

горизонтальної дорожньої розмітки
грн розрахунок 7849,96 7819,96 -30,01

39
Середня вартість поточного ямкового ремонту 

асфальтобетонного покриття
грн. розрахунок 610,37 589,62 -20,75
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