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1.

2.

3.

(код бюджету)

1217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

місцевого бюджету на 2021  рік

1200000 Відділ ЖКГ Старобільської міської ради Луганської області 43957795

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

1

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану та забезпечення розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1210000
Відділ житлово–комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської 

ради Луганської області
43957795

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

12528000000

(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)        

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Напрями використання бюджетних коштів

2

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

загальний 
фонд

6

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

7 8 9 10 11

 усьогоспеціальний 
фонд

усього

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний 
фонд

усього

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

№ з/п

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

спеціальний 
фонд

1 Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг місцевого користування, її ефективне функціонування та розвиток

2 Поточний ремонт доріг комунальної власності по вулицям:Вишнева, Айдарська, Піщана, Мала Садова, Миру, провулкам:Скоморохова, Золотті, Загородній, Новий, кв.Ватутина м.Старобільськ

1
Поточний ремонт доріг комунальної власності по вулицям:Шевченка, Чернишевського, Харківська, Трудова, Набережна, Муранова, Велика Садова, Луганська, Монастирська, Шафрановського,Центральна, 
Рубіжна, П.Болото, Залізнична, Гімназична, Геологічна, Гаршина

3 4

6 Поточний ремонтдоріг комунальної власності по сільським вулицям:с.Новоборове вул.Молодіжна, с. Світле вул. Центральна
7 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Залізнична від вул. Рубіжна до вул. Південна м.Старобільськ,Луганської області"

8 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку № 89 до буд.№ 95 по вул. Рубіжна, м.Старобільськ,Луганської області"

3 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Заводська, м. Старобільськ
4 Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м. Старобільськ, Луганської області

5
Поточний ремонтдоріг комунальної власності по сільським вулицям: с.Новоселівка вул.Горького, с.Половинкине вул.Миру та вул.Центральна,с.Проїждже вул.Шкільна та вул.Центральна,с.Нижньопокровка 
вул.Чернишова, с. Калмиковка вул.Шкільна

12 Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення трьох пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на автодорозі по вулиці Лангемака у м. Старобільськ

9 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №5 кв.Ватутіна до вул.Рубіжна,м.Старобільськ,Луганської області"
10 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці Буткова у місті Старобільськ Луганської області"
11 Нанесення горозонтальної дорожньої розмітки по вулицям міста Старобільськ Луганської області

5
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0,00 2 935 870,42 -586 446,58 0,00

Поточний ремон доріг комунальної власності по вулицям: Шевченка, 
Чернишевського, Харківська, Трудова, Набережна, Муранова, Велика 
Садова, Луганська, Монастирська, Шафрановського, Центральна, 
Рубіжна, П.Болото, Залізнична, Гімназична, Геологічна, Гаршина, 
Вишнева, Айдарська,Піщана, Мала Садова, Миру, провулкам: 
Скоморохова, Зілотті, Загородній, Новий, кварталу Ватутіна м. 
Старобільськ

1 0,00

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

-586 446,583 522 317,00 3 522 317,00 2 935 870,42

48 600,00 0,00 0,00 0,002
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Заводська, м. 
Старобільськ

0,00 48 600,00 48 600,00 0,00 48 600,00

0,00 -1 754 094,00 -1 754 094,003
Капітальний ремонт комунальної автодороги по вул. Кобиляцької м. 
Старобільськ

0,00 1 754 094,00 1 754 094,00 0,00

5
Нанесення горозонтальної дорожньої розмітки по вулицям міста 

Старобільськ Луганської області
450 000,00 0,00 450 000,00 17 057,68

0,00 410 692,704

Поточний ремонт доріг комунальної власності по сільським вулицям: с. 
Новоселівська вул. Горького, с. Половинкине вул. Миру та вул. 
Центральна, с. Проїждже вул. Шкільна та вул. Центральна, с. 
Нижньопокровка вул. Чернишова, с. Калмиківка вул. Шкільна, с. 
Новоборове вул. Молодіжна, с. Світле вул. Центральна

1 509 155,00 0,00 1 509 155,00 410 692,70

0,00 45 427,93 45 427,93 0,00 -46,07 -46,07

0,00 0,00 -13 737,00 0,00 -13 737,00

7

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. 
Залізнична від вул. Рубіжна до вул. Південна 
м.Старобільськ,Луганської області"

0,00 45 474,00 45 474,00

6

Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення 
трьох пристроїв примусового зниження швидкості дорожньо-
транспортної техніки на автодорозі по вулиці Лангемака у м. 
Старобільськ

13 737,00 0,00 13 737,00 0,00

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель

0,00 49 726,20 49 726,20 0,00 -10,80 -10,808

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку 
№ 89 до буд.№ 95 по вул. Рубіжна, м.Старобільськ,Луганської області"

0,00 49 737,00 49 737,00

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель

0,00 42 630,32 42 630,32 0,00 -1,68 -1,689

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку 
№5 кв.Ватутіна до вул.Рубіжна,м.Старобільськ,Луганської області"

0,00 42 632,00 42 632,00

УСЬОГО 5 495 209,00 1 978 906,00 7 474 115,00 3 363 620,80

0,00 0,00 0,0010
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту 
"Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вулиці 
Буткова у місті Старобільськ Луганської області"

0,00 38 369,00 38 369,00

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель з використанням системи Прозорро

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель з використанням системи Прозорро та невикористання коштів відбулося за відсутністю учасників закупівлі

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель з використанням системи Прозорро та невикористання коштів відбулося за відсутністю учасників закупівлі

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель

186 384,45 3 550 005,25 -2 131 588,20 -1 792 521,55 -3 924 109,75

0,00 -38 369,00 -38 369,00

0,00 17 057,68 -432 942,32 0,00 -432 942,32

-1 098 462,30 0,00 -1 098 462,30

0,00 0,00
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загальний 
фонд

  гривень

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11 12 13

спеціальний 
фонд

усього
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
усього

спеціальний 
фонд

загальний фонд

109

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

8 9 10

-1 792 521,55

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

0

Міська програма соціально-економічного 
розвитку Старобільської міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки

0,00 186 384,45

затрат

1 978 906,00

2

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1

0,00 -1 792 521,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

186 384,450,001 978 906,00

усього
загальний 

фонд
7

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

5 6

2 4

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

3

усього

Відхилення

N з/п Показники
Одиниця 
виміру

Джерело інформації

3 4

765

загальний 
фонд

усього

3 363 620,80 -2 131 588,20 0,00 -2 131 588,20

Міська програма благоустрою на території 
Старобільської міської територіальної громади 
на 2021-2025 роки

5 495 209,00 0,00 5 495 209,00 3 363 620,80 0,00

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель

0
Обсяг видатків на 

поточний ремонт доріг 
комунальної власності

грн. кошторис 5031472

3 550 005,25 -2 131 588,20 -1 792 521,55 -3 924 109,75Усього 5 495 209,00 1 978 906,00 7 474 115,00 3 363 620,80 186 384,45

8

0,00 -1684908,880 5031472 3346563,12 0 3346563,12 -1684908,88

0,00 0,00

0

Обсяг видатків на 
капітальний ремонт 

комунальної автодороги 
по вул. Кобиляцької м. 

Старобільськ, 
Луганської області

грн. кошторис 0 1754094 1754094 0

48600 48600 0 48600 48600,00 0,000

Обсяг видатків на 
виготовлення проектно-

кошторисної 
документації по об`єкту 

"Капітальний ремонт 
комунальної автодороги 

по вул. Заводська м. 
Старобільськ

грн. кошторис 0

0 0,00 0,00 -1754094,00 -1754094,00

0

Нанесення 
горозонтальної 

дорожньої розмітки по 
вулицям міста 

Старобільськ Луганської 
області

грн. кошторис 450000 0,00 -432942,320 450000 17057,68 0 17057,68 -432942,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель
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грн. кошторис 13737

45427,93 45427,93 0,00 -46,07 -46,07

0,00 -13737,00

0

Виготовлення проектно-
кошторисної 

документації по об`єкту 
"Капітальний ремонт 
асфальтобетонного 

покриття дороги по вул. 
Залізнична від вул. 

Рубіжна до вул. 
Південна 

м.Старобільськ,Лугансь
кої області"

грн. кошторис 0 45474 45474 0

0 13737 0 0 0,00 -13737,000

Виготовлення проектно-
кошторисної 

документації на 
встановлення трьох 

пристроїв примусового 
зниження швидкості 

дорожньо-транспортної 
техніки на автодорозі по 
вулиці Лангемака у м. 

Старобільськ

49726,2 49726,20 0,00 -10,80 -10,800

Виготовлення проектно-
кошторисної 

документації по об`єкту 
"Капітальний ремонт 
асфальтобетонного 
покриття дороги від 

будинку № 89 до буд.№ 
95 по вул. Рубіжна, 

м.Старобільськ,Лугансь
кої області"

грн. кошторис 0 49737 49737 0

42630,32 42630,32 0,00 -1,68 -1,680

Виготовлення проектно-
кошторисної 

документації по об`єкту 
"Капітальний ремонт 
асфальтобетонного 
покриття дороги від 

будинку №5 кв.Ватутіна 
до 

вул.Рубіжна,м.Старобіль
ськ,Луганської області"

грн. кошторис 0 42632 42632 0

0 0,00 0,00 -38369,00 -38369,000

Виготовлення проектно-
кошторисної 

документації по об`єкту 
"Капітальний ремонт 
асфальтобетонного 
покриття дороги по 

вулиці Буткова у місті 
Старобільськ Луганської 

області"

грн. кошторис 0 38369 38369 0

0 Кількість вулиць од. розрахунок 37
0 продукту

-1,00 -8,001 38 30 0 30,00 -7,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення ціни при проведенні закупівель
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* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

(ініціали та прізвище)
Начальник Відділу Ірина СЛЄПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

В. о. начальника Відділу, заступник начальника Відділу Володимир ЛУГАНСЬКИЙ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Показники свідчать про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті частково, завдання виконано, паспорт 

бюджетної програми розроблено та затверджено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

0,00 -890,000 4700 3810 0 3810,00 -890,000 Площа м.кв. розрахункові дані 4700

-1,00 -1,005 5 0 4 4,00 0,000 Кількість об`єктів од. розрахунок 0

-0,30 -0,300,3 0,3 0 0 0,00 0,000 протяжністть вул. 
Кобиляцької

км.
розрахунок

0

0 878,36 -290,83 0,00 -290,830 середня вартість 1 м.кв.
грн.

кошторис
1169,193 0 1169,193 878,36

0 ефективності

46596,11 0,00 -1707497,89 -1707497,890
середня вартість одного 

об`єкту капітального 
ремонту

грн.
розрахунок

0 1754094 1754094 0

0
середня вартість одного 

км капітального 
ремонту

грн.
розрахунок

0 5846980 5846980 0

100 100 61,21 9,42 70,63 61,210

рівень виконання містом 
своїх фінансових 

зобов`язань
відс.

розрахунок

0

0 якості
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Аналіз стану виконання результативних показників: За КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 
 відповідний період заплановані показники в сумі – 5495209,00 грн., касові видатки складають 3363620,80 грн., або 61,21 % виконання. В рамках реалізації програми здійснена оплата за виконання: 

 -поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг м. Старобільськ Луганської області по вулицям: Харківська, Трудова, Шевченка, Чернишевського, Монастирська, Центральна, Рубіжна, Шафрановського, Залізнична, Луганська, Велика Садова, 
 Муранова, Мала Садова, П.Болото, Піщана, Гаршина, Геологічна, Айдарська, Вишнева, Гімназична;  кв. Ватутіна, пров. Зілотті, пров. Скоморохова, пров. Новий, пров. Загородній;

 -поточного ремонту асфальтобетонного покриття  сільських доріг: вул. Озерна с. Світле Старобільського району Луганської області, вул.Горького с. Новоселівка Старобільського району Луганської області, вул.Шкільна с. Проїждже Старобільського 
району Луганської області. КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на відповідний період заплановані показники в сумі – 1978906,00 грн., касові видатки складають 186384,45 грн., або 9,42 % виконання. В рамках реалізації програми 

 здійснена оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту:
  -«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Залізнична  від вул.Рубіжна до вул. Південна м. Старобільськ Луганської області» – 45427,93 грн.,
  -«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №89 до будинку №95 по вул. Рубіжна м. Старобільськ Луганської області» – 49726,20 грн.,
  -«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги від будинку №5 кв. Ватутіна до  вул. Рубіжна м. Старобільськ Луганської області» – 42630,32 грн.,
 -«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Заводська м.Старобільськ Луганської області» – 48600,00 грн.
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-90,58 -29,37

0 0,00 0,00 -5846980,00 -5846980,00

46596,11


