
2021 рік

1. (0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(2)(1)(7)(4)(6)(1) (7) (4) (6) (1) (0) (4) (5) (6)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №
836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області (4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(код бюджету)

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програми
Напрями використання бюджетних коштів*

N
з/п

(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Створення належних умов для розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів з місцевого бюджету

Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів з місцевого бюджету

Завдання

Проведення поточного середнього ремонту дороги місцевого значення

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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



загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 215 800 53 262 269 062 215 800 53 262 269 062 - -0 -0

215 800 53 262 269 062 215 800 53 262 269 062 - -0 -0

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 215 800 53 262 269 062 215 800 53 262 269 062 - -0 -0

215 800 53 262 269 062 215 800 53 262 269 062 - -0 -0

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

Видатки, які плануються на реалізацію проєкту
"Поточний середній ремонт дороги місцевого
значення С030601 Калинівка-Довгоноси-
Люблинець/М-07 на ділянці вул.Ковельська-
вул.Незалежності в смт.Люблинець"

грн. кошторис 149 800,00 - 149 800,00 149 800,00 - 149 800,00 - - -

2

Видатки, які плануються на реалізацію проєкту
"Капітальний ремонт вул.Гагаріна в
смт.Люблинець"

грн. кошторис - 53 262,00 53 262,00 - 53 261,92 53 261,92 - -0,08 -0,08

3
Видатки на поточний ремонт вул.Нова в с.Старі
Кошари грн. кошторис 17 000,00 - 17 000,00 17 000,00 - 17 000,00 - - -

4
Видатки на послуги автотранспорта навантажувача

грн. кошторис 49 000,00 - 49 000,00 49 000,00 - 49 000,00 - - -

2 продукту

Усього

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Місцева програма економічного і соціального розвитку населених пунктів селищної
ради на 2016-2021 роки

Усього

Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Джерело
інформації

Одиниця виміру

Відхилення
N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів*
N
з/п

2

Забезпечення та утримання доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



1

Кількість виготовлених документів на реалізацію
проекту "Поточний середній ремонт дороги
місцевого значення С030601 Калинівка-Довгоноси-
Люблинець /М-07/ на ділянці вул.Ковельська-
вул.Незалежності в смт.Люблинець"

од.
внутрішній
документ

5,00 - 5,00 5,00 - 5,00 - - -

2

Кількість виготовлених документів для реалізації
проєкту "Капітальний ремонт вул.Гагаріна в
смт.Люблинець"

од.
внутрішній
документ

- 3,00 3,00 - 3,00 3,00 - - -

3
Площа вулиці, на якій був проведений поточний
ремонт куб.м.

внутрішній
документ

25,70 - 25,70 25,70 - 25,70 - - -

4
Кількість годин відпрацьованих МАЗОМ

годин
внутрішній
документ

33,50 - 33,50 33,50 - 33,50 - - -

4
Кількість годин відпрацьованих навантажувачем

годин
внутрішній
документ

30,00 - 30,00 30,00 - 30,00 - - -

3 ефективності

Середня вартість послуг МАЗА за 1 год. грн. розрахунок 701,50 - 701,50 701,50 - 701,50 - - -

Середня вартість послуг навантажувача за 1 год. грн. розрахунок 850,00 - 850,00 850,00 - 850,00 - - -

1

Середня вартість проєкту "Поточний середній
ремонтдороги місцевого значення С030601
Калинівка-Довгоноси-Люблинець/М-07 на ділянці
вул.Ковельська-вул.Незалежності в
смт.Люблинець"

грн. розрахунок 33 360,00 - 33 360,00 33 360,00 - 33 360,00 - - -

2

Середні витрати на реалізацію проєкту
"Капітальний ремонт вул.Гагаріна в
смт.Люблинець"

грн. розрахунок - 17 754,00 17 754,00 - 17 754,00 17 754,00 - - -

3
Середня вартість 1 куб.м.  поточного ремонту
вул.Нова в с.Старі Кошари грн. розрахунок 661,00 - 661,00 661,00 - 661,00 - - -

4 якості

- - - - - - - - -

При виконанні бюджетної програми у 2021 році результативні показники досягнуті в повному обсязі

Програма виконана в повному обсязі

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Сіховська Н. М.

(ініціали/ прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Вавриш М. І.
(ініціали/ прізвище)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


