
Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення

оцінки ефективності бюджетних програм

(наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011

№ 608 (із змінами від 12.01.2012 № 13))

1. 310
(КПКВК ДБ (МБ)

2. 3101000

(КПКВК ДБ (МБ)

3. 3101620 0490
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК)

4.

5.

5.1

тис грн

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1 216 462,0 216 462,0        (216 462,0)        (216 462,0)

1.1 216 462,0 216 462,0        (216 462,0)        (216 462,0)

Мета бюджетної програми: збільшення пропускної спроможності напрямку на дільниці Долинська - Миколаїв

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

Міністерство інфраструктури України
(найменування головного розпорядника)

Апарат Міністерства інфраструктури України

(найменування відповідального виконавця)

Модернізація української залізниці
(найменування бюджетної програми)

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

"Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ 

з/п
Показники

План з урахуванням змін Виконано Відхилення, (+,-)

Видатки (надані кредити)

Примітка: Законом України від 03.10.2018 № 2585-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ

«Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком» ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – Фінансова угода) на

150 млн євро для реалізації проєкту «Модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»). Загальна вартість зазначеного проєкту складає 306 млн євро.

Водночас, однією із умов Фінансової угоди є укладання кредитної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку на 150 млн євро. Гарантійну угоду між

Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку ратифіковано Законом України від 19.12.2019 № 412-IX «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації

української залізниці «Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку», який набрав

чинності 07.01.2020. Таким чином, вибірка коштів за рахунок коштів ЄІБ не здійснювалася

у т.ч.:

Будівництво другої колії на дільниці Долинська - 

Миколаїв



2

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

тис грн

№ 

з/п

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1

1.1 4 757 120,7 4 757 120,7     (4 757 120,7)     (4 757 120,7)

2

2.2 9,6 9,6                   (9,6)                   (9,6)

3

   Примітка: Вибірка коштів не здійснювалася, так як Гарантійна угода між Україною та ЄБРР ратифікована 19.12.2019

Показники
План з урахуванням                     

змін
Виконано Відхилення, (+,-)

Залишок на початок року х х

Примітка: Законом України від 03.10.2018 № 2585-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ

«Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком» ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – Фінансова угода) на

150 млн євро для реалізації проєкту «Модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»). Загальна вартість зазначеного проєкту складає 306 млн євро.

Водночас, однією із умов Фінансової угоди є укладання кредитної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку на 150 млн євро. Гарантійну угоду між

Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку ратифіковано Законом України від 19.12.2019 № 412-IX «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації

української залізниці «Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку», який набрав

чинності 07.01.2020. Таким чином, вибірка коштів за рахунок коштів ЄІБ не здійснювалася

Надходження 216 462,0 (216 462,0)                            
у т.ч.:

у т.ч.:

власних надходжень х х

інших надходжнень х х

повернення кредитів

інші надходження 216 462,0 (216 462,0)                            

власні надходження

надходження позик

власних надходжень х х

інших надходжнень х х

Залишок на кінець року х х
у т.ч.:

затрат

Загальна кошторисна вартість реалізації проекту 

за рахунок кредитних коштів міжнародних 

фінансових організацій, тис. грн

продукту

Протяжність збудованої колії на дільниці 

Долинська - Миколаїв, км

ефективності

№ 

з/п
Показники

План з урахуванням змін Виконано Відхилення, (+,-)

1.1 Будівництво другої колії на дільниці Долинська - Миколаїв



3

3.1 22 548,1 22 548,1          (22 548,1)          (22 548,1)

4

4.1 10,1 10,1                 (10,1)                 (10,1)

4.2 4,6 4,6                   (4,6)                   (4,6)

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

тис грн

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1

1.1

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

Середні витрати на будівництво 1 км другої колії 

на дільниці Долинська - Миколаїв, тис. грн

якості

Рівень виконання робіт з будівництва другої колії 

на дільниці Долинська - Миколаїв, %

Рівень  реалізації проекту, %

Примітка: Законом України від 03.10.2018 № 2585-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ

«Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком» ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – Фінансова угода) на

150 млн євро для реалізації проєкту «Модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»). Загальна вартість зазначеного проєкту складає 306 млн євро.

Водночас, однією із умов Фінансової угоди є укладання кредитної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку на 150 млн євро. Гарантійну угоду між

Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку ратифіковано Законом України від 19.12.2019 № 412-IX «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації

української залізниці «Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку», який набрав

чинності 07.01.2020. Таким чином, вибірка коштів за рахунок коштів ЄІБ не здійснювалася

№ 

з/п
Показники

Попередній рік Звітний рік Відхилення, (%)

продукту

Протяжність збудованої колії на дільниці 

Долинська - Миколаїв, км

ефективності

Середні витрати на будівництво 1 км другої колії 

на дільниці Долинська - Миколаїв, тис. грн

якості

Видатки (надані кредити)
у т.ч.:

Будівництво другої колії на дільниці Долинська - 

Миколаїв

Примітка: Законом України від 03.10.2018 № 2585-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ

«Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком» ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – Фінансова угода) на

150 млн євро для реалізації проєкту «Модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»). Загальна вартість зазначеного проєкту складає 306 млн євро.

Водночас, однією із умов Фінансової угоди є укладання кредитної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку на 150 млн євро. Гарантійну угоду між

Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку ратифіковано Законом України від 19.12.2019 № 412-IX «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації

української залізниці «Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку», який набрав

чинності 07.01.2020. Таким чином, вибірка коштів за рахунок коштів ЄІБ не здійснювалася

затрат

Загальна кошторисна вартість реалізації проекту 

за рахунок кредитних коштів міжнародних 

фінансових організацій, тис. грн



4

4.1

4.2

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис грн

№ 

з/п

Загальний 

обсяг 

фінансуван-

ня проекту 

(програми), 

всього

План на 

звітний 

період з 

урахуванням 

змін

Виконано за 

звітний 

період

Відхилення, 

(+,-)

Виконано 

всього

Залишок 

фінансуван-

ня на 

майбутні 

періоди

1 3 4 5 6=5-4 7 8=3-7

1 х х х

х х х

х х х

х х х

х х х

2 х х х

2.1

2.2 х х х

Рівень виконання робіт з будівництва другої колії 

на дільниці Долинська - Миколаїв, %

надходження із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду (бюджету розвитку)

запозичення до бюджету

інші джерела

Примітка:

Видатки бюджету розвитку всього:

Примітка:

Рівень  реалізації проекту, %

Примітка: Законом України від 03.10.2018 № 2585-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ

«Укрзалізниця») між Україною та Європейським інвестиційним банком» ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі – Фінансова угода) на

150 млн євро для реалізації проєкту «Модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»). Загальна вартість зазначеного проєкту складає 306 млн євро.

Водночас, однією із умов Фінансової угоди є укладання кредитної угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку на 150 млн євро. Гарантійну угоду між

Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку ратифіковано Законом України від 19.12.2019 № 412-IX «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект електрифікації

української залізниці «Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку», який набрав

чинності 07.01.2020. Таким чином, вибірка коштів за рахунок коштів ЄІБ не здійснювалася

Показники

2

Надходження всього:

бюджет розвитку за джерелами

інвестиційний проект (програма) 2

Примітка:

напрям спрямування коштів(об’єкт 1)

напрям спрямування коштів (об’єкт 2)

………………

Капітальні видатки з утримання бюджетних 

установ

Всього за інвестиційними проектами

інвестиційний проект (програма) 1

Примітка:

напрям спрямування коштів (об’єкт 1)

напрям спрямування коштів (об’єкт 2)

………………




