
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. 3109000

(КПКВК ДБ (МБ)

3. 3109010 0451
(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

1 122 228,5 122 228,5 121 457,2 121 457,2             (771,3)                      -             (771,3)

1.1 122 228,5 122 228,5 121 457,2 121 457,2             (771,3)                      -             (771,3)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

Міністерство інфраструктури України
(найменування головного розпорядника)

Державна служба України з безпеки на транспорті

(найменування відповідального виконавця)

Видатки (надані кредити)

Примітка: Завдяки проведеним заходам щодо раціонального використання бюджетних коштів, а саме оптимізації видатків пов’язаних з оплатою комунальних послуг, зниженню розміру

ставок судового збору, зміцнення національної валюти, а також через блокування реєстраційних рахунків Укртрансбезпеки відповідно до вимог Порядку виконання рішень про стягнення

коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, здійснити вибірку коштів в повному обсязі не

вдалося
у т.ч.:

Забезпечення виконання функцій і завдань 

покладених на Державну службу України з 

безпеки на транспорті

Примітка: Економію коштів отримано внаслідок проведення заходів щодо раціонального використання бюджетних коштів, а саме оптимізації видатків, пов’язаних з оплатою

комунальних послуг, а також блокування реєстраційних рахунків Укртрансбезпеки відповідно до вимог Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих

бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми: забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському

електричному, залізничному транспорті  та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

"Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ 

з/п
Показники

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



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

о

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

1.1 613 613 557 557                  (56)                      -                  (56)

1.2 6 572,4 6 572,4 4 797,8 4 797,8          (1 774,6)                      -          (1 774,6)

1.3 36 36 36 36                      -                      -                      - 

1.4 300 300 278 278                  (22)                      -                  (22)

2

2.1 60 000 60 000 45 505 45 505           (14 495)                      -           (14 495)

2.2 1 054 1 054             (1 054)                      -             (1 054)

Показники
План з урахуванням                     

змін
Виконано Відхилення, (+,-)

Залишок на початок року х х
у т.ч.:

власних надходжень х х

інших надходжнень х х

надходження позик

повернення кредитів

Надходження
у т.ч.:

власні надходження

інші надходження

Залишок на кінець року х х

№ 

з/п
Показники

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

1.1 Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті

у т.ч.:

власних надходжень х х

інших надходжнень х х

продукту

Кількість опрацьованих доручень і листів, од.

Кількість проведених планових заходів 

державного нагляду (контролю) у сферах 

автомобільного, міського, електричного, 

залізничного транспорту та контролю 

ліцензійних умов з питань соціального захисту 

громадян (осіб з інвалідністю), од.

затрат

Кількість штатних одиниць, од

Орендована площа приміщень, м²

Кількість службових легкових автомобілів, од

Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 1.1) - продовженням проведення конкурсів на зайняття вакантних посад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

від 25.03.2016 № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"; 1.2) - виконанням умов укладених договорів оренди нерухомого майна для

розміщення працівників апарату та територіальних органів Укртрансбезпеки; 1.4) - збільшенням вартості проїзду та проживання (загалом вибірка коштів на відряження відбулася в межах

бюджетних призначень та асигнувань)

Кількість відряджень, од
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2.3 240 240 6 6                (234)                      -                (234)

2.4 820 860 820 860 764 530 764 530           (56 330)                      -           (56 330)

2.5 550 550 518 518                  (32)                      -                  (32)

2.6 4 000 4 000 3 480 3 480                (520)                      -                (520)

2.7 70 000 70 000 84 594 84 594            14 594                      -            14 594 

2.8 700 000 700 000 786 508 786 508            86 508                      -            86 508 

2.9 102 000 102 000 121 690 121 690            19 690                      -            19 690 

3

3.1 343 343 260 260                  (83)                      -                  (83)

3.2 4 4                    (4)                      -                    (4)

3.3 40 40 1 1                  (39)                      -                  (39)

3.4 17 845 17 845 16 620 16 620             (1 225)                      -             (1 225)

Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 2.1) - кількістю звернень (запитів) щодо отримання ліцензій (більшість з них надходить через електронний кабінет

перевізника) та публічної інформації; 2.2) - відсутністю нормативно-правових актів (уніфікованої форми), необхідних для проведення заходів; 2.3) - кількістю звернень суб'єктів

господарювання щодо проведення атестації автостанцій та автовокзалів; 2.4) - введенням додаткових тимчасових обмежень по видачі дефіцитних дозволів та зменшення додаткової квоти

дозволів; 2.5) - постійним проведенням профілактичних заходів, спрямованих на попередження аварійності ("Автобус - 2018", "Увага! Серпень - масові перевезення", "День безпеки",

"Тиждень безпеки дорожнього руху", "Перевізник-зима" тощо), спільно з територіальними підрозділами МВС України, Національної поліції України, обласних, районних, міських

державних адмістрацій, громадськими організаціями, страховими компаніями, представниками засобів масової інфориації; 2.6) - кількістю звернень щодо отримання ліцензій на

здійснення перевезень автомобільним транспортом; 2.7) - 2.9) - посиленням заходів державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті з метою виконання завдань Уряду щодо

збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування

ефективності

Кількість проведених заходів державного 

нагляду (контролю) за безпекою на наземному 

транспорті, од.

Кількість перевірених транспортних засобів під 

час здійснення державного нагляду (контролю) 

за безпекою на наземному транспорті, од.

Кількість виявлених порушень вимог 

законодавства, од.

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 

працівника, од

Кількість планових заходів державного нагляду 

(контролю) у сферах автомобільного, міського, 

електричного, залізничного транспорту та 

контролю ліцензійних умов з питань соціального 

захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 

працівника, од.

Кількість виданих свідоцтв про атестацію 

автостанцій на 1 працівника, од.

Кількість виданих дозволів на міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів на 1 

працівника, од.

Кількість виданих свідоцтв про атестацію 

автостанцій, од.

Кількість виданих дозволів на міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів, од.

Кількість проведених розслідувань дорожньо-

транспортних пригод, аварій, подій на 

транспорті, од.

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій 

на здійснення перевезень автомобільним 

транспортом, од.
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3.5 6 6 6 6                      -                      -                      - 

3.6 800 800 696 696                (104)                      -                (104)

3.7 269 269 325 325                   56                   56 

3.8 2 692 2 692 3 025 3 025                 333                 333 

3.9 392 392 468 468                   76                   76 

4

4.1 100,0 100,0 93,0 93,0                 (7,0)                      -                 (7,0)

4.2 100,0 100,0             (100,0)                      -             (100,0)

4.3 100,0 100,0 75,0 75,0               (25,0)                      -               (25,0)

4.4 100,0 100,0 87,0 87,0               (13,0)                      -               (13,0)

4.5 100,0 100,0 121,0 121,0                21,0                      -                21,0 

Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 4.1) - введенням додаткових тимчасових обмежень по видачі дефіцитних дозволів та зменшення додаткової квоти дозволів;

4.2) - відсутністю нормативно-правових актів (уніфікованої форми), необхідних для проведення заходів; 4.3) - опрацюванням доручень та листів територіальними органами

Укртрансбезпеки; 4.4) - кількістю звернень щодо отримання ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом; 4.5) - посиленням заходів державного нагляду (контролю) на

автомобільному транспорті з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування

Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 3.1) - кількістю звернень (запитів) щодо отримання ліцензій (більшість з них надходить через електронний кабінет

перевізника) та публічної інформації; 3.2) - відсутністю нормативно-правових актів (уніфікованої форми), необхідних для проведення заходів; 3.3) - кількістю звернень суб'єктів

господарювання щодо проведення атестації автостанцій та автовокзалів; 3.4) - введенням додаткових тимчасових обмежень по видачі дефіцитних дозволів та зменшення додаткової квоти

дозволів; 3.6) - кількістю звернень щодо отримання ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом; 3.7) - 3.9) - посиленням заходів державного нагляду (контролю) на

автомобільному транспорті з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального користування від остаточного руйнування

якості

Частка виданих дозволів в загальній кількості 

звернень щодо їх видачі, %

Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в 

загальній кількості звернень щодо їх видачі, %

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних 

пригод, аварій, подій на транспорті на 1 

працівника, од.Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій 

на здійснення перевезень автомобільним 

транспортом на 1 працівника, од.

Кількість заходів державного нагляду (контролю) 

за безпекою на наземному транспорті на 1 

працівника, од.

Кількість перевірених транспортних засобів під 

час здійснення державного нагляду (контролю) 

за безпекою на наземному транспорті на 1 

працівника, од.

Кількість виявлених порушень вимог 

законодавства на 1 працівника, од.

Частка проведених планових заходів державного 

нагляду (контролю) у сферах автомобільного, 

міського, електричного, залізничного транспорту 

та контролю ліцензійних умов з питань 

соціального захисту громадян (осіб з 

інвалідністю) , %

Частка вчасно виконаних доручень до загальної 

їх кількості, %

Частка проведених заходів державного нагляду 

(контролю) за безпекою на наземному 

транспорті, %
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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

1 170 328,5 170 328,5 121 457,2 121 457,2               (28,7) #DIV/0!               (28,7)

1.1 169 023,9 169 023,9 121 457,2 121 457,2               (28,1) #DIV/0!               (28,1)

1

1.1 766 766 557 557               (27,3) #DIV/0!               (27,3)

1.2 12 038,8 12 038,8 4 797,8 4 797,8               (60,1) #DIV/0!               (60,1)

1.3 38 38 36 36                 (5,3) #DIV/0!                 (5,3)

1.4 278 278 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2

2.1 99 444 99 444 45 505 45 505               (54,2) #DIV/0!               (54,2)

2.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.3 1 944 1 944             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

2.4 5 553 5 553             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

2.5 173 173             (100,0)             (100,0)

2.6 62 62 6 6               (90,3)               (90,3)

2.7 776 975 776 975 764 530 764 530                 (1,6)                 (1,6)

2.8 2 605 2 605             (100,0)             (100,0)

2.9 463 463 518 518                11,9                11,9 

№ 

з/п
Показники

Попередній рік Звітний рік Відхилення, +,- (%)

Видатки (надані кредити)

Кількість службових легкових автомобілів, од

продукту

Кількість опрацьованих доручень і листів, од

Кількість реєстрацій у Державному судновому 

реєстрі України,  од.

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України, 

у т.ч.:

Забезпечення виконання функцій і завдань 

покладених на Державну службу України з 

безпеки на транспорті

Примітка: Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" бюджетні призначення за бюджетною програмою затверджені з урахуванням видатків на

забезпечення завдань і функцій Державної служби морського та річкового транспорту України, що призвело до зменшення видатків звітного року до минулорічного

затрат

Кількість штатних одиниць, од

Орендована площа, м²

Кількість відряджень, од

Кількість проведених планових заходів 

державного нагляду (контролю) у сферах 

автомобільного, міського, електричного, 

залізничного транспорту та контролю 

ліцензійних умов з питань соціального захисту 

громадян (осіб з інвалідністю), од.

Кількість виданих дозволів суднам на захід до 

річкових портів України, з якими не укладені 

міжнародні договори про судноплавство, од.

Кількість виданих свідоцтв про атестацію 

автостанцій, од.

Кількість виданих дозволів на міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів, од.

Кількість проведених наглядових заходів щодо 

додержання вимог по запобіганню забрудненню 

навколишнього середовища, од.

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних 

пригод, аварій, подій на транспорті, од.
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2.10 4 035 4 035 3 480 3 480               (13,8)               (13,8)

2.11 3 124 3 124             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

2.12 84 594 84 594 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.13 786 508 786 508 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2.14 121 690 121 690 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3

3.1 394 394 260 260               (34,0) #DIV/0!               (34,0)

3.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.3 389 389             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

3.4 370 370             (100,0)             (100,0)

3.5 87 87             (100,0)             (100,0)

3.6 10 10 1 1               (90,0)               (90,0)

3.7 16 187 16 187 16 620 16 620                  2,7                  2,7 

3.8 52 52             (100,0)             (100,0)

3.9 5 5 6 6                20,0                20,0 

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій 

на здійснення перевезень автомобільним 

транспортом, од.

Кількість заходів державного нагляду (контролю) 

за безпекою на морському на річковому 

транспорті, од.

ефективності

Кількість опрацьованих доручень і листів на 1 

працівника, од

Кількість реєстрацій у Державному судновому 

реєстрі України на 1 працівника, од.

Кількість реєстрацій у Судновій книзі України на 

1 працівника, од.

Кількість виданих дозволів суднам на захід до 

річкових портів України, з якими не укладені 

міжнародні договори про судноплавство на 1 

працівника, од.

Кількість наглядових заходів щодо додержання 

вимог по запобіганню забрудненню 

навколишнього середовища на 1 працівника, од.

Кількість розслідувань дорожньо-транспортних 

пригод, аварій, подій на транспорті на 1 

працівника, од.

Кількість виданих свідоцтв про атестацію 

автостанцій на 1 працівника, од.

Кількість виданих дозволів на міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів на 1 

працівника, од.

Кількість проведених заходів державного 

нагляду (контролю) за безпекою на наземному 

транспорті, од.

Кількість перевірених транспортних засобів під 

час здійснення державного нагляду (контролю) 

за безпекою на наземному транспорті, од.

Кількість виявлених порушень вимог 

законодавства, од.

Кількість планових заходів державного нагляду 

(контролю) у сферах автомобільного, міського, 

електричного, залізничного транспорту та 

контролю ліцензійних умов з питань соціального 

захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 

працівника, од.
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3.10 807 807 696 696               (13,8)               (13,8)

3.11 31 31             (100,0)             (100,0)

3.12 325 325 #DIV/0! #DIV/0!

3.13 3 025 3025 #DIV/0! #DIV/0!

3.14 468 468 #DIV/0! #DIV/0!

4

4.1 99,0 99,0 93,0 93,0                 (6,1) #DIV/0!                 (6,1)

4.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.3 110,0 110,0 75,0 75               (31,8) #DIV/0!               (31,8)

4.4 80,0 80,0 87,0 87,0                  8,7 #DIV/0!                  8,7 

4.5 121,0 121 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Кількість виявлених порушень вимог 

законодавства на 1 працівника, од.

Частка проведених планових заходів державного 

нагляду (контролю) у сферах автомобільного, 

міського, електричного, залізничного транспорту 

та контролю ліцензійних умов з питань 

соціального захисту громадян (осіб з 

інвалідністю) , %

Частка вчасно виконаних доручень до загальної 

їх кількості, %

Частка виданих дозволів в загальній кількості 

звернень щодо їх видачі, %

Примітка: Збільшення (зменшення) показників пов'язане з: 1.1) -1.3), 2.1), 2.3 - 2.5), 2.8), 2.11), 3.1), 3.3) - 3.5), 3.8), 3.11), 4.1), 4.3) - урахуванням видатків на забезпечення завдань і

функцій Державної служби морського та річкового транспорту України; 1.4) - запланованими обсягами робіт; 2.2), 3.2), 4.2) - відсутністю нормативно-правових актів (уніфікованої

форми), необхідних для проведення заходів; 2.6), 3.6) - кількістю звернень суб'єктів господарювання щодо проведення атестації автостанцій та автовокзалів; 2.7), 3.7) - введенням

додаткових тимчасових обмежень по видачі дефіцитних дозволів та зменшення додаткової квоти дозволів; 2.9), 3.9) - 2.5) - постійним проведенням профілактичних заходів, спрямованих

на попередження аварійності ("Автобус - 2018", "Увага! Серпень - масові перевезення", "День безпеки", "Тиждень безпеки дорожнього руху", "Перевізник-зима" тощо), спільно з

територіальними підрозділами МВС України, Національної поліції України, обласних, районних, міських державних адмістрацій, громадськими організаціями, страховими компаніями,

представниками засобів масової інфориації; 2.10), 3.10), 4.4) - кількістю звернень щодо отримання ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом; 2.12) - 2.14), 3.12) -

3.14), 4.5) - посиленням заходів державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті з метою виконання завдань Уряду щодо збереження автомобільних доріг загального

користування від остаточного руйнування

Частка проведених заходів державного нагляду 

(контролю) за безпекою на наземному 

транспорті, %

якості

Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій 

на здійснення перевезень автомобільним 

транспортом на 1 працівника, од.

Кількість заходів державного нагляду (контролю) 

за безпекою на морському на річковому 

транспорті на 1 працівника, од.

Кількість заходів державного нагляду (контролю) 

за безпекою на наземному транспорті на 1 

працівника, од.

Кількість перевірених транспортних засобів під 

час здійснення державного нагляду (контролю) 

за безпекою на наземному транспорті на 1 

працівника, од.

Частка виданих ліцензій на транспортні засоби в 

загальній кількості звернень щодо їх видачі, %
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1.2 990,1 990,1             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

1

1.1 1 1             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

2

3

4

4.1 98,0 98,0             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

1.3 314,5 314,5             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

1

2

2.1 266 266             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

3

3.1 53 53             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

4

4.1 16,7 16,7             (100,0) #DIV/0!             (100,0)

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 х х х

х х х

х х х

х х х

х х х

Частка судових справ, за якими прийнято 

рішення на користь установи, %

Надходження всього:

бюджет розвитку за джерелами

надходження із загального фонду бюджету до 

спеціального фонду (бюджету розвитку)

запозичення до бюджету

інші джерела

Показники

  Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим

продукту

ефективності

Кількість судових позовів на 1 працівника, од.

якості

затрат

Кількість судових позовів на користь установи, 

од

якості

Рівень виконання фінансових зобов’язань 

України перед міжнародними морськими 

організаціями за сплату членських внесків, %

  Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим

Сплата судового збору

  Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим

Сплата членських внесків до міжнародних 

морських організацій

  Примітка: Даний напрям у бюджетній програмі 2019 року виокремлено не було. Тому, співставити виконання показників звітного року до показників минулого року не є можливим

затрат

Кількість міжнародних морських організацій, 

членами яких є Україна і до яких сплачуються 

членські внески, од.

продукту

ефективності
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2 х х х

2.1

2.2 х х х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальний висновок щодо:

1) актуальності бюджетної програми

2) ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість складає 155,976 тис грн, яка виникла внаслідок правонаступництва Укртрансбезпеки прав та обов'язків Укртрансінспекції

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Водночас підтверджуючі первинні

документи кредиторської заборгованості за КПКВК 3102010 до Укртрансбезпеки передані не були. Тому, зазначена Кт обліковується як прострочена минулих періодів

………………

Капітальні видатки з утримання бюджетних 

установ

контрольні заходи у 2019 році не проводилися

станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість відсутня

видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені на здійснення державної політики у сфері

безпеки та державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, надання у передбачених законом випадках

адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту

передбачені кошти за бюджетною програмою "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" дали можливість досягти мети та забезпечити виконання завдання,

поставлених перед Державною службою України з безпеки на транспорті

напрям спрямування коштів (об’єкт 2)

………………

інвестиційний проект (програма) 2

Примітка:

напрям спрямування коштів (об’єкт 1)

напрям спрямування коштів (об’єкт 2)

Видатки бюджету розвитку всього:

Примітка:

Всього за інвестиційними проектами

інвестиційний проект (програма) 1

Примітка:

напрям спрямування коштів (об’єкт 1)

Примітка:




