
	

	

ЗВІТ 
регіонального координатора про перебіг виконання гранту 

«Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах 
місцевого значення: міста та громади» 

ВСТУП 

ДІЯЛЬНІСТЬ У НАПРЯМКУ СПІВПРАЦІ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Проблематика : ЯК ОТРИМАТИ ДОСТОВІРНІ ДАННІ ЩОДО 
ВИКОНАННЯ УКРАВТОДОРОМ ПЛАНІВ НА 2020 РІК 

Через сторінку Facebook до мене звернулись представники Асоціації «Укрцемент», 
Асоціації інженерів-консультантів FIDIC (представництво в Україні) та представники 
польської компанії “MIRBUD”  з проханням надати консультацію, щодо отримання 
достовірних даних, затверджених для Укравтодору планів на 2020 рік, для складання 
перспективних планів розвитку бізнесу  членами їхніх Асоціацій. 

Аналіз даних ПОСТАНОВИ КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23 листопада 2020 року .
№1150 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-2020-п#Text) дозволив, на прикладі Київської та 
Житомирської області,  показати офіційні данні, які були заплановані Урядом України, 
та їх виконнання представниками САД у Київській та Житомирській областях.  

Мною була надана та роз’яснена  інформація, що на 2020 рік Уряд України  прийняв 
декілька постанов щодо розподілу бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію 
та ремонти автомобільних доріг державного значення, які відносяться до зони 
відповідальності Укравтодору та його САД у областях, а саме: 

- Розвиток мережі - спеціальний фонд (постанова КМУ від 29.01.2020 № 36 - зі змінами 
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-dorozhnogo-gospodarstva-i290120-36) на суму  30 998 105 
тис. грн 

Регіональний координатор: Жданюк Ігор

Області роботи: 
Звітний період: 
Дата подання:

Київська та Житомирська область 
01/12/2020 р.  
10/12/2020 р. 
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- Розвиток мережі - загальний фонд (постанова КМУ від 01.07.2020 № 539 - зі змінами   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/539-2020-п#Text) на суму 33 000 000  тис. грн (фонд COVID-19) 
- Кошти залучені під державні гарантії (постанова КМУ від 01.04.2020 № 254 - зі змінами  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254-2020-п#Text) на суму  19 274 000 тис. грн 
- Окремі бюджетні програми ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text ) на суму 1 395 000 
тис.  грн 

- Місцеві бюджети (спільне фінансування) на суму 71 448 тис. грн 
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Враховуючи види робіт, які були заплановані, згідно Постанов КМУ, бюджетні кошти 
розподілились наступним чином : 
- Будівництво та реконструкція 128,7 км.доріг та 2340, 9 п.м. штучних споруд (на суму 16 

603 284 тис.грн)  
- Капітальний ремонт 395 км.доріг та 2059,5 п.м. штучних споруд (на суму 15 328 699,5 
тис.грн) 

- Поточний середній ремонт 3200,7 км.доріг та 1046,3 п.м. штучних споруд (на суму 52 806 
570,5 тис.грн) 

Аналіз бюджетного розподілу  по САД показав загальну картину фінансування, яке 
було заплановано на 2020 рік, у розрізі вартості робіт  та плануємої кількості кілометрів 
доріг, які увійшли до постанов КМУ на 2020 рік.  
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Аналізуючи ситуацію, яка склалась у Київській та Житомирській областях маємо 
наступні значення вартості  запланованих робіт та плануємої кількості кілометрів.  

Проєкт «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення: міста та громади» став можливим завдяки Агентству 
Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цього матеріалу є виключною відповідальністю CoST Ukraine і необов’язково відображає погляди 
USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Житомирська

Київська

Вартість робіт (тис.грн)
0 300 000 600 000 900 000 1 200 000

493 050

517 146

6 790,5

355 830

121 660

82 630

381 855

562 589,2

286 525,5

1 001 049

796 831

ЗАГАЛОМ ОБЛАСТЬ КМУ №36
КМУ №539 COVID-19 КМУ №254
ОКРЕМИЙ БЮДЖЕТ МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

Профінансовано станом на 15.11.2020



	

	

Проєкт «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення: міста та громади» став можливим завдяки Агентству 
Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цього матеріалу є виключною відповідальністю CoST Ukraine і необов’язково відображає погляди 
USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Житомирська

Київська

Кілометрів доріг
0 15 30 45 60

43,7

41,3

13,5

0

3,6

11,9

36,1

25,6

53,2

37,5

ЗАГАЛОМ ОБЛАСТЬ КМУ №36 КМУ №539 COVID-19
КМУ №254 Виконано верхні шари покриття



	

	

Усі данні, стосовно фінансування, отримані відповідно до даний з єдиного веб-порталу 
використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/new/). Також при роз’ясненні було 
наголошено, що аналіз даних за дорожніми проектами на етапі реалізації та 
проведення тендерних закупівель найкраще висвітлено у рекомендаціях CoST (https://
costukraine.org/projects/).  
Одним з головних аспектів висвітлення роботи Укравтодору за 2020 рік, беззаперечно, 
являється робота Громадської ради Укравтодору, яка згідно законодавства висвітлює 
усі свої засідання на офіційному порталі Укравтодору. За наступним посиланням  (https://
u k r a v t o d o r . g o v . u a / 4 4 8 9 / p r o t o k o l y /
protokol_4_zasidannia_hromadskoi_rady_pry_derzhavnomu_ahentstvi_avtomobilnykh_dorih_ukrainy.html) 
можна ознайомитись із останнім засіданням Громадської ради де підведені загальні 
висновки про роботу Укравтодору за 2020 рік.  

Стосовно фінансування наступного бюджетного року мною була надана інфо графіка 
міністерства фінансів України із запланованими бюджетними коштами у проекті 
Державного бюджета на 2021 рік та наголошено, що розподіл коштів стосовно дорожніх 
проектів буде відомий тільки після прийняття бюджетного кодексу на 2021 рік,  
прийнятими постановами КМУ у 2021 році, залишків на рахунках Державного 
дорожнього фонду та висновку Рахункової палати України про використання 
бюджетних коштів Укравтодором у 2020 році.  
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По результатам зустрічі, було домовлено про співпрацю з цими Асоціаціями та мною, 
найближчим часом, буде підготовлений аналогічний звіт, стосовно використання 
Укравтодором коштів МФО та можливостей публічного та прозорого висвітлення 
використання коштів МФО на проектах Укравтодору.  

Виконавець                                   Ігор Жданюк 
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