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Державне агентство автомобільних доріг України розглянуло Ваш запит 

від 09.12.2020 стосовно бюджетних коштів передбачених у 2020 році на ремонт та 

утримання автомобільних доріг та у межах компетенції повідомляє. 

Статтею 10 Закону України «Про автомобільні дороги» визначено, що 

Укравтодор здійснює державне управління виключно автомобільними дорогами 

загального користування державного значення. 

У 2020 році на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний 

ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення передбачені кошти з державного бюджету в 

сумі 97 484 908,3 тис. грн, з яких: 

–  за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в сумі 

27 639 549,4 тис. грн за КПКВК 3111020, 3111240, 3111260, 3111290, 3111800, 

3111830; 

–  за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 

38 510 800,8 тис. грн за КПКВК 3111020, 3111800, 3111830; 

–  за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та інших 

кредиторів в сумі 7 060 558,1 тис. грн за КПКВК 3111600, 3111610; 

– за рахунок кредитних коштів, залучених Укравтодором під державні 

гарантії, в сумі 24 274 000,0 тис. грн за КПКВК 3111020. 

Станом на 30.11.2020 року на фінансування дорожніх робіт автомобільних 

доріг загального користування державного значення спрямовано 

76 119 514,03 тис. грн (78,1 % від загального обсягу).  
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При децентралізації управління автомобільними дорогами загального 

користування обласним державним адміністраціям була передана 

відповідальність за стан автодоріг загального користування місцевого значення, і 

для забезпечення реалізації завдань щодо розвитку та утримання переданої 

мережі автомобільних доріг місцевого значення була передбачена відповідна 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах (КПКВК 3131090). 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Укравтодор 

визначено головним розпорядником за субвенціями з державного бюджету 

місцевим бюджетам, спрямованими на фінансування дорожніх робіт, загальним 

обсягом 24 047 125,2 тис. грн, в тому числі 22 172 967,2 тис. грн. із спеціального 

фонду державного бюджету (КПКВК 3131090) та 1 874 158,0 тис. грн із 

загального фонду державного бюджету (КПКВК 3131200, 3131240, 3131260, 

3131270, 3131280, 3131290, 3131300, 3131310, 3131320, 3131330, 3131340, 

3131350, 3131360, 3131370, 3131380)  

Станом на 30.11.2020 на фінансування дорожніх робіт автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної 

власності спрямовано 21 444 374,54 тис. грн (89,2 % від загального обсягу). 

 

 

В. о. Голови Євген КУЗЬКІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Мартиненко 287-23-63 
Володимир Бакуліч 


