
 

Додаток 

до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними 

розпорядниками коштів державного бюджету 

(пункт 2 розділу IV) 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 

за 2020 рік 

1. _7920000_ 

(КВКВК ДБ) 
Хмельницька обласна державна адміністрація 
                (найменування головного розпорядника коштів) 

2.         ___               Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації             __ 
                                                          (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 

3. 7921010    
(КПКВК ДБ) 

_0111_ 
(КФКВК) 

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області  
                               (найменування бюджетної програми) 

4. Ціль державної політики: Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону  

Мета бюджетної програми: Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, Законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими 

радами 

Завдання бюджетної програми: Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм 

охорони довкілля 

5. Видатки / надання кредитів 

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

(тис грн) 

 

Напрями використання бюджетних коштів План 
План зі  

змінами 
Факт 

Відхилення 

плану зі змінами 

від плану (+/-) 

Відхилення 

факту від плану 

зі змінами (+/-) 

1 2 3 4 5 6 

ВСЬОГО за бюджетною програмою 265 590,8 315 385,3 307 194,2 49 794,5 -8 191,1 

у т.ч.: загальний фонд 264 484,3 289 306,6 281 730,3 24 822,3 -7 576,3 

           спеціальний фонд 1 106,5 26 078,7 25 463,9 24 972,2 -614,8 

1. Забезпечення діяльності місцевих державних 

адміністрацій області, всього 
265 272,0 315 248,6 306 954,1 49 976,6 -8 294,5 

у т.ч.: загальний фонд 264 347,6 289 169,9 281 597,2 24 822,3 -7 572,7 

           спеціальний фонд 924,4 26 078,7 25 356,9 25 154,3 -721,8 



2. Заходи з інформатизації, всього 309,1 309,1 235,2 0,0 -73,9 

у т.ч.: загальний фонд 127,0 127,0 128,2 0,0 1,2 

           спеціальний фонд 182,1 182,1 107,0 0,0 -75,1 

3. Погашення кредиторської заборгованості, 

зареєстрованої  в органах ДКСУ станом на 

01.01.2020 року, всього 

9,7 9,7 4,9 0,0 -4,8 

у т.ч.: загальний фонд 9,7 9,7 4,9 0,0 -4,8 

           спеціальний фонд           

 

Пояснення щодо відхилень: 

1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області 

Касові видатки по загальному фонду бюджету менші від затвердженого показника зі змінами на 2020 рік на 7 572,7 тис грн, оскільки 

утворилась економія коштів при застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях єдиного соціального внеску на заробітну плату окремої 

категорії працівників, а також по оплаті за спожиті енергоносії у зв'язку із сприятливими погодними умовами в опалювальний період 2020 

року. 

По спеціальному фонду бюджету касові видатки менші від затвердженого показника зі змінами на 2020 рік на 721,8 тис грн у зв'язку з 

проведенням закупівель через електрону систему публічних закупівель ProZorro, що дало можливість здійснити їх по нижчим цінам. 

2. Заходи з інформатизації 

Касові видатки на проведення заходів з інформатизації по спеціальному фонду менші на 75,1 тис грн у зв'язку з зменшенням обсягу 

надходжень коштів спеціального фонду Департаменту природних ресурсів та екології ОДА по причині зниження розміру плати за проведення 

громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії карантину до повного його скасування та протягом 30 

днів з дня його скасування. 

3. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої  в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року 

Причинами відхилення фактичного показника від затвердженого є неможливість погашення заборгованості в сумі 4,8 тис грн у зв'язку з 

ліквідацією суб'єкта господарювання (кредитор) та відсутність в даної фізичної особи-підприємця правонаступника. Дана заборгованість 

вважається безнадійною та буде списана після спливу строку позовної давності. 

 

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету 

(тис грн) 

КЕКВ / 

ККК 

План План зі змінами Факт 
Відхилення плану зі 

змінами від плану (+/-) 

Відхилення факту від 

плану зі змінами (+/-) 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2111 201 143,1   221 542,2 18 719,5 221 540,0 18 700,3 20 399,1 18 719,5 -2,2 -19,2 

2120 43 220,5   47 676,2 1 398,3 46 703,7 1 396,1 4 455,7 1 398,3 -972,5 -2,2 

2210 1 266,9 294,1 1 284,8 1 731,2 1 235,2 1 592,7 17,9 1 437,1 -49,6 -138,5 



2240 1 538,1 283,4 1 868,1 3 019,2 1 824,6 2 850,7 330,0 2 735,8 -43,5 -168,5 

2250 164,3 11,5 77,2 26,2 42,2 10,4 -87,1 14,7 -35,0 -15,8 

2270 17 000,1 200,0 16 713,8 186,5 10 274,3 26,3 -286,3 -13,5 -6 439,5 -160,2 

2281       5,0   4,3 0,0 5,0 0,0 -0,7 

2282 1,3 20,0 1,3 3,6  1,5 0,0 -16,4 -1,3 -2,1 

2800 150,0 80,2 143,0 162,3 110,3 106,9 -7,0 82,1 -32,7 -55,4 

3110   217,3   826,9   774,7 0,0 609,6 0,0 -52,2 

ВСЬОГО 264 484,3 1 106,5 289 306,6 26 078,7 281 730,3 25 463,9 24 822,3 24 972,2 -7 576,3 -614,8 

 

Кількість змін до плану  40 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника  38 . 

Пояснення щодо відхилень: 

- плану зі змінами від плану 

Причиною збільшення таких показників загального фонду є виділення додаткових коштів з державного бюджету на оплату праці з 

нарахуваннями на неї в сумі 24 854,8 тис грн для проведення розрахунків з вивільненими працівниками райдержадміністрацій області відповідно 

до прийнятих Урядом рішень та часткового забезпечення обов’язковими виплатами штатних працівників РДА.  

Основною причиною збільшення планових показників спеціального фонду є залучення коштів місцевих бюджетів для виконання 

райдержадміністраціями делегованих відповідними радами повноважень.  

- факту від плану зі змінами 

Причиною зменшення цих показників по загальному фонду є застосування пільгового оподаткування при сплаті єдиного соціального внеску, а 

також утворена економія коштів по оплаті за спожиті енергоносії у зв'язку із сприятливими погодними умовами в опалювальний період 2020 

року. 

 

6. Стан фінансової дисципліни                                                                                                                  

(тис грн) 

КЕКВ / ККК Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість 

на початок 

звітного року 

на кінець звітного року на початок 

звітного року 

на кінець звітного року 

всього з неї 

прострочена 

всього з неї 

прострочена 
1 2 3 4 5 6 7 

ВСЬОГО за бюджетною програмою  72,9 32,6 9,3  17,1 35,5  12,2  

Загальний фонд, всього 59,8  24,9  9,3   9,7  28,1  4,8 

2111 9,3  9,3  9,3        

2120  1,8   23,3  

2210 43,5 7,1  4,8 4,8 4,8 

2240 1,8   4,9   

2270 5,2 6,7     

Спеціальний фонд, всього  13,1  7,7 0,0  7,4  7,4  7,4  



2240  0,6  7,4 7,4 7,4 

2270 13,0 1,7     

2800  0,1  5,4         

 

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

Дебіторська заборгованість загального фонду на кінець звітного періоду зменшилась на 34,9 тис. грн і складає 24,9 тис. гривень. 

Заборгованість виникла через: 

- технічну помилку, що допущена при нарахуванні розрахункових виплат зі звільненим працівником у 2018 році в сумі 9,3 тис. грн (судом 

видано виконавчий лист щодо повернення працівником зайвонарахованих сум, відкрито виконавче провадження); 

- проведення попередньої оплати за періодичні видання на суму 7,1 тис. грн (погашення здійснюватиметься протягом поточного року по 

мірі отримання розпорядниками коштів періодичних видань); 

- невчасне відшкодування орендарями видатків за спожиті енергоносії на суму 6,7 тис. грн (погашена у січні п.р.).  

Кредиторська заборгованість загального фонду на кінець звітного періоду збільшилась на 18,4 тис. грн і складає 35,5 тис. гривень. 

Заборгованість виникла через: 

-  технічну помилку та не проведення видатків з нарахувань на заробітну плату в сумі 23,3 тис. грн. (погашена у січні п.р.); 

- неможливість проведення розрахунків за придбані витратні матеріали до комп’ютерної техніки в сумі 4,8 тис грн у зв’язку з ліквідацією 

суб'єкта господарювання (кредитор) та відсутністю в даної фізичної особи-підприємця правонаступника (заборгованість є безнадійною, 

буде списана після спливу строку позовної давності – І квартал п.р.). 

 

7. Результативні показники 

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів 

 

Результативні показники План План зі змінами Факт Відхилення плану 

зі змінами від 

плану (+/-) 

Відхилення факту 

від плану зі 

змінами (+/-) 
1 2 3 4 5 6 

Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області 

Кількість штатних одиниць, (од.) 1854 1854 1687 0 -167 

Кількість державних та місцевих 

програм, що реалізуються на території 

області, (шт.) 

272 272 272 0 0 

Кількість прийнятих управлінських 

рішень, (шт.) 
34097 34097 34205 0 108 

Ріст валового регіонального продукту 

області (у фактичних цінах), (відс.) 
4 4 - 0 - 

Частка адміністративних послуг, що 

надаються ЦНАП, у загальній кількості 

адміністративних послуг, що можуть 

90 90 90 0 0 



надаватись ЦНАП, (відс.) 

Частка адміністративних послуг, що 

надаються ЦНАП в електронному 

вигляді, (відс.) 

1 1 1 0 0 

Темп зростання обсягу прямих 

іноземних інвестицій у порівнянні з 

минулим роком, (відс.) 

3 3 -31,1 0 -34,1 

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 

років (за методологією Міжнародної 

організації праці), (відс.) 

5,1 5,1 - 0 - 

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 

років (за методологією Міжнародної 

організації праці), (відс.) 

11,4 11,4 - 0 - 

Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 

років (за методологією Міжнародної 

організації праці), (відс.) 

53,1 53,1 - 0 - 

Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 

років (за методологією Міжнародної 

організації праці), (відс.) 

59,0 59,0 - 0 - 

Темп зростання доходів місцевих 

бюджетів (без трансфертів) у порівнянні 

з минулим роком, (відс.) 

7,7 7,7 7,7 0 0 

Доходи місцевих бюджетів (без 

трансфертів) у розрахунку на одну 

особу населення, (тис.грн.) 

5,9 5,9 6,0 0 0,1 

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

Причиною відхилення фактичного показника «Кількість штатних одиниць» від планового є наявність вакантних посад працівників місцевих 

державних адміністрацій області. 

Попередні дані по показнику «Ріст валового регіонального продукту області» та показникам щодо рівня безробіття жінок, чоловіків у віці 15-

70 років, рівня зайнятості жінок, чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) відсутні та будуть опубліковані 

на сайті Головного управління статистики області 30 березня 2021 року. 

Відхилення фактичного показника «Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком» від запланованого 

обумовлено зменшенням обсягів іноземних інвестицій як в економіку України так і  Хмельницької області зокрема, через недостатньо 

швидкий прогрес у реалізації структурних реформ та невизначеність із подальшими перспективами подолання епідемії COVID-19 як у світі, 

так і в Україні. 

Заходи з інформатизації 

Кількість придбаної комп'ютерної 

техніки, (шт.) 
15 15 15 0 0 



Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої  в органах ДКСУ станом на 01.01.2020 року 

Рівень погашення кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої в 

органах ДКСУ станом на 1 січня  

2020 року, (відс.) 

100,0 100,0 50,5 0 -49,5 

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 

Заборгованість вважається безнадійною через ліквідацію суб'єкта господарювання та відсутність в фізичної особи-підприємця 

правонаступника та буде списана у І кварталі п.р. після спливу строку позовної давності. 

 

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року 

 

Напрями 

використання 

бюджетних коштів 

/ результативні 

показники 

2019 рік 

(факт за рік, що передує звітному) 

2020 рік 

(факт за звітний рік) 
Відхилення (+/-) 

Всього Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Всього Загальний 

фонд 

Спеціальни

й фонд 

Всього Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Забезпечення 

діяльності 

місцевих 

державних 

адміністрацій 

області (тис грн) 

380 373,1 373 216,0 7 157,1 307 194,2 281 730,3 25 463,9 -73 178,9 -91 485,7 18 306,8 

Кількість штатних 

одиниць, (од.) 
2235,25 2235,25  1687 1687  -548,25 -548,25  

Кількість державних 

та місцевих 

програм, що 

реалізуються на 

території області, 

(шт.) 

272 272  272 272  0 0  

Кількість прийнятих 

управлінських 

рішень, (шт.) 

43158 43158  34097 34097  -9061 -9061  

Ріст валового 

регіонального 

продукту області (у 

фактичних цінах), 

-0,2 -0,2  -   -   



(відс.) 

Частка 

адміністративних 

послуг, що 

надаються ЦНАП, у 

загальній кількості 

адміністративних 

послуг, що можуть 

надаватись ЦНАП, 

(відс.) 

90 90  90 90  0 0  

Частка 

адміністративних 

послуг, що 

надаються ЦНАП в 

електронному 

вигляді, (відс.) 

1 1  1 1  0 0  

Рівень безробіття 

жінок у віці 15-70 

років (за 

методологією 

Міжнародної 

організації праці), 

(відс.) 

5,9 5,9  -   -   

Рівень безробіття 

чоловіків у віці 15-

70 років (за 

методологією 

Міжнародної 

організації праці), 

(відс.) 

9,8 9,8  -   -   

Рівень зайнятості 

жінок у віці 15-70 

років (за 

методологією 

Міжнародної 

організації праці), 

(відс.) 

52,6 52,6  -   -   

Рівень зайнятості 

чоловіків у віці 15-
61,8 61,8  -   -   



70 років (за 

методологією 

Міжнародної 

організації праці), 

(відс.) 

Темп зростання 

доходів місцевих 

бюджетів (без 

трансфертів) у 

порівнянні з 

минулим роком, 

(відс.)  

16,2 17,3 6,9 3,6 7,7 -31,8 -   

Доходи місцевих 

бюджетів (без 

трансфертів) у 

розрахунку на одну 

особу населення, 

(тис.грн.)  

6,2 5,6 0,6 6,4 6,0 0,4 0,2 0,4 -0,2 

Пояснення щодо динаміки результативних показників 

Штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області в 2020 році зменшилась у порівнянні з 2019 роком у зв’язку з 

проведенням оптимізації структури районних державних адміністрацій області та чисельності їх працівників. В результаті цього зменшилась 

кількість прийнятих управлінських рішень. 

Відхилення фактичного показника «Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення» по спеціальному 

фонду пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ в галузі «Охорона здоров’я» у зв’язку з їх реорганізацією в 

госпрозрахункові некомерційні підприємства. Тому їх надходження не зараховуються до спеціального фонду місцевих бюджетів. 

Заходи з 

інформатизації 

(тис грн) 

2 030,2 1 427,6 602,6 235,2 128,2 107,0 -1 795,0 -1 299,4 -495,6 

Кількість придбаної 

комп'ютерної 

техніки, (шт.) 

190 153 37 15 3 12 -175 -150 -25 

Погашення 

кредиторської 

заборгованості, 

зареєстрованої  в 

органах ДКСУ на 1 

січня звітного 

року, (тис грн) 

30,9 5,5 25,4 4,9 4,9 0,0 -26,0 -0,6 -25,4 



Рівень погашення 

кредиторської 

заборгованості, 

зареєстрованої в 

органах ДКСУ 

станом на 1 січня 

звітного року, (відс.) 

86,6 15,4 71,2 50,5 50,5 0 - - - 

Пояснення щодо динаміки результативних показників 

Кількість придбаної місцевими державними адміністраціями області комп'ютерної техніки в 2020 році зменшилась у порівнянні з 2019 роком 

на 175 одиниць, в тому числі по загальному фонду на 150 одиниць, по спеціальному фонду на 25 одиниць. Це обумовлено відсутністю 

бюджетних призначень в 2020 році по загальному фонду на капітальні видатки.  

 

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства 

 

№ 

з/п 

Найменування контрольного заходу Пропозиції за результатами 

контрольного заходу 

Стан врахування пропозицій за 

результатами контрольного заходу 
1 2 3 4 

        

 

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: 

В 2020 році місцевими державними адміністраціями забезпечено сталий соціально-економічний розвиток області. Їх діяльність здійснювалась 

в межах повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів 

виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій 

області здійснювалося за рахунок коштів загального фонду, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 

власних надходжень бюджетних установ, а також субвенцій з місцевих бюджетів. За рахунок зазначених джерел фінансування, а також вжитих 

заходів по економному та раціональному використанню бюджетних коштів забезпечено ефективне виконання бюджетної програми. 

 

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми 

 

№ 

з/п 

Напрям підвищення ефективності 

бюджетної програми 

Захід 

1 2 3 

      

 


