
Додаток №1 до листа Мінфіну 

    від 28.01.2021 року №04140-15-2/2577 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

  792                                                                                     Хмельницька обласна державна адміністрація___________________________________ 
(КВК)                                                                                         (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики  

за результатами 2020 року 

 

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках  

    тис. грн 

 

Найменування 2018 рік 

звіт 

2019 рік 

звіт  

2020 рік  

 

план 

зі змінами 

звіт 

 

відхилення 

звітних показників 

від планових 

1 2 3 4 5 6 

Видатки, всього 386 997,0 382 434,4 315 385,3 307 194,2 -8 191,1 

у т. ч. загальний фонд 377 745,5 374 649,2 289 306,6 281 730,3 -7 576,3 

          спеціальний фонд 9 251,5 7 785,2 26 078,7 25 463,9 -614,8 

Надання кредитів, всього 0 0 0 0 0 

у т. ч. загальний фонд 0 0 0 0 0 

          спеціальний фонд 0 0 0 0 0 

Всього видатки та надання кредитів  386 997,0 382 434,4 315 385,3 307 194,2 -8 191,1 

у т. ч. загальний фонд 377 745,5 374 649,2 289 306,6 281 730,3 -7 576,3 

          спеціальний фонд 9 251,5 7 785,2 26 078,7 25 463,9 -614,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках  

Найменування, одиниця виміру 
2018рік 

факт 

2019 рік 

факт 

2020 рік 

план факт 
відхилення фактичних 

показників від планових 

1 2 3 4 5 6 

 

Ціль 1 Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону 

 

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      

Зростання валового регіонального продукту 

області (у фактичних цінах), відс. 
1,8 -0,2 4,0 * 

*Попередні дані по 

показнику за 2020 рік будуть 

опубліковані у липні 2021 

року 

Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за 

методологією Міжнародної організації праці), відс. 

 

5,0 5,9 5,1 * 

*Фактичні показники за 2020 

рік будуть опубліковані у 

липні 2021 року 

Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за 

методологією Міжнародної організації праці), відс. 

 

11,5 9,8 11,4 * 

Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за 

методологією Міжнародної організації праці), відс. 

 

53,1 52,6 53,1 * 

Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за 

методологією Міжнародної організації праці), відс. 

 

58,8 61,8 59,0 * 



Висновок про досягнення цілі  

 

За результатами роботи 2020 року Хмельницькою ОДА забезпечено виконання основних повноважень, покладених Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації». 

Також протягом 2020 року обласною державною адміністрацією здійснювались заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на 

забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону.  

За 2020 рік виконання планових показників доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) склало 100,4%. У розрахунку на одного жителя області обсяг доходів загального та спеціального фондів місцевих 

бюджетів у порівнянні з 2019 роком зріс на 3,6% або на 225,5 грн і склав 6 428,3 гривень.  

Доходи загального фонду місцевих бюджетів виконано на 101,1% до плану на рік, що дало можливість додатково отримати 85,2 млн грн 

доходів.  

В області постійно проводилась робота щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема, шляхом виведення економіки «з 

тіні». Як наслідок, до офіційного працевлаштування залучено 716 громадян, які не були оформлені працедавцями згідно з вимогами 

законодавства. В той же час внаслідок процесів оптимізації районних державних адміністрацій протягом 2020 року було вивільнено 699 

працівників, що негативно вплинуло на рівень безробіття.  

З метою соціально - економічного розвитку області та покращення обслуговування населення обласною державною адміністрацією 

продовжувалась реалізація таких дороговартісних проектів, як будівництво лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні та 

реконструкція приміщення обласного кардіодиспансеру для створення обласного центру кардіології і кардіохірургії. 

На виконання проекту Президента України «Велике будівництво» у 2020 році з обласного бюджету було спрямовано кошти на будівництво 

школи та сільського клубу в с.Новолабунь - 5,0 млн грн та на будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с.Корчик - 1,4 млн грн, які 

повністю освоєні.  

Продовжувалось будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг загального користування державного і місцевого значення та доріг 

комунальної власності, на що було спрямовано 1 293,2 млн гривень. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році  

 

3.1. 
_7921010_ 
(КПКВК ДБ) 

_0111_ 
(КФКВК) 

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 
(найменування бюджетної програми) 

 

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 

 № 

з/п 
Завдання 

1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля  

 

Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис грн 

 
План 

зі змінами 
Звіт 

Відхилення 

звітних показників 

від планових 
1 2 3 4 

Всього 315 385,3 307 194,2 -8 191,1 

у т. ч. загальний фонд 289 306,6 281 730,3 -7 576,3 

          спеціальний фонд 26 078,7 25 463,9 -614,8 

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Кількість придбаної 

комп'ютерної техніки 

 

шт.  15 15 3 12 15 3 -3 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

Ріст валового 

регіонального 

продукту області        

(у фактичних цінах) 

відс. 4  4 *   -   

3 

Доходи місцевих 

бюджетів (без 

трансфертів) у 

розрахунку на одну 

особу населення 

тис. грн 5,9 0,7 6,6 6,0 0,4 6,4 0,1 -0,3 -0,2 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  

 

*Попередні дані по показнику «Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)» за 2020 рік відсутні та будуть 

опубліковані на сайті Головного управління статистики області у липні 2021 року.  

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. 

 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 

Завдання, визначене метою діяльності головного розпорядника коштів за програмою «Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області» 

виконане. 

За результатами роботи 2020 року Хмельницькою ОДА забезпечено виконання основних повноважень, визначених Конституцією, законами 

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

 

 

 
 


