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Звiт
про виконання паспорта бюджетноi програми па 2021 piK

Хмельницька обласна лержавна алмiнiстрашiя

(кпквк дБ)

7921000

(найменування голоsного розпорядника)

2 Апарат Хмельницькоi обласноi державноТ адмiнiстрацii

3

(кпквк дБ)

1921010 0l l 1 Здiйснення виконавчоi влади у Хмельницькiй областi

(най менуаання вlдловlдмьяого виконавця

(кпквкдБ) (кФквк) (яайменування бюдкегноi проФами)

4. I_{iлi державноi полiтики, на досягненюr якrD( спрямовано реалiзацiю бюджетноi програми

Лi з/п I_1iль дерlкавноТ полiтики

1 3абезпеченнясталогосоцiально-економiчногорозвиткурсгiону

5. Мета бюдхетноi програми

оргапiв виконавчоi влади вищого рiвня та делегованих мiсцсвими радами

б. Завдання бюджетноi програми

Завдання

1 Виконання на терlтгорii обласгi програм соцiально-економiчного та культ)?ного розвитку, лрофам охорони довкiлля

7. Видатки (наданi кредити з бюджету) та напрями використання бюджетнID( коштiв за бюджетною програмою

Усього 991,5 228 92о,1 216145,з 492а,з 227 673,6 _1t 183,9 з 9з6,8 1 241,\

.lГs

з/п

Зmвердкено у паспортi бюдкетноi
програми

KacoBi видатки (наданi кредrги з
бюдкеry) Вiд(илення

загмьний
фонд

спецiальнцй
фнд разом

загальний

фонд

спецiльний
фнд

разом
загмьнйй

фонд

спецiдьний
фонд

разом

l 2 |з 4 5 6
,7

8 9 10 l1

1 Забфпечеliпя дiяльносгi itiсцсвихдержавних ад,riнiстацiй |82202,з 991,5 183193,8 174в2о,5 4928,3 179748.8 _7381,8 3936,8 -з445,0

Поясненrrя щодо причин вiдхr,пенвя обсягiв KacoBlTx видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використаЕня бюджетних коштiв вiд обсягiв, затверджених у
паспортi бюджетноi rrрогра.N{и

KacoBi видатки по загiшьцому фонлу бюлжсry меншi вiд затверджених показникiв на 2021 piK на 7381,8 тис. гривень. Екоцомiя коштiв утворилася завдяки застосуванцю
пiльговоi ставки по нарахуванню сдиного соцiального внеску на оплату прачi лрачiвникiв з ittвалiднiстю (8,41%), а також по оплатi за спожитi енергоносiТ у зв'яЗку З

реорганiзацiсю районних державних адмiнiстрацiй Хмельницькоi областi, що лризвело до змеЕrценrrя кiлькостi. адмiнбулiвель ( ваних та власних пр
2 Витати, пов'язмi iз здiйснеяням за,\одiв щодо вивiльненяя працiвникiв

райоllнйх державних адмiнiсrрацiй
45698,8 41896,7 41896,7 з802,1

имiщень).
_з802,1

Ng з/п

тис. Фивень

Налрями викорисгання бюдkетних коштiв*

45698,8



2

Пояснення щодо причин вiдхилення обсягiв касових видаткiв (наданих кредитiв з бюджеry) за напрямом використанrrя бюджетнлтх коштiв вiд обсягiвl затвердженлD( у
паспортi бюджетноi програми
KacoBi видатки по даному папрямк} витрат меншi вiд затвердженtлх показникiв на 202l piK на 3802,1 тис. гривень. Економiя коштiв цворIrлася у зв'язку iз вжитими
заходами по працевлаштувая
змецшилась потреба в коштах

никiв реорганiзованпх райо
вrтхiдноi допомоги при звiль

ню працlв
на виплату

няих державних адмiнiстрацiй Хмельницькоi областi, якi пiдлягали вивiльненню. Як наслiдок,
HeHi та в ii оподаткlъаннi еСВ.

3 Погашеяня кредиюрсько..l заборговаяосгi, заре€сФованоi s органах ДКСУ
сганом Ha0l сiчня 202l року

28,1 28,1 28,1 28,1

8. Видатки (надаНi кредити з бюлжеry) на решiзацiю Державцlд< цiльовю< програм, якi викоrryrоться в межах бюджетноi програми

9. Результативнi показники бюджетноi програми та аналiз ii виконання

N!
з/п показники Одшниця

вимiру
Дкерело

iнформацii

Зmверджеяо у паспортi бюдl€гноi
програми Вiлхилення

заl,мьний
фонд

спецlаль_
ний фонд

разом
загальний

фонд

спецlаль-
ний фовд

разом
спешмь_
ний фнд разом

l 2 4 5 6 8 9 l0 ll 12 13

| заmраш

Код
державноi

цiльовоТ
проФами

Назва державноi цiльовоi програми

Затверджено у паспортi бюджсгноi
програми

KacoBi видатки (нqданi кредлтги з
бюджегу)

Вiдхлленrrя

зага,!ьяий

фонд

спецiальний

фонд разом
загальний

фоtц
спсцlaшьн ии

фо"д разом
загальпий

фонд

спецiальний

фоtц разом
l 2 з 4 5 6

,1
8 9 10 1l

1 Кiлькiсrь штапrrх одиниtý од кМУ вiд 1080 0,2 1080,2 887 о,2 887,2 _l93 -19з
28.12.2020 N! lз45, штатний

lcтb держааних та м
прогрztм, що ре2rлlзуються ва

[lT. У

з
ii обласгi

працвникlв районних од. правлlнськи й облiк 1088 1088 1088
державних адмiнiсграцiй, що
вивiльнено

пояснення щодо прllчин розбiжностей мiж фактичншии та затвердженими результативними показниками
Фактичний показник "Кiлькiсть штатних одиниць" менший вiд затвердженого на piK на 193 одиницi, в т.ч.:
- 80 одиниць за ращпrок скорочення чисельностi працiвtтикiв вiдповiдно до пункry 9 роздiлу III "Прикiнцевi положення'' Закону УкраiЪи вiд 28.12.2014 року Jф 76-VII
"Про внесення змiн та аи3каннjq такими, що в,Фатили чиннiсть. деяких законодавчих aKTiB УкраТни"[:
- 17 одиниць за рахунок скорочевю{ чисельностi працiвникiВ вйповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28.12.2020 року ЛЪlЗ45 ''Про внесення змiн у
додаток до постанови Кабiнеry MiHicTpb УкраiЪи вiд 25 березня 2014 р. Nе 91'';
- 96 одиниць - за рахунок наrIвних вакаЕтнIФ( посад.
2 проdуюtlу
1 Кiлькiйъ прийнятих

управлiнськж рiшень
Управлi нськии оолlк зцl97 34,097 10678 10678 -2з119 -ъ1|9

тис. гривень

ФакIичнi резульmтивнi показники

загмьний
фопд

3 ,l

шт.



3
2 KiлbKicтb працiвни кiв, ,ким

виплачена вихiдна допомоm при

реорг?нiзацii раЙовних державнtrх
адмiнiсrрацiй

Управлiнськйй облiк 107l 14 584 487 _14 5011085 5tJ4

З Кiлькiсrьднiв невикорисганних
вiдrryсгок, за якi виллачена
компенсацiя працiввикам район}Iих
державяих адмiнiсrрацiй, цо
реорган iзуються

днiв Управлiнськийоблiк 35]45 35з45 з56з(l 291 29,|

4 Кiлькiсть придбаноi комп'ютерноi шт. Кошторис, аrг, договiр 1з 13 2l) 44 24 124 ]1

Пояснення цодо причин розбiжностей мiж факгичними та затвердженими результативними покЕLзниками

ФакIичний показяик "Кiлькiсть rrрийнrтих управлiнських рiшенЫ' вiд заIlланованого на piк менший па 2З 419 шт., оскiльки вiдбулась реорганiзацiя районних державних
адмiнiсграцiй Хмельницькоi областi, яка призвела до зменшення ii кiлькостi (Еа 17 од.).

загальному фон,ry на 487 одиниць та по спечiа.lIьному фонду на 14 одиниць поясню€ться тим, що TaKi лрацiвники були звйьненi по перево.ry на робоry до новоутвОРеНИХ

за рахунок коштiв загального фон.ry.

3 ефекtпuвносtпi
1 Середнi вrIрати на придбаняя

одиницi комп'I0герноi TexHiKи
тис.Фн 12t ,l-|t

Пояснення щодо причпв розбiжносгей мiж факгичвими та затверджеЕими результативними показникalми

Вiдхилення фактичного показника ПСерелнi вrtграти на пршдбання одиницi комп'ютерноi технiки" по спецiальному фон,ry менший вiд заплановltного поrснюсться економiсю
коштiв при закупiвлi ToBapiB через систему PROZORRO, що дало можливiсть придбати бйьцу кiлькigгь комп'ютерноi техкiки (на 7 одиниць).

9

1 PicT ва,rовою регiона,lьного
лродукгу областi (у фаl.тичgих
цiнах)

вiдс. Сmтистичнийоблiк о"| 0J

2 Часгка прац,вникlв райоfiних вlдс 100 100

державIпrх адмiнiсrрацiй, якш
здiйсЕоно комп9нсацiйнi випJвтц у
заrаль}liй кiлькосri працiвнпкiв
раЦ€ржадмiнiýrрацiй, що
пiдляmюгь вивiльневлю у зв'язку з

реорmriзацi€ю

3 Темл зрстаяня обсяry прямих
iноземних iнвесгицiй у порiвняннi з
минулим рком

вiдс. статисгични облiк з2 6,7

4 PiBeHb безробiтrя жiноку вiцi 15-70 вiдс. Стmпст}iчний блiк
poкiB (за меrодологi€ю Мiжнародноi
органiзацii працi)

(, 8,lJ 2ý

5 PiBeHb безробiтгя чоловiкiву вiцi
l 5-70 pKiB (за методологiею
Мiжнардноi орmнiзацii працi)

вiдс. Статпстичвийоблiк 95 11,з 1,8

6 PiBeHb зайнятоgгi жiноку вiцi 15-70 вiдс. Статисгичний облiк
poKiв (за меюдологiею Мiжнардноi
оргаяiзацii працi)

52,| 50,] -1,i]

]5636

9 ,1

]



4
7 PiBeHb зайняюстi чоловiкiв у вiцi

l 5-70 poкiв (за мсюдоло.iоо
вИс. Сmтисмчний облiк 59,8

Mi цпп
погашення кредиторс8 вlдс. ва звlтнlсть 1()0 100

заборювавостi, заре€сrроsаноi в
органах ДКСУ сrаном на i сiчня
202l року

пояснецtrя щодо причин розбiжяостей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками
Фактичнi показники piB

управлiнням статистики
ня зайнятостi та безробiтгя
у Хмельницькiй областi 04

населення за статтю е очiкуваними. Вiдповiднi показники за 202l pik булуть сформованi та оприлюдненi головним
01 .2022 року.

Аналiз стану виконаннJI результативнлж показникiв

дналiз стану виконаннrl результативнюr показникь свjдчить про те, що мiсцевими державними адмiнiстрацiями Хмельницькоi областi забезпечено виконаtlюI
повЕовакень, визначеню( Конституцiею, законами Украiъи, актами Президента Украiъи, Кабiнеry MiHicTpiB Украiъи, iнших орагнiв виконавчот влади вищого
рiвIrя, а також делегованих мiсцевими радами.

l0. Узагальнений висновок про виконання бюджепrоi програми

* Зазначаються Bci напрями використап]я бюд2кетних кошгЪ, портi бюджетноi прогрirми

Перший засryпник голови обласноi
державно1 адмiнiстрацii

(Власне iм'я IРIЗВИПЕ)
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