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ІНФОРМАЦІЯ 

 про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету цілей державної політики у сферах діяльності, формування 

та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2019 року 

 

 

 

1. _____  _______________________________________________________________________________________________________________  

(КВК)                   (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  

 

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках  

 

тис. грн. 

 

Найменування 
2017 рік 

 звіт 

2018 рік 

звіт 

2019 рік  

план звіт 

Загальний фонд 240 679,4 346 203,3 345 342,3 343 727,1 

Спеціальний фонд 18 727,4 639 664,9 36 644,3 35 418,7 

ВСЬОГО 259 406,8 985 867,9 349 472,1 379 145,8 
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3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення  

у 2017-2019 роках  

 

Найменування, одиниця виміру 

 

2017 рік 

факт 
2018 рік 

факт 

 

2019 рік 

 

Пояснення щодо розбіжностей між 

фактичними та плановими 

показниками досягнення цілі державної 

політики план факт відхилення 

1  2 3 4 5 6 

Ціль 1  Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Сумської області 
Ріст валового регіонального продукту 

області, відс. 

  3,4 3,9 0,5 У зв'язку з  тим,  що відповідно до проєкту 

Плану державних статистичних 

спостережень на 2020 рік оприлюднення 

попередньої інформації щодо індексу 

фізичного обсягу валового регіонального 

продукту  та рівня безробіття населення у 

2019 році офіційно буде опубліковано лише 

13.08.2020 та 31.03.2020, зазначені 

показники наведено за наявними на 

сьогодні даними. Відтак, ріст валового 

регіонального продукту зазначено за 2018 

рік, а  рівень безробіття станом на 

01.10.2019. 

Зменшення рівня безробіття, відс.   0,1 1,2 1,1 

Висновок про досягнення цілі  

Позитивна динаміка виконання зазначених показників свідчить про підвищення рівня соціально-економічного розвитку 

Сумської області, що є результатом належної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

суб’єктів господарювання реального сектору економіки, спрямованої на відновлення позитивних зрушень в економіці 

регіону, забезпечення ефективного використання економічного потенціалу області, збалансованого розвитку сільських 

територій, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення. 

Заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

  

_____________ 

(підпис)  

 

  

Іван БОРШОШ 

(ініціали та прізвище) 


