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ОЦІНКА ЕФЕКТИВЦОСТІ БЮ ДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

Сумська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

А парат Сумської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
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Здійснення виконавчої влади у  Сумській області
(найменування бюджетної програми)

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, 
4. Мета бюджетної програми: законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів

виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. гри.)

N  з/п Показники

План з урахуванням змін Виконано Відхилення

загальний ф онд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
ф онд

разом загальний ф онд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

і. Видатки (надані кредити) 345342,3 4129,8 349472,1 343727,1 35418,7 379145,8 -1615,2 31288,9 29673,7

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: по загальному фонду відхилення спричинено тривалим непроведенням 
Державною казначейською службою України платежів за зареєстрованими зобов'язаннями по незахищених статтях видатків загального фонду державного 
бюджету (за дорученням Прем'єр-міністра України О. Гончарука від 17.12.2019Мя 46351/0/1-19) та фактичним відкриттям асигнувань грудня лише о 20 годині 27 
грудня (в останній день роботи Казначейства з клієнтами), а також за фактом економії бюджетних коштів. Відхилення по спеціальному фонду обумовлено 
наданням місцевім державним адміністраціям та їх структурним підрозділам субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.



В т.ч.

1.1.
Забезпечення діяльності 
місцевих державних 
адміністрацій області 344342,3 4097 348439,3 342733,9 35311,6 378045,5 -1608,4 31214,6 29606,2

Причини відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: по загальному фонду відхилення спричинено тривалим непроведениям Державною 
казначейською службою України платежів за зареєстрованими зобовгязаннями по незахищених статтях видатків загального фонду державного бюджету (за 
дорученням Прем'єр-міністра України О. Гончарука від 17.12.2019 №  46351/0/1-19) та фактичним відкриттям асигнувань грудня лише о 20 годині 27 грудня (в 
останній день роботи Казначейства з клієнтами), а також за фактом економії бюджетних коштів. Відхилення по спеціальному фонду обумовлено наданням 
місцевим державним адміністраціям та їх структурним підрозділам субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- 
економічного та культурного розвитку регіонів.

1.2. Заходи з інформатизації

1000 23,0 1 023,0 993,2 72,9 1 066,1 -6,8 49,9 43,1

Причини відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: по загальному фонду відхилення обумовлено за фактом економії бюджетних 
коштів. По спеціальному фонду зазначене збільшення склалося внаслідок наданням місцевим державним адміністраціям та їх структурним підрозділам субвенцій з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

1.3.

Підвищення кваліфікації 
працівників

9,8 9,8 34,2 34,2 0,0 24,4 24,4



Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника; По спеціальному фонду зазначене збільшення склалося внаслідок 
наданням місцевим державним адміністраціям та їх структурним підрозділам субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

5.2 "Виконання, бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п Показники
—---- іілатнгз-------

урахуванням Виконано Відхилення

1 2 3 4 5
і. Залишок на початок року X 2 566,1 X

в т.ч.
і . і . власних надходжень X 2 518,0 X

1.2. інших надходжень X 48,1 X

Причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень 
бюджетних установ та інших надходжень на початок року: з метою їх подальшого 
використання за цільовим призначенням у наступному році

2. Надходження 36 644,4 35 418,7 -1 225,7
в т.ч.

2.1. власні надходження 5 124,0 3 982,6 -1141,4
2.2. надходження позик
2.3. повернення кредитів
2.4. інші надходження 31 520,4 31 436,1 -84,3

Причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:
3. Залишок на кінець року X 2 667,3

в т.ч.
3.1 власних надходжень X 2 595,4
3.2 інших надходжень X 71,9

Причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень 
бюджетних установ та інших надходжень на кінець року: з метою їх подальшого 
використання за цільовим призначенням у наступному році



5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

N  з/п Показники
Затвердж ено паспортом бю дж етн ої програми Виконано В ідхилення

загальний ф онд
спеціальний

фонд разом
загальний

ф онд
спеціальний

ф онд разом загальний ф онд
спеціальний

ф онд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток території, програм охорони довкілля
і. затр ат
і Кількість штатних одиниць, од. 2 385,3 14,0 2 399,3 1 808,0 14,0 1 822,0 -577,3 -577,3

2

Кількість державних та 
місцевих програм, що 
реалізуються на території 
області, шт. 261 3 264 473 13 486 212 10 222

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення штатної чисельності обумовлено вивільненням працівників в 
рамках постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2019 р. № 926 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та скасування 
постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. №  746» .

2. продукту

1
Кількість прийнятих 
управлінських рішень, шт

31601 130 31731 17985 161 18146 -13616 31 -13585

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості завдань, виконання яких потребувало розробки 
розпоряджень, рішень, наказів.

2
Кількість придбаної 
комп'ютерної техніки, шт. 15 1 16 29 8 37 14 7 21

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по загальному фонду - економією бюджетних коштів, внаслідок чого 
вдалося придбати 14 додаткових одиниць комп'ютерної техніки та по спеціальному фонду -залученням на зазначені цілі коштів субвенції з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

3
Кількість фахівців, які 
підвищать кваліфікацію, чол. 9 9 275 275 266 266



Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: суттєве збільшення фахівців, які підвищили кваліфікацію обумовлено 
залученням коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

3. еф ективності

Середні витрати на придбання 
одиниці комп’ютерної техніки, 
тис. грн.

66,7 23 34,2 9Д -32,5 -13,9

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення середніх витрат на придбання одиниці комп'ютерної техніки за 
загальним та спеціальним фондом обумовлено вжитими заходами з економії коштів.

Середні витрати на підвищення 
кваліфікації одного фахівця, 
тис. грн

ід ід од од -1

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по спеціальному фонду - заходами з економії коштів.

4. ЯК О СТІ

1
Ріст валового регіонального 
продукту області, % 3,4 3,9 0,5

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв 'язку з тим, що відповідно до проекту Плану державних статистичних 
спостережень на 2020 рік оприлюднення попередньої інформації щодо індексу фізичного обсягу валового регіонального продукту 2019 році офіційно буде 
опубліковано лише 13.08.2020. Зазначений показник наведено за наявними на сьогодні даними. Відтак, ріст валового регіонального продукту зазначено за 2018 рік. 
Значення цього показника буде уточнено під час складання бюджетного запиту на 2021 рік, за фактом оприлюднення головним управлінням статистики у  Сумській 
області

2 Зменшення рівня безрбіття, % од 1,2 1,1

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У  зв'язку з тим, що відповідно до проекту Плану державних статистичних 
спостережень на 2020рік оприлюднення попередньої інформації щодо рівня безробіття населення у  2019 році офіційно буде опубліковано 31.03.2020, зазначений 
показник наведено за наявними на сьогодні даними. Відтак, рівень безробіття зазначено станом на 01.10.2019. Значення цього показника буде уточнено під час 
складання бюджетного запиту на 2021 рік, за фактом оприлюднення головним управлінням статистики у  Сумській області



3

Частка адміністративних послуг, 
що надаються ЦНАП, до 
загальної кількості 
адміністративних послуг, що 
можуть надаватися ЦНАП % 57 58 1

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення кількості звернень для надання послуг.

Частка адміністративних послуг, 
що надаються в електронному 
вигляді ЦНАП, % 27 34 7

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення кількості звернень для надання послуг.

Частка виконаних місцевих 
бюджетів в загальній їх 
кількості, які виконуються 
місцевими державними 
адміністраціями, % 100 92,8 -7,2

Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: недовиконання показника обумовлено недонадходженням окремих податків 
наприкінці бюджетного року.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 
показників: в результаті проведених видатків у  2019 році досягнуті результативні показники свідчать про ефективність програми, наявні відхилення здебільшого 
вмотивовані та аргументовані розпорядниками коштів нижчого рівня

і.
Забезпечення діяльності м ісцевих  
держ авних адміністрацій області 344342,3 4097 348439,3 342733,9 35311,6 378045,5 -1608,4 31214,6 29606,2

2. Заходи з інформатизації) 1000 23 1 023,0 993,2 72,9 1066,1 -6,8 49,9 43,1
3. Підвищ ення кваліфікації працівників 9,8 9,8 34,2 34,2 24,4 24,4



Причини розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: По загальному фонду відхилення спричинено тривалим непроведениям 
Державною казначейською службою України платежів за зареєстрованими зобов’язаннями по незахищених статтях видатків загального фонду державного бюджету (за 
дорученням Прем’єр-міністра України О. Гончарука від 17.12.2019 № 46351/0/1-19) та фактичним відкриттям асигнувань грудня лише о 20 годині 27 грудня (в останній 
день роботи Казначейства з клієнтами), а також за фактом економії бюджетних коштів. Відхилення по спеціальному фонду обумовлено наданням місцевим державним 
адміністраціям та  їх структурним підрозділам субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів.

Оцінка ефективності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 
показників: в результаті проведених видатків у  2019 році досягнуті показники свідчать про ефективність програми, наявні відхилення здебільшого вмотивовані та 
аргументовані розпорядниками коштів нижчого рівня

5.4 "Виконання показників  бю дж етної програм и  порівняно із п оказникам и  попереднього р о к у " :

N  з/п Показники
П опередній рік (2 0 1 8 ) Звітний рік (2019) В ідхилення (у  відсотках)

загальний ф онд
спеціальний

ф онд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний ф онд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Видатки (надані кредити) 346 203,3 639 664,6 985 867,9 343 727,1 35 418,7 379 145,8 -0,7 -94,5 -61,5
Забезпечення діяльності 
місцевих державних 
адміністрацій області 344116,90 634448,10 978565,00 342733,9 35311,6 378045,5 -0,4 -94,4 -61,4



Заходи з  інформатизації 993,2 72,9 1066,1

Заходи із забезпечення 
належного функціонування 
електронного документообігу 
(заходи з інформатизації) 129,20 459,40 588,60

Придбання (оновлення) 
комп'ютерного обладнання 
(заходи з інформатизації) 1897,80 2055,90 3953,70

Забезпечення місцевих 
державних адміністрацій 
області обладнанням та 
предметами довгострокового 
користування 50,00 2645,80 2695,80
Підвищення кваліфікації 
працівників 4,10 12,50 16,60 34,2 34,2 173,6 106,0
Видатки на сплату судового 
збору 5,30 42,90 48,20

Зменшення обсягу видатків обумовлено змінами умов оплати праці працівників місцевих державних адміністрагцй, напрями використання коштів актуалізовано
відповідно до поставлених перед місцевими державними адміністраціями завдань

і . за тр ат
Кількість штатних одиниць, осіб 2 388,0 14,0 2 402,0 1 808,0 14,0 1 822,0 -24,3 -24,1

Кількість державних та 
місцевих програм, що 
реалізуються на території 
області, піт 473,0 13,0 486,0

2. продукту

Кількість виконаних доручень, 
шт 120 931 287 121 218 -



Кількість прийнятих 
управлінських рішень, шт 17 985 161 18 146

Кількість опрацьованих 
звернень, заяв, скарг громадян 
України, шт 63 617 2 63 619

Кількість розроблених 
розпоряджень, рішень, наказів, 
шт 32 819 172 32 991

Кількість робочих місць, на 
яких впроваджено систему 
електронного документообігу, 
шт 105 58 163

Кількість придбаного 
комп’ютерного обладнання, ш т 34 210 244

Кількість придбаної 
комп’ю терної техніки, шт 29 8 37

Кількість придбаного 
обладнання довгострокового 
користування, шт 3 482 485

Кількість фахівців, які 
підвищили кваліфікацію, осіб 14,0 14 28

Кількість фахівців, які 
підвищать кваліфікацію, осіб 275 275

Кількість поданих позовів 
місцевими державними 
адміністраціями, шт 15 13 28

3. еф ективності
Кількість виконаних доручень 
на 1 працівника, шт 51 21

&

Кількість опрацьованих 
звернень, заяв, скарг громадян 
України на 1 працівника, ш т 27



Кількість розроблених 
розпоряджень, рішень, наказів 
на 1 працівника, шт 14 12

Середній розмір судового збору 
за подання 1 позову, тис.грн

0,3 3
Середні витрати на підвищення 
кваліфікації 1 фахівця, тис.грн 0,3 1 0,1 0,1 -80,0

Середні витрати на придбання 
одиниці комп'ютерної техніки, 
тис. гри 34,2 9,1

4. якості

Частка вчасно виконаних 
доручень в загальній їх 
кількості, % 99,1 100,0

Частка задоволених звернень, 
заяв, скарг громадян України в 
загальному обсязі, % 95,2

Частка прийнятих 
розпоряджень, рішень, наказів у 
загальній кількості розроблених, 
% 100,0 100,0

Частка справ, за якими 
прийнято рішення на користь 
установи, % 77,5 41,7
Ріст валового регіонального 
продукту, % 3,9
Зменшення рівня безробіття, % 1,2



Частка адміністративних послуг, 
що надаються ЦНАП, до 
загальної кількості 
адміністративних послуг, що 
можуть надаватися ЦНАП, % 58,0
Частка адміністративних послуг, 
що надаються в електронному 
вигляді ЦНАП, % 34,0

Частка виконаних місцевих 
бюджетів в загальній їх 
кількості, які виконуються 
місцевими державними 
адміністраціями, % 92,8

Пояснення щодо динаміки результативних показників: відхилення обумовлено актуалізацією паспортів бюджетних програм відповідно до поставлених перед 
місцевими державними адміністраціями завдань

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів”:

Відділом внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації протягом 2019 року проведено 11 внутрішніх аудитів в установах фінансування 
яких здійснювалося в рамках бюджетної програми за КПКВК 7881010 «Здійснення виконавчої влади в Сумській області». У результаті вищевказаних заходів 
працівниками відділу встановлено 66 фактів фінансових порушень.



5.7. "Стан фінансової дисципліни" :

На кінець 2019 року дебіторська заборгованість за загальним фондом становить 28,4 тис. гривень, в т.ч. 5,2 тис. гривень - оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв, 23,2 тис. гривень - передплата періодичних видань, кредиторська заборгованість на кінець 2019 
року по загальному фонду становить 0,4 тис. гривень - оплата послуг (крім кому пальних).По спеціальному фонду дебіторська 
заборгованість становить 89,9 тис. гривень - предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних), 
оплата комунальних послуг та енергоносії, кредиторська заборгованість - відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: 
актуальності бюджетної програми

Актуальність даної програми визначена необхідністю виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами 
України, актами Преидента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

ефективності бюджетної програми
Ефективність бюджетної програми підтверджується позитивними зрушеннями в соціально-економічному становищі Сумської області, зокрема наступними 
факторами.
- Підприємствами промисловості у  2019 році реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 48, б млрд гривень (+1,2% проти 2018 року).
- В галузі агропромислового сектору виробництво продукціїрослиннгщтва збільшилось проти 2018року на 0,9%.
-З  початку року (на підставі статистичних на 01.10.2019) в економіку області залучено 199,9 млн доларів США прямих іноземних інвестицій, гцо на 8,4 % 
більше проти почаптку 2019 року.
-За  підсумками січня-листопада 2019року зовнішньоторгівельний оборот товарів склав в області 1391,5млн доларів США (+0,4% проти відповідного періоду 
2018 року).
- Експорт збільшився на 9,9 % та становить 795,1 млн доларів США, імпорт зменшився на 10% та становить 596,4 млн доларів США.
- За підсумками 2019року платниками податків області місцевих бюджетів перераховано 7 055,7 млн гривень, що на 698 млн гривень, або на 11% більше, ніж 
за 2018 рік.



корисності бю дж етної програм

Завдяки даній програмі забезпечується реалізація державної політики нц території області 

довгострокових  наслідків бю дж етної програм и

У зв'язку з необхідністю організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, тощо, забезпечення діяльності 
місцевих державних адміністрацій, дана програма має постійний характер.

Начальник відділу фінансового забезпечення 
- головний бухгалтер апарату Сумської
обласної державної адміністрації Тетяна СОЛОНАР

(прізвище та ініціали)

виконавець: Артем Фролов 770259


