
 ІНФОРМАЦІЯ  
про бюджет за бюджетними програмами  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

за 2019 рік  
 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація розташована за адресою: 49004, м. Дніпро, пр. О.Поля,1. 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, у своїй діяльності керується ст.119 Конституції України, ст.2 Закону 

України “Про місцеві державні адміністрації” і як головний розпорядник коштів забезпечує виконання Конституції, законів України, актів Президента України, 
інших органів влади вищого рівня. 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 7741010 “Здійснення 
виконавчої влади у Дніпропетровській області”. 

Мета бюджетної програми: 
Забезпечення виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами  

Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. 
Завдання бюджетної програми: 
1. Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля. 
2. Виконання делегованих відповідними радами повноважень, взаємодія з органами місцевого самоврядування. 
Штатна чисельність працівників місцевих державних адміністрацій області за загальним фондом державного бюджету складає 2144 одиниці, за спеціальним 

фондом - 75 одиниць. 
Відповідно до Державного бюджету України на 2019 рік з урахуванням змін за КПКВК 7741010 “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області” 

на 2019 рік планові призначення за загальним фондом державного бюджету затверджені у сумі 490851,1 тис. грн, за спеціальним фондом, а саме за коштами, 
отриманими як плата послуги, що надаються бюджетними установами, – 30650,7 тис.грн.  

Згідно з річною фінансовою та  бюджетною звітністю  за загальним фондом державного бюджету надійшло коштів 484917,3 тис. грн, касові видатки склали 
484917,3 тис.грн. За спеціальним фондом держаного бюджету згідно зі звітом за 2019 рік про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, 
що надаються бюджетними установами, планові призначення затверджені у сумі 31169,8 тис.грн, надходження коштів склали  
34136,3 тис. грн, у тому числі: 

за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, а саме: платні послуги архівних установ (надання інформаційних послуг, 
забезпечення збереження документів, складання історичних довідок, проведення експертизи документів тощо), управління капітального будівництва 
облдержадміністрації (послуги з технагляду за будівництвом, що передбачені у вартості будівництва)  –  32759,7 тис. грн; 

від оренди майна бюджетних установ – 1314,1 тис. грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 62,5 тис. грн.  
За спеціальним фондом державного бюджету у звітному періоді також надійшли матеріальні цінності, отримані за іншими джерелами  власних надходжень, на 

суму 530,2 тис. грн. На виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на 2019 рік було затверджено 44372,9 тис. грн, надійшло – 
43233,5 тис.грн.  

Усі структурні підрозділи обласної та районних державних адміністрацій перебувають на повному казначейському обслуговуванні за загальним і спеціальним 
фондами державного бюджету. Поточних рахунків, що перебувають в інших установах банків, зазначені підрозділи не мають. 

Дніпропетровська облдержадміністрація також є розпорядником бюджетних коштів місцевого (обласного)  бюджету за програмами КПКВК МБ 0211140 
“Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”, КПКВК МБ 0219620 “Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” та КПКВК МБ 0213241 “Забезпечення 
діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”. Згідно з річною фінансовою та бюджетною звітністю на виконання цих програм 
затверджено на 2019 рік 7921,0 тис.грн., з них надійшло 7868,6 тис.грн., касові витрати склали 7868,6 тис.грн. 

 
Публічне представлення інформації про використання Дніпропетровською облдержадміністрацією коштів державного та місцевого бюджетів за бюджетними 

програмами у 2019 році відбудеться 06 березня 2020 року, о 16.00, за адресою: пр. О.Поля, 1, каб.322. 
 

Управління з фінансово-економічних питань апарату Дніпропетровської 

облдержадміністрації 
 



ІНФОРМАЦІЯ  

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету  

 Дніпропетровська обласна державна адміністрація за 2019 рік                                    

тис.грн. 

Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету / код 
економічної 

класифікації видатків 
бюджету або код 

кредитування 
бюджету 

Код  
Функціо-
нальної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та 
кредитування бюджету  

Загальний фонд  Спеціальний фонд  Разом  

план на 
2019 рік з 

урахуванням 
внесених 

змін 

касове 
виконання за  

2019 рік  

план  
на  

2019 рік з 
урахуванням 

внесених 
змін  

касове 
виконання за  

2019 рік  

план  
на 2019 рік з 
урахуванням 
внесених змін  

касове 
виконання  
за 2019 рік  

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету: в т.ч.       

7741010 0111 
Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській 
області 

490851,1 484917,3 31169,8 28512,5 522020,9 513429,8 

2110  Оплата праці  379544,0 379491,7 20027,6 20020,0 399571,6 399511,7 

2120  Нарахування на оплату праці 83476,0 82768,6 4406,2 4325,3 87882,2 87093,9 

2200  Використання товарів і послуг 26049,1 21154,5 3932,1 2409,3 29981,2 23563,8 

2210  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1063,3 798,4 1268,6 925,9 2331,9 1724,3 

2240  Оплата послуг (крім комунальних) 4564,0 4141,6 1652,8 1167,9 6216,8 5309,5 

2250  Видатки на відрядження  269,2 199,8 114,1 12,1 383,3 211,9 

2270  Оплата  комунальних послуг та енергоносіїв  20152,3 16014,4 844,7 296,1 20997,0 16310,5 

2271  Оплата теплопостачання  10818,6 8724,7 545,8 90,9 11364,4 8815,6 

2272  Оплата водопостачання  та водовідведення 453,4 329,1 28,5 15,6 481,9 344,7 

2273  Оплата електроенергії 5747,5 4905,9 270,4 189,6 6017,9 5095,5 

2274  Оплата природного газу 3115,3 2037,9 - - 3115,3 2037,9 

2275  Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 17,5 16,8   17,5 16,8 

2280  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 

0,3 0,3 51,9 7,3 52,2 7,6 

2282  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 

0,3 0,3 51,9 7,3 52,2 7,6 

2800  Інші поточні видатки 278,6 151,3 996,4 785,0 1275,0 936,3 

3000  Капітальні видатки 1503,4 1351,2 1807,5 972,9 3310,9 2324,1 

3100  Придбання основного капіталу 1503,4 1351,2 1807,5 972,9 3310,9 2324,1 

3110  
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування  

1503,4 1351,2 856,5 111,9 2359,9 1463,1 

3130   Капітальний ремонт - - 951,0 861,0 951,0 861,0 

3132  Капітальний ремонт інших об’єктів  - - 951,0 861,0 951,0 861,0 

Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер                                                                                    О.В.МІСЮРЕНКО                                                                                                                   



ІНФОРМАЦІЯ  

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  

Дніпропетровська обласна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  

за 2019 рік 
7741010 “Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області”  

N

 

з

/

п 

Показники 

О
д
и

н
и

ц
я 

в
и

м
ір

у
 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми на звітний період  

Виконано за звітний рік  Відхилення  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  

разом загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  

разом  загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  

разом  

1

  
Затрат            

Кількість 

штатних одиниць  

од. Штатний 

розпис  
 3013,5 

 

 75 

 

 3088,5 

 

2144,0 75 2219,0 -869,5 0 -869,5 

 

Кількість 

державних та 

місцевих програм, 

що реалізуються 

на території 
області 

шт. Управлінський 

облік 
89,0 - 89,0 63,0  63,0 -26,0  -26 

2

  
Продукту            

Кількість 

прийнятих 

управлінських 
рішень 

шт. Управлінський 

облік 
825 10 835 12502 20 12522 11677 10 11687 

 

Кількість 

придбаної 

комп’ютерної 

техніки  

шт. Кошторис, 

акт, договір 
92 31 123 134 13 147 42 -18 24 

 

Кількість 
фахівців, які 

підвищать 

кваліфікацію 

чол. Внутрішньо-
господарський 

облік 

- 19 19 1 2 3 1 -17 -16 

3

  

Ефективності            

Середні витрати 

на підвищення 
кваліфікації 

одного фахівця 

тис. 

грн. 

Внутрішньо-

господарський 
облік 

- 2,7 - - 3,2 - - 0,5 - 

Середні витрати 

на придбаної 

комп’ютерної 

техніки 

тис. 

грн. 

Внутріш-

ньогоспо-

дарський облік 

25,5 31,8 - 10 6,9 - -15,5 -24,9 - 



4

  
Якості            

Ріст валового 
регіонального 

продукту в 

області 

відс. Статистичний 
облік 

3,1   2,5   -0,6   

Зменшення рівня 

безробіття 

відс. Статистичний 

облік 
23   7,7   -15,3   

Частка 
адміністративних 

послуг, що 

надаються ЦНАП, 

до загальної 

кількості 

адміністративних 

послуг, що 

можуть 

надаватись ЦНАП 

відс. Внутріш-
ньогоспо-

дарський облік 

70   85   15   

Частка 

адміністративних 

послуг, що 

надаються в 

електронному 

вигляді ЦНАП 

відс. Внутрішній 

облік 
10   5   -5   

Рівень погашення 

кредиторської 
заборгованості, 

зареєстрованої в 

органах ДКСУ 

саном на 01 січня 

2019 року 

 відс. Фінансова 

звітність 
100      -100                    

 

Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер                                                                                     О.В.МІСЮРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ІНФОРМАЦІЯ  

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету  

 Дніпропетровська обласна державна адміністрація  

за  2019 рік 

тис.грн. 

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету / код 
економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету або код 

кредитування 
бюджету 

Код  
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету 

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та 
кредитування бюджету  

Загальний фонд  Спеціальний фонд  Разом  

план на 
2019 рік з 

урахуванням 
внесених 

змін 

касове 
виконання за  

2019 рік  

план  
на  

2019 рік з 
урахуванням 

внесених 
змін  

касове 
виконання 

за  
2019 рік  

план  
на 2019 рік з 
урахуванням 
внесених змін  

касове 
виконання  
за 2019 рік  

Видатки всього за головним розпорядником коштів обласного бюджету: в т.ч.       

0213241 1090 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення
  

3491,6 3478,7 - - 3491,6 3478,7 

2110  Оплата праці  2674,0 2674,0 - - 2674,0 2674,0 

2120  Нарахування на оплату праці 588,3 583,9 - - 588,3 583,9 

2200  Використання товарів і послуг 229,3 220,8 - - 229,3 220,8 

2210  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 31,9 31,9 - - 31,9 31,9 

2240  Оплата послуг (крім комунальних) 140,2 132,8 - - 140,2 132,8 

2250  Видатки на відрядження  1,3 0,2 - - 1,3 0,2 

2270  Оплата  комунальних послуг та енергоносіїв  55,9 55,9 - - 55,9 55,9 

2271  Оплата теплопостачання  32,0 32,0 - - 32,0 32,0 

2272  Оплата водопостачання  та водовідведення 1,9 1,9 - - 1,9 1,9 

2273  Оплата електроенергії 22,0 22,0 - - 22,0 22,0 

0211140 0950 
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів 
закладами післядипломної освіти       

1094,5 1094,5 - - 1094,5 1094,5 

2200  Використання товарів і послуг 1094,5 1094,5 - - 1094,5 1094,5 

2280  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 

1094,5 1094,5 - - 1094,5 1094,5 

2282  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 

1094,5 1094,5 - - 1094,5 1094,5 

 

Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер                                                                                    О.В.МІСЮРЕНКО            

 

 

 

 



 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  
Дніпропетровська обласна державна адміністрація  

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
за 2019 рік 

0213241 “ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ”  

№ 

з/п 
Показники 

О
д
и

н
и

ц
я 

в
и

м
ір

у
 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

Виконано за звітний рік 

 

Відхилення 

загальний 

фонд 

Спеціаль-

ний фонд 
усього 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

усього 
загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 затрат                       
1.1  Кількість штатних одиниць 

Дніпропетровського 

обласного контактного 

центру 

 

од. 
Штатний 
розпис 

40 0 40 27 0 27 -13 0 -13 

1.2 Кількість штатних одиниць 

фахівців, які здійснюють 
приймання звернень 

заявників 

 

од. 
Штатний 

розпис 
10 0 10 7 0 7 -3 0 -3 

1.3 Кількість штатних одиниць 

спеціалістів, які здійснюють 

зворотній зв’язок 

 

од. 
Штатний 
розпис 

6 0 6 4 0 4 -2 0 -2 

1.4 Обсяг витрат для 

забезпечення 

функціонування 

Дніпропетровського 

обласного контактного 

центру 

 

грн 
Кошторисна 
документація 

3466200,00 0 3466200,00 3456992,96 0 3456992,96 -9207,04 0 -9207,04 

1. 5 Обсяг витрат для 
здійснення заходів з 

інформатизації (поточний 

ремонт, технічне 

обслуговування 

комп’ютерної техніки, 

придбання комп’ютерного 

обладнання та приладдя, 

супутні послуги тощо) 

грн 
Кошторисна 
документація 

25400,00 0 25400,00 21729,00 0 21729,00 -3671,00 0 -3671,00 

 



№ 

з/п 
Показники 

Одини

ця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету) 

Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

усього 
загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
усього 

загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 продукту                       

 2.1 Кількість прийнятих 

дзвінків 
од. 

Управлінська 

звітність 
83019 0 83019 57306 0 57306 -25713 0 -25713 

2.2 Кількість зареєстрованих 

звернень заявників 
од. 

Управлінська 

звітність 
60014 0 60014 38508 0 38508 -21506 0 -21506 

2.3 Кількість здійснених 
зворотних дзвінків 

од. 
Управлінська 

звітність 
18121 0 18121 5726 0 5726 -12395 0 -12395 

3 ефективності                       
 3.1 Середні витрати на одного 

фахівця  
грн Розрахунок 87290 0 87290 128841,55 0 128841,55 41551,55 0 41551,55 

3.2 Кількість прийнятих 

дзвінків на одного фахівця 
од. Розрахунок 8302 0 8302 8187 0 8187 -115 0 -115 

3.3 Кількість зареєстрованих 

звернень на одного 

фахівця 

од. Розрахунок 6001 0 6001 5501 0 5501 -500 0 -500 

 3.4 Кількість здійснених 

зворотних дзвінків  на 

одного спеціаліста  

од. Розрахунок 3020 0 3020 1432 0 1432 -1588 0 -1588 

4 якості                       
  Рівень опрацьованих 

звернень у загальному 

обсязі 

% 
Управлінська 

звітність 
100 0 100 0 100 0 100 0 - 

 

Начальник управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації – головний бухгалтер                                                                        О.В.МІСЮРЕНКО                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ  

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми  
Дніпропетровська обласна державна адміністрація  за 2019 рік 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)  
0211140 “ Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ”  

№ 

з/п 
Показники 

О
д
и

н
и

ц
я 

в
и

м
ір

у
 

Джерело інформації 

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми 

Виконано за звітний рік Відхилення 

загаль-

ний 
фонд 

спеціаль-

ний фонд 
усього 

загаль

ний 
фонд 

спеціаль

-ний 
фонд 

усього 

загаль-

ний 
фонд 

спеціаль

ний 
фонд 

усього 

1 затрат                       
1.1  Кількість штатних 

одиниць  
од. Штатний розпис 60,75 0 60,75 60,75 0 60,75 0 0 0 

2 продукту            

 2.1 
Середньорічна 

кількість фахівців, 

які пройдуть 

підвищення 

кваліфікації 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осіб

. 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 26.12.2018 

№ Р-792/0/3-18 “Про організацію 

роботи щодо підвищення кваліфікації 

державних службовців та  посадових 

осіб місцевого самоврядування за 

обласною програмою в 2019 році”, 

розпорядження голови обласної ради 
від 22.12.2018 № 339-Р “Про 

організацію роботи з підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих 

рад області в Дніпропетровському 

регіональному інституті державного 

управління Національної академії 

державного управління при 

Президентові України на 2019 рік 

(обласна програма)”  

1136 0 1136 1071 0 1071 65 0 65 

3 ефективності                       

 3.1 Витрати на одного 

фахівця  
грн Розрахунок 963 0 963  0 1021,94 58,94 0 58,94 

4 якості                       

4.1  Відсоток фахівців, 

які отримають 

відповідний 

документ про 

підвищення 

кваліфікації 

% Звітність 100 0 100 94,3 0 94,3 5,7 0 5,7 
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