
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 


