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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 2018 року

1. 794 Чернівецька обласна державна адміністрація
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

тис, грн.

Найменування
2016 рік 

звіт
2017 рік

З В ІТ

2018 рік
план З В ІТ

Загальний фонд 100664,3 162077,3 232910,1 232750,7

Спеціальний фонд 7215,8 12896,0 6200,2 12838,0

ВСЬОГО 107880,1 174973,3 239110,3 245589,7

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення 
у 2016-2018 роках - -



Н ай м ен у ван н я , од и н и ц я  ви м ір у
2016 рік 

ф акт
2 0 1 7  р ік  

ф ак т
2018 р ік

П ояснення щ одо розб іж ностей  м іж  
ф акти чн и м и  та плановим и 

показникам и  досягн ен н я цілі 
дер ж авн о ї пол ітикиплан ф ак т відхи лен н я

1 2 3 4 5 6
Ціль 1 Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

Показник досягнення цілі, одиниця 
виміру
Кількість штатних одиниць (осіб)

1324 1387 1560 1418 -142

Відхилення показника "Кількість 
штатних одиниць" пояснюється 
наявністю вакантних посад у 
структурних підрозділах 
облдержадміністрації та 
райдержадміністраціях.

Кількість виконаних доручень на одного 
працівника 14 16 14 15 1

Відхилення між фактичними та 
затвердженими показниками

пояснюється кількістю вакантних посад.

Кількість опрацьованих звернень, заяв, 
скарг громадян України на одного 
працівника

52 33 29 31 2

Кількість розроблених розпоряджень, 
рішень, наказів на одного працівника 13 13 12 15 3



Висновок про досягнення цілі

Заступник голови обласної 
державної адміністрації

У 2018 році Чернівецькою обласною державною адміністрацією забезпечено виконання Конституції України, 
Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого 
рівня, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних 
програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 
проживання корінних народів і національних меншин -  також програм їх національно-культурного розвитку. 
Однак, виконання завдань було ускладнено дефіцитом фінансового ресурсу. У 2018 році потребу в коштах за 
КПКВК 7941010 було забезпечено лише на 80,6 %. Це призвело до залучення коштів місцевих бюджетів, в 
рамках фінансування заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону в сумі 8000,0 тис. 
гривень.

Незважаючи на зазначене вище в рамках бюджетної програми «Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій 
області» було забезпечено перевиконання показників запланованих основних завдань. Зокрема, підготовлено та 
прийнято 15 розпоряджень, рішень, наказів з розрахунку на 1 працівника, що більше від запланованого показника 
на 20 відсотків. Кількість виконаних доручень на 1 працівника становила 15 одиниць, що більше на 7 відсотків від 
запланованого показника. Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника склала 
31 одиницю, що більщ е\а 7 відсотків від запланованого показника.

І.М. БОГАТИРЕЦЬ
(ініціали та прізвище)


