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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

794_____ _________________Чернівецька обласна державна адміністрація____________________
( К В К В К  Д Б ) (найменування головного розпорядника коштів)

7941000______  ____________ Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації____________
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

7941700_________ 0111______  Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
(КПКВК ДБ) (КФКВК) яка виникла у червні 2020 року на території західних областей України

(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону____________________________________________

Мета бюджетної програми:

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, 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



5. Видатки / надання кредитів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис гри)

Напрями використання бюджетних коштів План План зі 
змінами

Факт Відхилення 
плану зі змінами 

від плану (+/-)

Відхилення 
факту від плану 
зі змінами (+/-)

1 2 3 4 5 6
ВСЬОГО за бюджетною програмою ЗО 000,0 466 177,4 439 294,9 436 177,4 -26 882,5
у т.ч.: загальний фонд ЗО 000.0 466 177.4 439 294,9 436 177.4 -26 882,5

спеціальний фонд 0,00 0.00 0.00 0.00 ,00
Напрям 1. забезпечення діяльності місцевих 
державних адміністрацій області всього

ЗО 000.0 466 177.4 439 294,9 436 177,4 -26 882,5

у т.ч.: загальний фонд ЗО 000.0 466 177.4 439 294,9 436 177,4 -26 882,5
спеціальний фонд 0.00 0.00 0.00 0.00 ,00

Пояснення щодо відхилень:

У зв'язку із завершенням бюджетного року, неякісно розробленою проектно-кошторисною документацією та з тим. що 50 млн грн 
надійшли в область 28.12.2020. підрядними організаціями не було використано кошти резервного фонду державного бюджету в обсязі 
26882,49367 тис. грн

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
(тис грн)

КЕКВ/
ККК

План План зі змінами Факт Відхилення плану зі 
змінами від плану (+/-)

Відхилення факту Від 
плану зі змінами (+/-)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2730 10 000,0 0,00 13 330,0 0,00 13 330,0 0,00 3 330.0 0.00 0,00 0.00
3132 20 000.00 0.00 452 847,4 0,00 425 964,9 0,00 432847,4 0.00 26 882,5 0.00

ВСЬОГО



Пояснення щодо відхилень:
На підставі уточнених розрахунків, наданих Чернівецькою обласною державною адміністрацією та переліку об’єктів, які 
потребують додаткових заходів для проведення аварійно-відбудовних робіт га надання матеріальної допомоги для виплати 
постраждалому населенню (лист Чернівецької обласної державної адміністрації від 24.07.2020 № 01.33/6-1621).

Кількість змін до плану 4. з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 4.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. гри)

КЕКВ/ККК Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
на початок 

звітного року
на кінець звітного року на початок 

звітного року
на кінець звітного року *

всього з неї прострочена всього з неї прострочена
1 2 3 4 5 6 7

ВСЬОГО за бюджетною програмою 0 0 0 0 0 0
Загальний фонд, всього 0 0 0 0 0 0
2730 0 0 0 0 0 0
3132 0 0 0 0 0 0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 

Загальний фонд
Дебіторська та кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2021 відсутня.

7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники План План зі змінами Факт Відхилення плану 
зі змінами від 

плану (+/-)

Відхилення факту 
від плану зі 

змінами (+/-)
1 2 3 4 5 6



Результативні показники План План зі змінами Факт Відхилення плану 
зі змінами від 

плану (+/-)

Відхилення факту 
від плану зі 

змінами (+/-)•
1 2 3 4 5 6

Напрям 1 «Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області»
1. Кількість постраждалого населення 
(сім'ї)

438 438 438 0 0

2. Матеріальна грошова допомога 
постраждалому населенню, тис грн. 10 000.0 13 330.0 13 330.0 3 300,0 0

3. Кількість аварійно-відновлювальних 
робіт на бюджетних установах та 
об’єктах соціальної сфери (од.)

9 9 9 0 0

4. Фінансування аварійно- 
відновлювальних робіт на бюджетних 
установах та об'єктах соціальної 
сфери (тис. грн)

11 443,5 11 443,5 11 431,6 0 -11,9

5. Кількість об’єктів аварійно- 
відновлювальних робіт дорогах 
загального користування місцевого 
значення (од.)

35 35 31 0 -4

6 Фінансування аварійно- 
відновлювальних робіт на дорогах 
загального користування місцевого 
значення (тис. грн)

8 556,5 286 437,4 270 346,2 277 880.9 -16 091,2

7. Кількість об ектів аварійно- 
відновлювальних робіт на 
комунальних дорогах (од.)

185 185 185 0 0

8 Фінансування аварійно- 
відновлювальних робіт на 
комунальних дорогах (тис. грн )

0 124 161.7 122 836,8 124 161,7 -1 324.9

9. Кількість об’єктів аварійно- 
відновлювальних робіт на мостах та 
мостових переходах комунальної 
власності (од.)

32 32 28 0 -4

10 Фінансування аварійно- 
відновлювальних робіт на мостах та 0 13 014.4 10 105,0 13 014.4 -2 909,4



Результативні показники План План зі змінами Факт Відхилення плану 
зі змінами від 

плану (+/-)

Відхилення факту 
віл плану зі 

змінами (+/-)
1 2 3 4 5 6

мостових переходах комунальної 
власності (тис. грн)
11 .Кількість об єктів аварійно- 
відновлювальних робіт на 
берегоукріплюючих об’єктахмісцевого 
значення (од.)

13 13 12 0 -1

12.Фінансування аварійно- 
відновлювальних робіт на 
берегоукріплюючих об’єктах 
місцевого значення (тис. грн)

0 15 496,1 8 951,0 15 496,1 -6 545,1

13.Кількість об єктів аварійно- 
відновлювальних робіт на об’єктах 
водовідведення (од.) 6 6 6 0 0

14.Фінансування аварійио- 
відновлювальних робіт на об'єктах 
водовідведення (ТИС. ф Н )

0 2 294,3 2 294,3 0 0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.
За рахунок коштів резервного фонду державного бюджету' виконано аварійно-відновлювальних робіт та надано допомоги постраждалим 
мешканцям області на суму 439294,91533 тис гривень.. У зв’язку із з тим. що 50 млн грн надійшли в область 28.12.2020, підрядними 
організаціями не було використано та повернуто до державного бюджету кошти в сумі 26882.49367 тис. грн.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства

№
з/п

Найменування контрольного заходу Пропозиції за результатами 
контрольного заходу

Стан врахування пропозицій за 
результатами контрольного заходу

1 2 3 4
- Протягом звітного періоду перевірки 

контролюючими органами не проводилися
- •



Значну увагу у 2020 році було приділено питанню ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, що сталася у 
червні 2020 року.

Зокрема, обласною державною адміністрацією було проведено значну роботу щодо формування переліку постраждалих громадян 
та об’єктів інфраструктури. Проведено роботу щодо опрацювання документів, що надходили від органів державної влади та місцевого 
самоврядування, об'єкти яких постраждали від надзвичайної ситуації, на предмет відповідності Порядку використання коштів 
резервного фонду бюджету', затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р № 415 та формування 
Переліку невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася у червні 2020 року у 
Чернівецькій області.

В результаті проведеної роботи, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 02 липня 2020 року № 811-р, від 26 
серпня 2020 року №1050-р, від 16 вересня 2020 року № 1123-р та від 23 грудня 2020 року №1624-р на ліквідацію наслідків надзвичайної 
ситуації Чернівецькій області з резервного фонду державного бюджету було виділено 466.2 млн грн, з них 13.330 млн грн було 
направлено на виплату матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню.

Зокрема, матеріальну допомогу виплачено 438 сім'ям, з них:
З сім'ям -  600.0 тис. грн (сім’ї загиблих, по 200,0 тис. грн);
7 сім'ям -  2100,0 тис. грн (власники житлових будинків, які повністю зруйновані, по 300 тис. грн);
69 сім’ям -  3450,0 тис. грн (сім’ї, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту, по 50 тис. грн);
359 сім'ям -  7180.0 тис. грн (сім'ї, житлові будинки яких пошкоджені, по 20 тис. грн).
На відновлення інфраструктури області, яка постраждала внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року 

спрямовано 452.8 млн грн. з яких станом на 31.12.2020 використано 426 млн грн (94,1%).
Станом на 31.12.2020 завершено будівельні роботи на 271 об'єкті інфраструктури, зокрема на:
9 бюджетних установах та об'єктах соціальної сфери;
31 дорозі загального користування місцевого значення;
185 комунальних дорогах;
28 мостах та мостових переходах комунальної власності:
12 берегоукріплюючих об’єктах місцевого значення:
6 об’єктах водовідведення.
У зв’язку з тим. що 50 млн грн надійшли в область 28.12.2020. підрядними організаціями не було використано кошти резервного 

фонду державного бюджету в обсязі 26882.49367 тис. грн.
Враховуючи, що у зв'язку з завершенням бюджетного року та неякісно розробленої окремої проєктно-кошторисної документації, 

аварійно відновлювальні роботи на окремих об'єктах не були завершені або проведені. На цей час існує гостра необхідність проведення 
відповідних робіт на об’єктах, що були пошкодженні внаслідок надзвичайної ситуації у червні 2020 року, обласна державна 
адміністрація звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням щодо можливості виділення у 2021 році з резервного фонду 
державного бюджету 117,6 млн грн з метою завершення проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах, що зазнали 
пошкоджень внаслідок надзвичайної ситуації, що сталася у червні 2020 року.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми.



10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№
з/п

Напрям підвищення ефективності 
бюджетної програми

Захід

1 2 3
1 Управління бюджетними коштами в 

межах встановлених бюджетних 
призначень

Здійснюється управління коштами резервного фонду в межах встановлених бюджетних 
призначень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, 
належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів.

2 Економне, ефективне та цільове 
використання бюджетних коштів

Розпорядниками бюджетних коштів забезпечувалося ефективне використання коштів 
резервного фонду державного бюджету при проведенні робіт на об'єктах включених до 
Переліку витрат, пов’язаних із здійсненням заходів з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації, яка виникла у червні 2020 року у Чернівецькій області (відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1123-р)

3 Фінансова дисципліна Забезпечено подання звітно про використання коштів, виділених з резервного фонду 
державного бюджету. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, Міністерству фтарсів України та Державній казначейській службі України.

Богдан КОВАЛЮК
(ім'я та прізвище)

Перший заступник голови обласної 
державної адміністрації


