
Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2022 рік 

Закарпатська обласна державна адміністрація 777 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

7771010 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

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 

Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля 

Результативні показники бюджетної програми 

Джерело інформації 

 спеціальний фонд загальний фонд 

2022 рік (проект) Одиниця виміру Показники 

2 3 4 5 6 

(тис. грн.) 

затрат 

од. Постанова КМУ від 

28.12.2020 № 1345 

Кількість штатних одиниць  1 391,0 

шт. Управлінський облік Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області  16,0  224,0 

од. Управлінський облік Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено 

продукту 

шт. Управлінський облік Кількість прийнятих управлінських рішень  17 800,0 

шт. Управлінський облік Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації районних державних адміністрацій 

днів Управлінський облік Кількість днів невикористаних відпусток, за які виплачена компенсація працівникам районних державних адміністрацій, що 

реорганізуються 

осіб Внутрішньогосподарський 

облік 
Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію  12,0 

осіб Внутрішньогосподарський 

облік 

Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію  6,0 

ефективності 

тис.грн. Внутрішньогосподарський 

облік 
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця  1,5 

якості 

відс. Статистичний облік Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)  1,5 

відс. Фінансова звітність Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено компенсаційні виплати, у загальній кількості працівників 

райдержадміністрацій, що підлягають вивільненню у зв"язку з реорганізацією 



відс. Внутрішньогосподарський 

облік 

Частка адміністративних послуг, що надаються ЦНАП в електронному вигляді 

відс. Статистичний облік Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком  2,0 

відс. Статистичний облік Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)  11,5 

відс. Статистичний облік Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)  9,0 

відс. Статистичний облік Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)  40,0 

відс. Статистичний облік Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)  60,0 

відс. Статистичний облік Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у порівнянні з минулим роком 

тис.грн. Фінансова звітність Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу населення 

відс. Фінансова звітність Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року 



Закарпатська обласна державна адміністрація 777 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

7771700 Проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території західних 

областей України 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

Мета бюджетної програми 

Роз"язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації стихійного лиха в інтересах безпеки 

людини та довкілля 

Завдання бюджетної програми 

Запобігання і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Результативні показники бюджетної програми 

Джерело інформації 

 спеціальний фонд загальний фонд 

2022 рік (проект) Одиниця виміру Показники 

2 3 4 5 6 

(тис. грн.) 

затрат 

од. Управлінський облік Кількість постраждалих сімей 

продукту 

од. Управлінський облік Кількість пошкоджених житлових будинків 

од. Управлінський облік Кількість аварійно-відновлювальних робіт на дорогах загального користування місцевого значення 

од. Управлінський облік Кількість аварійно-відновлювальних робіт на мостах та мостових переходах комунальної власності 

од. Управлінський облік Кількість аварійно-відновлювальних робіт на берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення 

ефективності 

тис.грн. Фінансова звітність Виплата матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню 

тис.грн. Фінансова звітність Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на дорогах загального користування місцевого значення 

тис.грн. Фінансова звітність Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на мостах та мостових переходах комунальної власності 

тис.грн. Фінансова звітність Фінансування аварійно-відновлювальних робіт на берегоукріплюючих об'єктах місцевого значення 



 
Голова обласної державної 

адміністрації 

Анатолій ПОЛОСКОВ 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Сергій ОСТАФІЙЧУК Заступник директора департаменту 

фінансів 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


