
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 рік 
 

1.        0200000                                           Закарпатська обласна державна адміністрація 

      ( КПКВК  МБ )                              (найменування головного розпорядника) 
 

2.        0210000                                    Закарпатська обласна державна адміністрація, управління національностей та релігій облдержадміністрації 

       ( КПКВК  МБ )                             (найменування відповідального виконавця) 
 

3.        0211162                0990          Інші  програми та заходи  у сфері освіти  

        ( КПКВК  МБ )      (КФКВК)     (найменування бюджетної програми ) 
 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 

    тис. гривень 

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

279,0  279,0 249,4  249,4 -29,6  -29,6 

 

5. Напрями використання бюджетних коштів: 

тис. гривень 

 

N  

з/п 

Напрями використання бюджетних 

коштів
 1
 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

Касові видатки Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

разом 

1. Проведення культурно-просвітницьких 

заходів, спрямованих на формування 

толерантності, поваги до історії мови, 

традицій представників різних 

національностей 

25,0  25,0 18,5  18,5 -6,5  -6,5 

2 Організація і проведення науково-

практичних конференцій, семінарів, засідань 

за круглим столом, робочих груп, комісій, 

форумів, зустрічей, святкових та інших 

заходів у сфері міжнаціональних відносин 

та захисту прав національних меншин з 

метою реалізації положень Рамкової 

конвенції про захист національних меншин, 

Європейської хартії регіональних мов або 

мов меншин, протоколів міжурядових 

комісій з питань забезпечення прав 

національних меншин 

30,0  30,0 22,9  22,9 -7,1  -7,1 

3 Відзначення пам’ятних дат, історичних 25,0  25,0 10,0  10,0 -15,0  -15,0 



подій, ювілеїв, урочистих подій та 

національних свят, які проводяться 

національно-культурними товариствами 

області) 

4 Проведення навчального процесу, 

підготовка робочих планів, професійних 

програм, проведення виїздних семінарів, 

залучення до навчального процесу 

висококваліфікованих фахівців навчальних 

закладів, у тому числі іноземних, органів 

державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств на договірній основі 

199,0  199,0 198,0  198,0 -1,0  -1,0 

 

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: 

тис. гривень 

Код 

державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової 

програми 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

Касові видатки Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

разом загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

разом 

0211162 Програма забезпечення 

розвитку освіти, культури, 

традицій національних 

меншин області на 2016 – 

2020 роки 

80,0  80,0 51,4  51,4 -28,6  -28,6 

0211162 Програма підвищення 

кваліфікації державних 

службовців та посадових 

осіб місцевого 

самоврядування  

Закарпатської області  на 

2019 –  2021 роки" 

199,0  199,0 198,0  198,0 -1,0  -1,0 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Джерело  

інформації 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 
Касові видатки Відхилення* 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1. Затрат            



 Обсяг видатків на програму, всього  тис.грн. кошторис 279,0  279,0 249,4  249,4 -29,6  -29,6 

Відсутність заявок від громадських організацій на проведення заходів відповідно до програми 

2. Продукту            

 Кількість запланованих заходів од. розрахунки 15  15 11  11 -4  -4 

 Кількість державних службовців, які 

підвищують кваліфікацію 

од. розрахунки 225  225 225  225    

 

3. Ефективності            

 Середні витрати на проведення 

одного заходу 

тис.грн. розрахунки 5,33  5,33 4,7  4,7 -0,63  -0,63 

 Середні витрати на навчання одного 

слухача 

тис.грн. розрахунки 0,88  0,88 0,88  0,88    

* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 

4. Якості            

 Відсоток своєчасності виконання 

заходів                                           

відс. звіт 100  100 100  100    

 Відсоток державних службовців, які 

підвищили кваліфікацію 

відс.  100  100 100  100    

* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

 

 

Керівник  _____________ 

(підпис) 

_______________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

 

  


