
7771010
(код програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету) 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1

1 Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 1600 28 1628 1536 4 1540 -64 -24 -88

2 Кількість державних та місцевих програм, що 

реалізуються на території області

шт. Управлінський облік 263 25 288 263 25 288

2

1 Кількість прийнятих управлінських рішень шт. Управлінський облік 24075 150 24225 25697 152 25849 1622 2 1624

2 Кількість придбаного програмного забезпечення шт. Кошторис, акт, договір 15 15 15 15

3 Кількість фахівців - жінок, які підвищили 

кваліфікацію

осіб Внутрішньогосподарський 

облік
13 2 15 11 11 -2 -2 -4

4 Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили 

кваліфікацію

осіб Внутрішньогосподарський 

облік
5 5 3 3 -2 -2

3

1 Середні витрати на підвищення кваліфікації 

одного фахівця

тис.грн. Внутрішньогосподарський 

облік
1,5 1,7 1,5 -1,7 -1,7

4

1 Ріст валового регіонального продукту області (у 

фактичних цінах)
відс. Статистичний облік 3,3 *

2 Частка адміністративних послуг, що надаються 

ЦНАП, до загальної кількості адміністративних 

послуг, що можуть надаватися ЦНАП

відс. Внутрішньогосподарський 

облік
85 87 2

3 Частка адміністративних послуг, що надаються в 

електронному вигляді ЦНАП

відс. Внутрішньогосподарський 

облік
1,8 1,8

4 Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів) у порівнянні з минулим роком

відс. Фінансова звітність 5,9 -0,4 4,4 -0,3 -1,5 0,1

5 Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у 

розрахунку на одну особу населення

тис.грн. Фінансова звітність 4,3 0,4 4,3 0,5 0,1

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2020 рік

Закарпатської обласної державної адміністрації

Ефективності

Якості

* фактичний показник за 2020 рік буде оприлюднений Головним управлінням статистики у Закарпатській області у липні 2021 року

№ 

з/п

Додаток 3

Джерело інформації  
Одиниця 

виміру 

Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період 

Затрат

(назва бюджетної програми) 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Виконано за звітний період Відхилення 

Петро ЛАЗАР

Директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації

"Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області"

Показники 

Продукту


