
Р Е ЗУ Л Ь Т А Т И  О Ц ІН К И  Е Ф Е К Т И В Н О С Т І Б Ю Д Ж Е Т Н О Ї П РО ГРА М И
за 2021 РІК

1 7870000 Рівненська обласна державна адміністрація
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2- 7871000 Апарат Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3- 7871010 0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області
(КПКВ ДБ) (КФ КВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону 

Мста 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 розвитку, програм охорони довкілля

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

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 239 725,2 244 442,1 268 920,7 4 716,9 24 478,6
у т. ч.: загальний фонд 227 980,1 232 697,0 228 826,4 4 716,9 -3 870,6

спеціальний фонд 11 745,1 11 745,1 40 094,3 0,0 28 349,2

І. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області, всього 203 300,7 203 300,7 229 394,5 0,0 26093,8

у т. ч.: загальний фонд 191 595,6 191 595,6 189 333,9 0,0 -2 261,7
спеціальний фонд 11 705,1 11 705,1 40 060,6 0,0 28 355,5

2. Витрати, пов"язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників 
районних державних адміністрацій, всього

36 384,5 41 101,4 39 485,8 4 716,9 -1 615,6

у т. ч.: загальний фонд 36 384,5 41 101,4 39 485,8 4 716,9 -1 615,6



спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Підвищення кваліфікації працівників, всього 40,0 40,0 40,4 0,0 0,4
у т. ч.: загальний фонд 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7

спеціальний фонд 40,0 40,0 33,7 0,0 -6,3

Пояснення щодо відхилень:

Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 3870,6 тис. грн., від затверджених кошторисних призначень на 2021 рік за рахунок економії коштів по нарахуваннях на 
заробітну плату, ( що утворилася у зв'язку з не проведенням нарахувань єдиного соціального внеску на вихідну допомогу при звільненні працівників реорганізованих районних 
державних адміністрацій, застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях на заробітну плату працівників з інвалідністю) та економії за спожиті енергоносії ( завдяки 
сприятливим погодним умовам, відміною оплати за дощові стоки та зменшенням витрат за рахунок зменшення орендованих і власних площ службових приміщень). Видатки на 
господарське утримання місцевих державних адміністрацій області менші від кошторисних призначень через те, що окремі структурні підрозділи - розпорядники коштів у грудні 
минулого року не брали фінансові зобов'язання на оплату рахунків у зв'язку з затримкою фінансування та ризиком створення кредиторської заборгованості.

Касові видатки по спеціальному фонду бюджету більші на 28349,2 тис. грн. від затверджених показників на 2021 рік за рахунок збільшення власних надходжень, отриманих як 
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - використано 16161,6 тис. грн.; доходів, отриманих за іншими джерелами власних 
надходжень -1366,1 тис. грн., (з яких 422,3 тис. грн. надходження в натуральній формі(комп'ютсрна техніка, столи, стільці для службових кабінетів), та 943,8 тис. грн,- надходження 
від Служби автомобільних доріг Рівненської області за викуп земельних ділянок, нотаріальні послуги, виготовлення проектно-кошторисної документації на придбані земельні 
ділянки для будівництва доріг загального користування, які пролягатимуть через територію Лубенського і Рівненського районів) та використання коштів в сумі 22566,6 тис .грн., 
отриманих на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на підставі рішень районних рад як субвенція з місцевих бюджетів державному 
бюджету для виконання районними державними адміністраціями області делегованих їм органами місцевого самоврядування повноважень.

У 2021 році у зв'язку з ліквідацією районів та реорганізацією районних державних адміністрацій (із 16 до 4-х) вивільнено 944 працівника райдержадміністрацій. Для розрахунків 
із вивільненими працівниками Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 № 48-р, "Про розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2021 році за 
програмою "Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов'язаних з ліквідацією районів" на заробітну плату з нарахуваннями затверджено першопочатковий 
план 36384,5 тис. грн. Впродовж року, аналогічними Розпорядженнями КМ України від 30.04.2021 № 397-р, від 07.07.2021 № 751-р видатки на зазначену мету збільшені і з 
урахуванням внесених змін затверджені в сумі 41101,4 тис. грн. Використано на зазначену мету 39485,8 тис. грн. Економія коштів в сумі 1615,6 тис. грн. склалася у зв'язку з не 
проведенням нарахувань ЄСВ на вихідну допомогу при звільненні працівників реорганізованих райдержаадміністрацій, та застосуванні пільгової ставки по нарахуваннях на заробітну 
плату працівників з інвалідністю.

У зв'язку з обмеженістю бюджетних асигнувань видатки на підвищення кваліфікації працівників за рахунок загального фонду не планувалися, однак, зважаючи на виробничу 
потребу, за рахунок перерозподілу кошторисних призначень на підвищення кваліфікації працівників спрямовано 6,7 тис. грн, У зв'язку із карантинними обмеженнями в пік 
епідеміологічного періоду та відміною окремих відряджень на навчання за рахунок спеціального фонду витрачено менше коштів, як планувалося на 6,3 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
2111 143 194,7 7 506,0 176 884,4 22 088,3 176 878,7 22 070,7 33 689,7 14 582,3 -5,7 -17,6

2120 31 502,8 1 651,3 39 723,6 3 925,4 38 008,0 3 904,0 8 220,8 2 274,1 -1 715,6 -21,4

2210 807,4 1 211,4 1 522,0 13 025,3 1 518,8 4 971,0 714,6 11 813,9 -3,2 -8 054,3



2240 2 893,6 739,2 3 725,1 16 990,8 3 571,6 5 684,3 831,5 16 251,6 -153,5 -11 306,5
2250 274,3 54,7 270,8 138,9 222,3 100,7 -3,5 84,2 -48,5 -38,2
2271 5 657,8 139,0 4 796,8 109,4 3 889,3 49,1 -861,0 -29,6 -907,5 -60,3
2272 559,6 19,0 423,7 19,0 315,7 5,8 -135,9 0,0 -108,0 -13,2
2273 4 421,5 87,8 3 372,1 83,8 3 032,0 39,1 -1 049,4 -4,0 -340,1 -44,7
2274 1 928,0 0,8 1 700,5 25,3 1 195,8 0,6 -227,5 24,5 -504,7 -24,7
2275 294,3 1,3 190,6 1,5 135,8 1,1 -103,7 0,2 -54,8 -0,4
2281 0,0 0,0 0,0 3 215,6 0,0 943,8 0,0 3 215,6 0,0 -2 271,8
2282 21,2 40,0 21,2 69,5 1,1 42,0 0,0 29,5 -20,1 -27,5
2800 40,4 24,4 66,2 356,0 57,3 274,3 25,8 331,6 -8,9 -81,7
3110 0,0 230,2 0,0 2 126,5 0,0 1 973,5 0,0 1 896,3 0,0 -153,0
3132 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 -5,7

Всього 191 595,6 11 745,1 232 697,0 62 215,3 228 826,4 40 094,3 41 101,4 50 470,2 -3 870,6 -22 121,0

Кількість змін до плану 35 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 32 

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення планових показників із внесеними змінами від плану обумовлено необхідністю внесення змін до кошторисних призначень з метою економного та раціонального 
використання бюджетних коштів, недопущення кредиторської заборгованості. Відхилення касових видатків від запланованих наведено під п.5.1

6. Стан фінансової дисципліни
(тис. грн)

К ЕК В/ 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 
ппогпамою

451,7 217,9 7,2 0,3 0,0 0,0

Загальний 
фонд, всього

446,8 181,0 7,2 0,3 0,0 0,0

2120 42,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2210 0,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2240 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2271 269,8 24,6 7,2 0,0 0,0 0,0

2272 6,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2273 116,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2274 0,0 109,3 0,0 0,3 0,0 0,0

2275 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Спеціальний 
фонд, всього

4,9 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2210 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2240 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2274 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду виникла за рахунок проведення авансових платежів зі сплати ЄСВ, з придбання матеріальних цінностей та 
отримання послуг, оплату комунальних послуг відповідно до норм діючого законодавства. Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом збільшилася за рахунок передоплати 
за послуги зв'язку та оплати природного газу відповідно до укладених угод, та буде погашена в поточному році.

Кредиторська заборгованість в сумі 0,3 тис.грн. виникла у зв’язку із виставленням у січні 2022 року додаткового рахунку за спожитий у минулому році газ і на даний час 
погашена.

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
1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
Кількість штатних одиниць (од.) 1 203,0 1 203,0 1 038,5 0,0 -164,5

Кількість державних та місцевих програм,що реалізуються на території області 
(шт.)

171,0 171,0 222,0 0,0 51,0

Кількість придбаної, встановленої комп'ютерної техніки (шт.) 14,0 14,0 119,0 0,0 105,0

Темпи зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим 
роком (відс.)

27,8 27,8 21,3 0,0 -6,5

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Фактична чисельність працівників облдержадміністрації, становить 1038,5 одиниць, в тому числі по загальному фонду 1006,5 одиниць, по спеціальному - 32 одиниці, що 

менше від штатної на 164,5 одиниць за рахунок скорочення з 01.07.2021 року, відповідно до постанови КМ України від 28.12.2020 № 1345 працівників служби у справах дітей та 
департаменту соціального захисту населення, вакантних посад та тимчасово відсутніх працівників, які перебувають у декретних відпустках та відпустках по догляду за дітьми до 3 
років.

Зважаючи на потребу, збільшилася кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області.
Враховуючи потребу в оновленні комп'ютерної техніки, комплектуючих та іншого обладнання за рахунок асигнувань загального фонду придбано 4 одиниці техніки , та 115 

одиниць .або на 101 од. більше, як передбачалось за рахунок спеціального фонду та спрямування додаткового фінансового ресурсу- субвенції з місцевого бюджету державному на 
виконання Програми інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки.

Поширення пандемії гострої респіроторної хвороби у значній мірі вплинуло на закриття та призупиненням роботи окремих підприємств, ФОПів , що в свою чергу 
спричинило спад товаровиробництва та зменшення валового регіонального продукту області. По аналогічній причині зменшився темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій 
у порівнянні із запланованим показником.



2. Витрати, пов’язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних держ авних адміністрацій

Кількість працівників районних державних адміністрацій, що вивільнено (од.) 944,0 944,0 944,0 0,0 0,0

Кількість працівників, яким виплачена вихідна допомога при реорганізації 
районних державних адміністрацій (од.)

407,0 407,0 407,0 0,0 0,0

Частка працівників районних державних адміністрацій, яким здійснено 
компесаційні виплати, у загальній кількості працівників райдержадміністрацій, 
що підлягають вивільненню у зв'язку з реорганізацією (відс.)

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відповідно до запланованих показників, усі заходи, що пов'язані із вивільненням працівників районних державних адміністрацій виконані в 
повному обсязі.
3. П ідвищ ення кваліф ікації п рац івників

Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб) 1,0 1,0 8,0 0,0 7,0

Кількість фахівців - чоловіків ,які підвищать кваліфікацію (осіб) 3,0 3,0 5,0 0,0 2,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У зв'язку з виробничою необхідністю та залученням додаткового джерела- субвенції з місцевих бюджетів державному, збільшилася кількість 
фахівців жінок і чоловіків, які підвищили кваліфікацію.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних 
коштів / результативні показники

2020 рік
(факт за рік, що передуе звітному)

2021 рік 
(факт за звітний рік) Відхилення (+/-)

В сього
Загальний

ф онд
С пеціальний

фонд В сього
Загальний

ф онд
С пеціальний

ф онд В сього
Загальний

фонд
С пеціальний

ф онд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
Кількість штатних одиниць (од.) 1 684,0 1 652,0 32,0 1 038,5 1 006,5 32,0 -645,5 -645,5 0,0
Кількість державних та місцевих програм, 
що реалізуються на території області (шт.)

582,0 557,0 25,0 222,0 196,0 26,0 -360,0 -361,0 1,0

Кількість придбаної, встановленої 
комп'ютерної техніки (шт.)

63,0 3,0 60,0 119,0 4,0 115,0 56,0 1,0 55,0

Темпи зростання обсягу прямих іноземних 
інвестицій у порівнянні з минулим роком 
(відс.)

27,8 27,8 21,3 21,3 -6,5 -6,5

Пояснення щодо динаміки результативних показників



Фактична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій у 2021 році зменшилася на 645,5 одиниць у порівнянні з 2020 роком у зв'язку із скороченням працівників 
райдержадміністрацій, наявністю вакантних посад та тимчасово відсутніх, працівників, які перебувають у декретних відпустках, У зв'язку із реорганізацією райдержадміністрацій 
значно скоротилася кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області.
У зв'язку з необхідністю оновлення комп'ютерної техніки, відповідно до рішень місцевих рад та затверджених програм, за рахунок спрямування додаткового фінансового ресурсу- 

субвенції з місцевого бюджету державному, кількість придбаної комп'ютерної техніки у минулому році зросла на 56 одиниць.

2. Підвищення кваліфікації працівників

Кількість фахівців - жінок, які підвищили 
кваліфікацію (осіб)

5,0 5,0 8,0 4,0 4,0 3,0 -1,0

Кількість фахівців - чоловіків ,які 
підвищать кваліфікацію (осіб)

7,0 7,0 5,0 1,0 4,0 -2,0 -3,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зважаючи на потребу, за рахунок збільшення обсягу субвенційних коштів на навчання працівників, у 2021 році кількість фахівців -жінок, які підвищили кваліфікацію зросла в 
порівнянні з минулим роком на 3 одиниці, при цьому на 2 одиниці зменшилася кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію.
3. Витрати, иов"язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій

Кількість працівників районних державних 
адміністрацій, що вивільнено (од.) (од.)

0,0 944,0 944,0 944,0

Кількість працівників, яким виплачена 
вихідна допомога при реорганізації 
районних державних адміністрацій (од.)
(од.)

0,0 407,0 407,0 407,0

Частка працівників районних державних 
адміністрацій, яким здійснено 
компесаційні виплати, у загальній 
кількості працівників 
райдержадміністрацій, що підлягають 
вивільненню у зв'язку з реорганізацією 
(відс.) (відс.)

0,0 100,0 100,0 100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2021 році у зв'язку з реорганізацією районних державних адміністрацій області, для розрахунків із вивільненими працівниками відповідно до ряду Розпоряджень Кабінету 
Міністрів України за окремою програмою "Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов'язаних з ліквідацією районів” на заробітну плату з нарахуваннями 
спрямовано 41101,4 тис.грн. У паспорті бюджетної програми за КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області зазначені цільові кошти затверджені 
окремим напрямком "Витрати, пов'язані із здійсненням заходів щодо вивільнення працівників районних державних адміністрацій".

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

N
з/п Найменування контрольного заходу

Пропозиції за результатами контрольного заходу Стан врахування пропозицій за результатами 
контрольного заходу

1 2 3 4



9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Для досягнення Рівненською обласною державною адміністрацією цілі, виконання основної мети діяльності та головних завдань, затверджених паспортом бюджетної програми 
на 2021 рік за КПКВК 7871010 "Здійснення виконавчої влади у Рівненській області" затверджений обсяг бюджетних призначень в сумі 244442,1 тис. грн., у тому числі із загального 
фонду бюджету - 232697,0 тис. грн., із спеціального фонду - 11745,1 тис. грн. У відповідності із вимогами бюджетного законодавства своєчасно підготовлено та затверджено паспорт 
бюджетної програми за КПКВК 7871010 на 2021 рік та інші документи, що застосовуються в бюджетному процесі. Видатки здійснювались відповідно до затверджених напрямків і 
кошторисних призначень. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у відповідності із Законом України "Про публічні закупівлі". Попередня оплата товарів, робіт і послуг 
місцевими державними адміністраціями області у 2021 році здійснювалася у відповідності із постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019р. № 1070, Положенням про 
попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти по головному розпоряднику бюджетних коштів- Рівненській обласній державній адміністрації, 
затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.04.2021 № 271, із внесеними змінами. За 2021 рік попередня оплата здійснена на 108,8 тис. грн. З них 
на 104,3 тис. грн. проведена переоплата за природний газ, відповідно до постанови КМ України від 23.12.2021 № 1358 та згідно з умовами договору, та 4,5 тис. грн.-передплата 
періодичних видань для використання у роботі згідно з умовами договору.

Обсяг видатків, що затверджений з державного бюджету на утримання місцевих державних адміністрацій області не забезпечив в повному обсязі потребу в коштах на 
передбачені чинним законодавством виплати матеріального стимулювання. Особливо обмеженими (17 відсотків до потреби) є асигнування на господарське утримання установ, що не 
дало змогу придбати найнеобхідніші товари, предмети та оплатити послуги.

Зважаючи на такий стан бюджетного забезпечення, враховуючи економію коштів по одних видатках та недостатність їх по інших, з метою ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів, впродовж 2021 року облдержадміністрацією 32 рази вносилися зміни до розпису державного бюджету та зміни до кошторисних призначень 
структурних підрозділів в межах головного розпорядника коштів - Рівненської обласної державної адміністрації, що дало змогу покращити стан розрахунків.

Враховуючи обмеженість фінансового ресурсу на утримання місцевих державних адміністрацій з державного бюджету, та з метою забезпечення прозорої, ефективної діяльності 
органів виконавчої влади, ефективного впровадження реформ, сучасних інформаційних технологій, супроводу програм розвитку області в області розроблена та діє Програма 
підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненській області на 
2021-2023 роки та Програма інформатизації Рівненської області на 2021-2023 роки. Видатки, передбачені в минулому році на виконання заходів даних програм дали змогу частково 
осучаснити комп'ютерно-технологічну та матеріально-технічну базу в органах виконавчої влади і, в результаті покращити їх якість роботи.

Трудова діяльність працівників місцевих державних адміністрацій області здійснюється з урахуванням тендерної рівності. Дискримінація працюючих в структурних підрозділах 
облдержадміністрації чоловіків та жінок відсутня. Стимулювання працівників здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням тендерного аспекту. Підвищення кваліфікації 
працівників, просування по державній службі здійснюється з урахуванням тендерного аспекту та забезпечення рівних можливостей для самореалізації.

Діяльність органів виконавчої влади області спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону.
У 2021 році надходження доходів до загального фонду бюджетів усіх рівнів склало 23821,1 млн. грн., що на 22,5 відсотка , або на 4374,8 млн. грн. більше ніж у 2020 році. 

Надходження до державного бюджету становить 16683,6 млн. грн., що на 22,9 відсотка, або на 3107,1 млн. грн. більше від 2020 року. Доходи місцевих бюджетів склали 
7137,5 млн. грн., що на 21,6 відсотка або на 1267,7 млн. грн. більше ніж у 2020 році. Видатки місцевих бюджетів виконані на 97,3 відсотка.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів області станом на 01.01.2021 року склала 3,6 млн. грн. і зменшилася в порівнянні з початком року на 
0,7 млн. грн. Питання покращення стану розрахунків та недопущення заборгованості органами виконавчої влади розглядалося на розширених колегіях та селекторних нарадах 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Загальний показник виконання територіальними громадами плану власних доходів, із змінами, за підсумками звітного року склав 104,5 відсотка або більше на 310,6 млн. грн. 
Видатки проведені у сумі 11785,5 млн. грн., що становить 97,3 відсотка до річних призначень.

У 2021 році з Державного фонду регіонального розвитку на 7 об'єктів соціально-культурної сфери спрямовано 159,6 млн. грн., з яких завершено два спортивні об'єкти: 
спортивний зал дитячо-юнацької спортивної школи у м. Здолбунів та басейн школи у м. Дубно. Крім того, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій на проведення будівельних робіт в закладах освіти, культури, охорони здоров'я, (зокрема: дошкільних навчальних закладів у містах Рівне, Дубно та Костопіль, емт Мізоч, 
приймальних відділень лікарень в м. Березне та емт Володимирець, закупівлю медичного обладнання) спрямовано 117,7 млн.грн. субвенції з



державного бюджету місцевим бюджетам.
На утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в 2021 році спрямовано 560,8 млн. грн, 

субвенції з державного бюджету. За рахунок зазначених коштів проведено реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг та вулиць і доріг 
комунальної власності протяжністю 73,3 км.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/и Напрям підвищення ефективності бюджетної 
програми Захід

1 2 3
1 Покращення фінансової дисципліни та стану розрахунків 

за надані послуги з утримання установ
На підставі аналізу використання бюджетних коштів та з метою підвищення ефективності бюджетного процесу 
внесення пропозицій щодо змін до розпису державного бюджету та управління бюджетними коштами в межах 
головного розпорядника

Голова обласної державної адміністрації Віталій КОВАЛЬ
(ім'я та прізвице)


