ЗВІТ
про використання регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорті коштів, отриманих від надання платних послуг,
за 2019 рік
№
п/п

1.

Назва установи

Львівська регіональна служба
державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті

Штатна
чисельність
станом на
01.01.2019
(осіб)
349

Обсяг коштів, отриманих
Код
від надання платних
економічної
послуг,
Найменування видатків
класифікації
за 2019 рік
видатків (КЕКВ)
(тис. грн)
26 526,30

2111

"Заробітна плата"

21 342,70

2120

"Нарахування на оплату
праці"

4 383,40

2210

"Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар"

358,00

2220

"Медикаменти та перев'язувальні матеріали"

0,00

2230

"Продукти харчування"

0,00

2240

"Оплата послуг (крім
комунальних)"

672,50

2250

"Видатки на відрядження"

112,40

2271
2272

3,20
281,00

2274

"Оплата природного газу"

68,10

2275

"Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"

13,80

3110
3132

26 526,30

139,80

"Оплата електроенергії"

2800

х

"Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв"
"Оплата водопостачання та
водовідведення"

2273

2282

Разом

Сума витрат (тис.
грн)

"Окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних) програм, не
віднесені до заходів
розвитку"
"Інші поточні видатки"
"Придбання обладнання і
предметів довгостро-кового
користування"
"Капітальний ремонт
інших об’єктів"

Примітка

1. Cередньомісячна заробітна плата у 2019 році становила
7 808 грн.
2. Обсяг фінансування за рахунок загального фонду
Державного бюджету України було забезпечено на 41%
від потреби.
Решта витрат (59% від потреби) було покрито за рахунок
спеціального фонду Державного бюджету України.
3. Фактичний обсяг надходжень від надання платних
послуг у 2019 році був на 1 125,3 тис. гривень менше ніж
фактичні видатки. Ця різниця була забезпечена за рахунок
залишку коштів спеціального фонду Державного бюджету
України, що утворився на рахунках станом на початок
2019 року.

1,50

1,90
129,50
135,00

3142

"Реконструкція та
реставрація інших об’єктів"

8,80

х

х

27 651,60

-1 125,30

№
п/п
2.

Назва установи

Одеська регіональна служба
державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті

Штатна
чисельність
станом на
01.01.2019
(осіб)
332

Обсяг коштів, отриманих
Код
від надання платних
економічної
послуг,
Найменування видатків
класифікації
за 2019 рік
видатків (КЕКВ)
(тис. грн)
34 710,20
2111
"Заробітна плата"
"Нарахування на оплату
2120
праці"
"Предмети, матеріали,
2210
обладнання та інвентар"
2220
2230
2240
2250

2274

"Оплата природного газу"

2275

2282

2800

34 710,20

"Видатки на відрядження"

2273

2272

х

"Продукти харчування"
"Оплата послуг (крім
комунальних)"

"Оплата
комунальних послуг та
енергоносіїв"
"Оплата водопостачання та
водовідведення"
"Оплата електроенергії"

2271

Разом

"Медикаменти та
перев'язувальні матеріали"

"Оплата інших енергоносіїв
та інших комунальних
послуг"
"Окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних) програм, не
віднесені до заходів
розвитку"
"Інші поточні видатки"

Сума витрат (тис.
грн)
30 439,70
6 347,90
3 490,10
0,00
0,00
1 697,70
314,30
222,40
44,80

Примітка

1. Cередньомісячна заробітна плата у 2019 році становила
10 400 грн.
2. Обсяг фінансування за рахунок загального фонду
Державного бюджету України було забезпечено на 56%
від потреби.
Решта витрат (44% від потреби) було покрито за рахунок
спеціального фонду Державного бюджету України.
3. Фактичний обсяг надходжень від надання платних
послуг у 2019 році був на 8 716,3 тис. гривень менше ніж
фактичні видатки. Ця різниця була забезпечена за рахунок
залишку коштів спеціального фонду Державного бюджету
України, що утворився на рахунках станом на початок
2019 року.

475,90
7,60
41,50

0,00

69,20

3110

"Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування"

275,40

х

х

43 426,50

-8 716,30

№
п/п

3.

Назва установи

Південна регіональна служба
державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті

Штатна
чисельність
станом на
01.01.2019
(осіб)
191

Обсяг коштів, отриманих
Код
від надання платних
економічної
послуг,
Найменування видатків
класифікації
за 2019 рік
видатків (КЕКВ)
(тис. грн)
10 181,59

2111
2120
2210
2220
2230
2240
2250

"Видатки на відрядження"

2274

"Оплата природного газу"

2275

2282

2800

10 181,59

"Продукти харчування"
"Оплата послуг (крім
комунальних)"

2273

2272

х

"Медикаменти та
перев'язувальні матеріали"

"Оплата
комунальних послуг та
енергоносіїв"
"Оплата водопостачання та
водовідведення"
"Оплата електроенергії"

2271

Разом

"Заробітна плата"
"Нарахування на оплату
праці"
"Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар"

"Оплата інших енергоносіїв
та інших комунальних
послуг"
"Окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних) програм, не
віднесені до заходів
розвитку"
"Інші поточні видатки"

Сума витрат (тис.
грн)

8 103,31
1 595,53
132,64
0,00
0,00
346,69
98,62
111,41
2,54

Примітка

1. Cередньомісячна заробітна плата у 2019 році становила
7 457 грн.
2. Обсяг фінансування за рахунок загального фонду
Державного фонду України у 2019 році було забезпечено
на 52% від потреби.
Решта витрат (48% від потреби) було покрито за рахунок
спеціального фонду Державного бюджету України.
3. Фактичний обсяг надходжень від надання платних
послуг у 2019 році був на 568,1 тис. гривень менше ніж
фактичні видатки. Ця різниця була забезпечена за рахунок
залишку коштів спеціального фонду Державного бюджету
України, що утворився на рахунках станом на початок
2019 року.

178,76
52,03
4,78

2,56

120,82

3110

"Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування"

0,00

х

х

10 749,69

-568,11

№
п/п

4.

Назва установи

Південно-Західна регіональна
служба державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті

Штатна
чисельність
станом на
01.01.2019
(осіб)
248

Обсяг коштів, отриманих
Код
від надання платних
економічної
послуг,
Найменування видатків
класифікації
за 2019 рік
видатків (КЕКВ)
(тис. грн)
41 678,60

2111
2120
2210
2220
2230
2240
2250

"Видатки на відрядження"

3 562,40
0,00
0,00
2 276,90
168,20

277,30

2274

"Оплата природного газу"

33,10

2275

2282

2800

41 678,60

"Продукти харчування"
"Оплата послуг (крім
комунальних)"

5 400,00

2273

2272

х

"Медикаменти та
перев'язувальні матеріали"

23 493,40

"Оплата
комунальних послуг та
енергоносіїв"
"Оплата водопостачання та
водовідведення"
"Оплата електроенергії"

2271

Разом

"Заробітна плата"
"Нарахування на оплату
праці"
"Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар"

Сума витрат (тис.
грн)

"Оплата інших енергоносіїв
та інших комунальних
послуг"
"Окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних) програм, не
віднесені до заходів
розвитку"
"Інші поточні видатки"

49,60
4,50

Примітка

1. Cередньомісячна заробітна плата у 2019 році становила
8 400 грн.
2. Обсяг фінансування за рахунок загального фонду
Державного бюджету України було забезпечено на 36%
від потреби.
Решта витрат (64% від потреби) було покрито за рахунок
спеціального фонду Державного бюджету України.
3. Фактичний обсяг надходжень від надання платних
послуг у 2019 році був на 644,3 тис. гривень менше ніж
фактичні видатки. Ця різниця була забезпечена за рахунок
залишку коштів спеціального фонду Державного бюджету
України, що утворився на рахунках станом на початок
2019 року.

1,00

17,30

6 971,10

3110

"Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування"

68,10

х

х

42 322,90

-644,30

№
п/п
5.

Назва установи

Придніпровська регіональна служба
державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті

Штатна
чисельність
станом на
01.01.2019
(осіб)
83

Обсяг коштів, отриманих
Код
від надання платних
економічної
послуг,
Найменування видатків
класифікації
за 2019 рік
видатків (КЕКВ)
(тис. грн)
9 776,90
2111
"Заробітна плата"
"Нарахування на оплату
2120
праці"
"Предмети, матеріали,
2210
обладнання та інвентар"
2220
2230
2240
2250

383,60
0,00
0,00
623,90
63,40

241,10

2274

"Оплата природного газу"

18,10

2275

2282

2800

9 776,90

"Видатки на відрядження"

1 432,90

2273

2272

х

"Продукти харчування"
"Оплата послуг (крім
комунальних)"

6 564,30

"Оплата
комунальних послуг та
енергоносіїв"
"Оплата водопостачання та
водовідведення"
"Оплата електроенергії"

2271

Разом

"Медикаменти та
перев'язувальні матеріали"

Сума витрат (тис.
грн)

"Оплата інших енергоносіїв
та інших комунальних
послуг"
"Окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних) програм, не
віднесені до заходів
розвитку"
"Інші поточні видатки"

55,90

Примітка

1. Cередньомісячна заробітна плата у 2019 році становила
12 060 грн.
2. Обсяг фінансування за рахунок загального фонду
Державного бюджету України було забезпечено на 53%
від потреби.
Решта витрат (47% від потреби) було покрито за рахунок
спеціального фонду Державного бюджету України.
3. Фактичний обсяг надходжень від надання платних
послуг у 2019 році був на 352,9 тис. гривень вище рівня
фактичних видатків.

10,80

1,40

0,00

1,30

3110

"Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування"

27,30

х

х

9 424,00

352,90

№
п/п
6.

Назва установи

Донецька регіональна служба
державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті

Штатна
чисельність
станом на
01.01.2019
(осіб)
153

Обсяг коштів, отриманих
Код
від надання платних
економічної
послуг,
Найменування видатків
класифікації
за 2019 рік
видатків (КЕКВ)
(тис. грн)
1 326,60
2111
"Заробітна плата"
"Нарахування на оплату
2120
праці"
"Предмети, матеріали,
2210
обладнання та інвентар"
2220
2230
2240
2250
2271
2272

"Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв"
"Оплата водопостачання та
водовідведення"

205,40
44,40
0,00
224,50
71,90
12,30
4,10
36,80

2274

"Оплата природного газу"

11,70

2800

1 326,60

"Видатки на відрядження"

119,40

"Оплата електроенергії"

2282

х

"Продукти харчування"
"Оплата послуг (крім
комунальних)"

610,80

2273

2275

Разом

"Медикаменти та
перев'язувальні матеріали"

Сума витрат (тис.
грн)

"Оплата інших енергоносіїв
та інших комунальних
послуг"
"Окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних) програм, не
віднесені до заходів
розвитку"
"Інші поточні видатки"

Примітка

1. Cередньомісячна заробітна плата у 2019 році становила
9 240 грн.
2. Обсяг фінансування за рахунок загального фонду
Державного бюджету України було забезпечено на 85%
від потреби.
Решта витрат (15% від потреби) було покрито за рахунок
спеціального фонду Державного фонду України.
3. Фактичний обсяг надходжень від надання платних
послуг у 2019 році був на 46,9 тис. гривень менше ніж
фактичні видатки. Ця різниця була забезпечена за рахунок
залишку коштів спеціального фонду Державного бюджету
України, що утворився на рахунках станом на початок
2019 року.

8,60

0,00

1,70

3110

"Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування"

21,90

х

х

1 373,50

-46,90

№
п/п
7.

Назва установи

Всі регіональні служби державного
ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні
та транспорті разом узяті

Штатна
чисельність
станом на
01.01.2019
(осіб)
1356

Обсяг коштів, отриманих
Код
від надання платних
економічної
послуг,
Найменування видатків
класифікації
за 2019 рік
видатків (КЕКВ)
(тис. грн)
124 200,19
2111
"Заробітна плата"
"Нарахування на оплату
2120
праці"
"Предмети, матеріали,
2210
обладнання та інвентар"
2220
2230
2240
2250

8 132,14
44,40
0,00
5 854,19
828,82

1 490,86

2274

"Оплата природного газу"

190,63

2275

2282

2800

124 200,19

"Видатки на відрядження"

19 279,13

2273

2272

х

"Продукти харчування"
"Оплата послуг (крім
комунальних)"

90 554,21

"Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв"
"Оплата водопостачання та
водовідведення"
"Оплата електроенергії"

2271

Разом

"Медикаменти та
перев'язувальні матеріали"

Сума витрат (тис.
грн)

"Оплата інших енергоносіїв
та інших комунальних
послуг"
"Окремі заходи по
реалізації державних
(регіональних) програм, не
віднесені до заходів
розвитку"
"Інші поточні видатки"

Примітка

1. Cередньомісячна заробітна плата всіх працівників
регіональних служб державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
у 2019 році становила 8 880 грн.
2. Обсяг фінансування за рахунок загального фонду
Державного бюджету України у 2019 році було
забезпечено в середньому на 58% від потреби.
Решта витрат (в середньому – 42% від потреби) було
покрито за рахунок спеціального фонду Державного
бюджету України.

591,41
69,94

71,08

3. Фактичний обсяг надходжень від надання платних
послуг у 2019 році в цілому по всіх установах був на 10
748,01 тис. гривень менше ніж фактичні видатки. Ця
різниця була забезпечена за рахунок залишку коштів
спеціального фонду Державного бюджету України, що
утворився на рахунках регіональних служб станом на
початок 2019 року.

21,36

7 166,02

3110

"Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування"

522,20

3132

"Капітальний ремонт
інших об’єктів"

135,00

3142

"Реконструкція та
реставрація інших об’єктів"

8,80

х

х

134 948,19

-10 748,01

