
Інформація  
про бюджет за бюджетною програмою та показниками  

за КПКВ 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю 
 за виконанням державного бюджету» 

 за 2015 рік 
 
Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за 

надходженням коштів до бюджету України та їх використанням і є державним 
колегіальним органом відповідно до Закону України від  02.07.2015 № 576-VIII 
«Про Рахункову палату». 

 
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 

рік» Рахункова палата визначена головним розпорядником коштів за                
КПКВ 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням 
державного бюджету». 

 
Паспорт бюджетної програми на 2015 рік  КПКВ 6511010 «Керівництво 

та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету», було 
затверджено спільним наказом Рахункової палати та Міністерства фінансів 
України від 10.02.2015 № 12/35, відповідно до якого було визначено: 

 
- мету бюджетної програми: 
 
Здійснення розвитку єдиної системи об’єктивного та дієвого фінансового 

контролю за надходженням коштів та виконанням Державного бюджету 
України, використанням бюджетних та державних позабюджетних фондів, 
бюджетного процесу в цілому, виконання доручень Верховної Ради України, 
звернень Президента, а також здійснення експертизи законів України та інших 
нормативно-правових актів, що регламентують перебіг бюджетного процесу; 

 
- завдання бюджетної програми: 
 
1) організація та здійснення контролю за своєчасним виконанням  

Державного бюджету України (доходи та видатки, їх структура та цільове 
призначення, аналіз відхилень, підготовка пропозицій щодо їх усунення); 
удосконалення бюджетного процесу; 

 
2) здійснення заходів з міжнародної діяльності Рахункової палати; 
 
3) побудова та розвиток інформаційно-аналітичної системи Рахункової 

палати; 
 
4) підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати; 
 
- напрямами використанні бюджетних коштів: 
 
1) забезпечення фінансового контролю за надходженням та витрачанням 

бюджетних коштів (за зазначеним напрямом фінансувалась основна частина 
фінансово-господарської діяльності Рахункової палати); 

 



2) забезпечення побудови та розвитку інформаційно-аналітичної системи 
Рахункової палати (заходи з інформатизації) (при проведенні оптимізації 
бюджетних програм з 2012 року Міністерством фінансів України скасовано 
програму за КПКВ 6511020 «Створення інформаційно-аналітичної системи 
Рахункової палати»,  яка діяла з 2005 року. Виконання основних завдань 
зазначеної бюджетної програми було перенесено на діючу програму, що 
збільшило її фінансове навантаження); 

 
3) забезпечення міжнародної діяльності (у попередні роки Рахункова 

палата неодноразово зверталась до Міністерства фінансів України щодо 
виділення окремої програми для фінансування зазначеного напряму, роль і 
значення якого у діяльності Рахункової палати зростає з кожним роком); 

 
4) забезпечення підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати; 
 
5) погашення кредиторської заборгованості, що зареєстрована в органах 

ДКСУ станом на 01.01.2015.   
 
Відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів 

були визначені результативні показники, що характеризували виконання 
бюджетної програми у 2015 році. Інформація про виконання результативних 
показників, що характеризують виконання бюджетної програми та інформація 
про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які 
виконуються в межах бюджетної програми додаються (додатки 1 та 2 
відповідно). 

 

Керуючись наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 
«Про паспорти бюджетних програм» Рахунковою палатою було підготовлено 
та у терміни подання річної фінансової звітності надано до Міністерства 
фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 
01 січня 2016 року. 

 
Відповідно до звіту Рахунковою палатою запланована мета, завдання та 

результативні показники, що їх характеризують, передбачені паспортом 
бюджетної програми на звітний період виконані. 

 
Аналітична інформація про бюджет Рахункової палати за 

бюджетною програмою за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у 
сфері контролю за виконанням державного бюджету»  

 
Кошторисні призначення на 2015 рік з урахуванням змін за загальним 

фондом державного бюджету склали 79743,6 тис. грн., в тому числі: 
     

            Заробітна плата з нарахуваннями     –  64124,7 тис.грн. 
            Інші поточні видатки                          –  12109,0 тис.грн. 
            Комунальні послуги та енергоносії   –    3509,9 тис.грн. 
           
Капітальні видатки на 2015 рік Рахунковій палаті не виділялись. 
 



Додаткове навантаження на кошторис Рахункової палати у 2015 році 
створила  кредиторська заборгованість  у сумі  932,0 тис.грн., що утворилась на 
кінець 2014 року у зв’язку з неоплатою Державною казначейською службою 
України  зареєстрованих зобов’язань Рахункової палати. 

 
Враховуючи економічну ситуацію в країні, з  2008 року фінансово-

господарська діяльність Рахункової палати провадиться у режимі економії 
бюджетних коштів за умови вживання відповідних заходів та обмежень. 

 
З метою забезпечення режиму економії Головою Рахункової  палати було 

підписано накази від 02.02.2015 № 10 «Про виконання у 2015 році бюджетної 
програми» та № 11 «Про забезпечення дотримання режиму економії 
фінансових та матеріальних ресурсів Рахункової палати у 2015 році». 

 
На виконання змін до п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 

01.03.2014 № 65 «Про економію  державних коштів та недопущення втрат 
бюджету», внесених постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014     
№ 400, Рахунковою палатою було розроблено Заходи щодо економного та 
раціонального використання бюджетних коштів, передбачених на утримання 
Рахункової палати, затверджені наказом Рахункової палати від 28.01.2015           
№ 7, зокрема: 

 
- проведено скорочення апарату на 11 відс.; 
 

- зменшено ліміти витрат на користування матеріальними ресурсами і 
технічними засобами; 

 

- запроваджено заходи щодо економії енергоресурсів; 
 

- забезпечено зменшення витрат на службові відрядження працівників 
Рахункової палати шляхом оптимізації кількісного складу контрольних груп та 
терміну їх перебування у відрядженні,  витрат на оплату проїзду, наймання 
житла та інших витрат, пов'язаних з організацією відряджень; 

 

- скорочено проведення міжнародних заходів у Рахунковій палаті, за 
рахунок запровадження сучасних форм обміну інформацією та досвідом роботи  
(відеоконференції, онлайн-зв’язок та інше); 

 

- план проведення навчальних заходів та курсів підвищення кваліфікації 
складено з урахуванням необхідності мінімізації витрат на їх  проведення, 
зокрема за рахунок залучення позабюджетних інноваційних проектів і 
навчальних програм. 

 
Застосування заходів дозволили суттєво скоротити видатки Рахункової 

палати та забезпечити економію бюджетних коштів за підсумками фінансово-
господарської діяльності за минулий рік. 

 



 
 

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за 
кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації 
кредитування бюджету додається (додаток 3). 

 
Розрахунки за захищеними статтями видатків бюджету ( заробітна плата з 

нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв)  протягом 2015 
року здійснювались Рахунковою палатою своєчасно і в повному обсязі. 

 
Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2016 року відсутня. 
 
Реєстрація та оплата зобов’язань Рахункової палати протягом 2015 року 

здійснювалась Державною казначейською службою України в межах 
відповідних бюджетних призначень.   
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