Інформація
про бюджет за бюджетною програмою та показниками
за КПКВ 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю
за виконанням державного бюджету»
за 2017 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 2017
рік» Рахункова палата визначена головним розпорядником коштів за
КПКВ 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням
державного бюджету».
Паспорт бюджетної програми на 2017 рік за КПКВ 6511010 «Керівництво
та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету», було
затверджено спільним наказом Рахункової палати та Міністерства фінансів
України від 14.02.2017 № 15/180, відповідно до якого було визначено:
- стратегічні цілі, на досягнення яких була спрямована реалізація
бюджетної програми:
1) організація і здійснення контролю за надходженням коштів до
Державного бюджету України та їх використанням;
2) посилення ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього
фінансового контролю в Україні;
3) гарантування публічності, гласності та відкритості в роботі Рахункової
палати (удосконалення взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою
України та іншими органами).
- мету бюджетної програми:
здійснення контролю від імені Верховної Ради України за надходженням
коштів до Державного бюджету України та їх використанням;
- завдання бюджетної програми:
1) провадження заходів державного зовнішнього фінансового контролю
(аудиту);
2) розвиток та забезпечення надійного функціонування інфраструктури
Рахункової палати та дотримання вимог чинного законодавства щодо рівня
захисту інформації;
3) розвиток та забезпечення надійного функціонування інформаційноаналітичної системи Рахункової палати (ІАС РП);

4) здійснення співробітництва з вищими органами фінансового контролю
інших держав, міжнародними організаціями, укладання угод про
співробітництво;
5) підвищення кваліфікації працівників Рахункової палати;
6) забезпечення вільного доступу громадськості до результатів діяльності
Рахункової палати.
- напрямами використанні бюджетних коштів:
1) здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи,
аналізу та інших контрольних заходів (за зазначеним напрямом здійснювались
видатки на заробітну плату з нарахуваннями і видатки на відрядження в межах
України);
2) забезпечення надійного функціонування Рахункової палати та її
утримання (за зазначеним напрямом фінансувалась фінансово-господарська
діяльність Рахункової палати);
3) забезпечення належного рівня захисту інформації (фінансувались
заходи із забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну
таємницю та інформації з обмеженим доступом);
4) забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної
системи Рахункової палати (в т.ч. заходи з інформатизації) (за цим напрямком,
зокрема, у звітному році було здійснено придбання серверів, периферійного
обладнання (принтерів мережевих та локальних), комп’ютерів та ноутбуків,
офісного і антивірусного програмного забезпечення, отримано послуги щодо
атестації комплексної системи захисту інформації Інформаціно-аналітичної
системи Рахункової палати (КСЗІ ІАС РП) та побудови КСЗІ сегментів ІАС РП
у територіальних управліннях);
5) забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового
контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення
спільних та паралельних аудитів (за зазначеним напрямом здійснювались
видатки на забезпечення міжнародної діяльності Рахункової палати включаючи
видатки на здійснення відряджень працівників Рахункової палати за кордон);
6) здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників Рахункової
палати (ст.7 «Повноваження Рахункової палати» Закону України «Про
Рахункову палату» визначає новий вид аудиту – фінансовий, що в свою чергу
вимагає нових підходів в організації навчання, підвищення кваліфікації та
перекваліфікації фахівців Рахункової палати);
7) забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах
масової інформації та офіційному веб-сайті інформації про діяльність
(взаємодія Рахункової палати з Верховною Радою України та органами
державної влади).
Відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів
були визначені результативні показники, що характеризували виконання
бюджетної програми у 2017 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).
У зв’язку з внесенням змін до кошторисних призначень Рахункової
палати, що призвели до змін результативних показників, протягом минулого
року до Паспорту бюджетної програми на 2017 рік за КПКВ 6511010
«Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного
бюджету», керуючись наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002
№ 1098 «Про паспорти бюджетних програм», Рахунковою палатою було тричі
внесено зміни (спільні накази Рахункової палати та Міністерства фінансів
України від 03.07.2017 № 49/620, від 24.10.2017 № 78/869, від 22.12.2017 №
97/1100).
У терміни подання річної фінансової звітності підготовлено та надано до
Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної
програми станом на 01 січня 2018 року.
Відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України з
урахуванням змін, внесених на виконання Закону України «Про відкритість
використання публічних коштів», протягом минулого року Рахункова палата
оприлюднила паспорт бюджетної програми (включаючи зміни до нього) та звіт
про виконання паспорту бюджетної програми за звітний бюджетний період
шляхом розміщення на своєму офіційному сайті.
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 2017 рік з урахуванням змін за загальним
фондом державного бюджету за КПК 6511010 «Керівництво та управління у
сфері
контролю
за
виконанням
державного
бюджету»
склали
149165,9 тис. грн., в тому числі:
Заробітна плата з нарахуваннями
Інші поточні видатки
Комунальні послуги та енергоносії
Капітальні видатки

– 119072,0 тис.грн.
– 18233,1 тис.грн.
– 3860,8 тис.грн.
– 8000,0 тис.грн.

Враховуючи економічну ситуацію в країні, фінансово-господарська
діяльність Рахункової палати провадиться у режимі економії бюджетних коштів
шляхом вживання відповідних заходів та обмежень.
З метою забезпечення режиму економії складено накази Рахункової
палати від 01.02.2017 № 10 «Про виконання у 2017 році бюджетної програми»
та від 15.02.2016 № 13 «Про забезпечення дотримання режиму економії
фінансових та матеріальних ресурсів Рахункової палати у 2017 році».

Прийняття зазначених вище документів дозволило скоротити видатки
Рахункової палати та забезпечити економію бюджетних коштів за підсумками
фінансово-господарської діяльності за минулий рік.
В межах бюджетної програми за КПКВК 6511010 «Керівництво та
управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» протягом
2017 року здійснювались видатки по забезпечення функцій, покладених на
Рахункову палату Конституцією України, Бюджетним кодексом, Законом
України «Про Рахункову палату», іншими законодавчими актами щодо
здійснення єдиної системи об’єктивного та дієвого фінансового контролю
надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням,
бюджетного процесу в цілому.

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 2017
року здійснювались Рахунковою палатою своєчасно і в повному обсязі.
Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2018 року становить
58,38 грн. (КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці») і є поточною.
Реєстрація та оплата зобов’язань Рахункової палати протягом 2017 року
здійснювалась Державною казначейською службою України в межах
відповідних бюджетних призначень.

