Інформація
про бюджет за бюджетними програмами та показниками
за 2018 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 2018
рік» Рахункова палата визначена головним розпорядником коштів.
КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю
за виконанням державного бюджету»
В межах бюджетної програми за КПКВК 6511010 «Керівництво та
управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» протягом
2018 року здійснювались видатки по забезпеченню функцій, покладених на
Рахункову палату Конституцією України, Бюджетним кодексом України,
Законом України «Про Рахункову палату», іншими законодавчими актами
щодо здійснення єдиної системи об’єктивного та дієвого фінансового контролю
за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням,
бюджетного процесу в цілому.
Напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році відповідно до
Паспорту бюджетної програми на 2018 рік, затвердженого спільним наказом
Рахункової палати та Міністерства фінансів України від 01.02.2018 № 12/81 зі
змінами, були визначені:
- здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи,
аналізу та інших контрольних заходів (за зазначеним напрямом здійснювались
видатки на оплату праці з нарахуваннями, забезпечення відряджень працівників
Рахункової палати в межах України для здійснення контрольних функцій, та
фінансово-господарська діяльність Рахункової палати);
- забезпечення належного рівня захисту інформації;
- забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної
системи Рахункової палати (в т.ч. заходи з інформатизації);
- здійснення заходів з підвищення кваліфікації;
- забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового
контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення
спільних та паралельних аудитів;
- забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах
масової інформації та офіційному веб-сайті інформації про діяльність
Рахункової палати.

Відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів
були визначені результативні показники, що характеризували виконання
бюджетної програми у 2018 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 2018 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 двічі
внесено зміни (спільні накази Рахункової палати та Міністерства фінансів
України від 06.04.2018 № 36/410, від 27.12.2018 № 110/1150).
У терміни подання річної фінансової звітності підготовлено та надано до
Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної
програми станом на 01 січня 2019 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 2018 рік з урахуванням змін за загальним
фондом державного бюджету за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у
сфері
контролю
за
виконанням
державного
бюджету»
склали
277763,3 тис. грн., в тому числі:
Заробітна плата з нарахуваннями – 244819,8 тис.грн.
Інші поточні видатки
– 24611,6 тис.грн.
Комунальні послуги та енергоносії – 4315,5 тис.грн.
Капітальні видатки
– 4017,0 тис.грн.
З метою посилення контролю за раціональним і ефективним витрачанням
бюджетних коштів складено накази Рахункової палати від 18.01.2018 № 7 «Про
виконання у 2018 році бюджетної програми» та від 23.02.2018 № 16 «Про
забезпечення дотримання режиму економії фінансових та матеріальних
ресурсів Рахункової палати у 2018 році».
Прийняття зазначених вище документів забезпечило проведення
фінансово-господарської діяльності Рахункової палати у минулому році,
скорочення видатків та, як результат, утворення економії бюджетних коштів за
її підсумками.

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 2018
року здійснювались Рахунковою палатою своєчасно і в повному обсязі.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року
за КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за
виконанням державного бюджету» відсутня.
Реєстрація та оплата зобов’язань Рахункової палати протягом 2018 року
здійснювалась Державною казначейською службою України в межах
відповідних бюджетних призначень.
КПКВК 6511030 «Розвиток електронного урядування у сфері
контролю за використанням державного бюджету»
В межах бюджетної програми за КПКВК 6511030 «Розвиток
електронного урядування у сфері контролю за використанням державного
бюджету» протягом 2018 року здійснювались видатки по запровадженню
сучасної системи електронного документообігу Рахункової палати.
З метою реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від
20.06.2019 № 421-р «Про передачу деяких бюджетних призначень,
передбачених для Державного агентства з питань електронного урядування у
2018 році» постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 837 було
затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному

бюджеті Рахунковій палаті для розвитку електронного урядування у сфері
контролю за виконанням державного бюджету.
Необхідність у залученні коштів державного бюджету для запровадження
сучасної системи електронного документообігу Рахункової палати була
викликана наступним.
Функціонуюча в центральному апараті Рахункової палати версія системи
автоматизації документообігу Megapolis Docnet впроваджена у 2012 році і є
морально застарілою, а версія платформи, на якій вона побудована –
MS Windows версій 8 та 10 функціонує лише у середовищі віртуальних машин.
Змінилися також і схеми руху документів у зв’язку із введенням в дію
нового Закону України «Про Рахункову палату», зміною структури Рахункової
палати та призначенням Верховною Радою України у березні 2018 року її
нового складу.
Назріла необхідність оновити систему електронного документообігу. За
рахунок видатків нової бюджетної програми у центральному апараті
Рахункової палати розпочато впровадження сучасної системи електронного
документообігу та електронного цифрового підпису, інтегрованої в систему
електронного врядування органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ).
Осучаснена система стане основою для створення корпоративної системи
електронного документообігу та підтримки діяльності колегіального органу –
Рахункової палати.
Напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році відповідно до
Паспорту бюджетної програми на 2018 рік, затвердженого спільним наказом
Рахункової палати та Міністерства фінансів України від 01.11.2018 № 90/867
були визначені:
- придбання ліцензій на систему електронного документообігу та іншого
програмного забезпечення;
- придбання комплексів програмного забезпечення користувача центру
сертифікації ключів;
- придбання серверів та іншого обладнання для функціонування системи;
- здійснення заходів з адаптації і функціонування системи.
Відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів
були визначені результативні показники, що характеризували виконання
бюджетної програми у 2018 році. Інформація про виконання результативних
показників, що характеризують виконання бюджетної програми додається
(додаток 4).
В межах бюджетної програми КПКВК 6511030 «Розвиток електронного
урядування у сфері контролю за використанням державного бюджету» видатки
на реалізацію державних цільових програм не здійснювались.
У терміни подання річної фінансової звітності підготовлено та надано до
Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної
програми станом на 01 січня 2019 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 6511030 «Розвиток електронного
урядування у сфері контролю за використанням державного бюджету»
Кошторисні призначення на 2018 рік за загальним фондом державного
бюджету за КПКВК 6511030 «Розвиток електронного урядування у сфері
контролю за використанням державного бюджету» 2000,0 тис. грн., в тому
числі:
Поточні видатки
Капітальні видатки

–
–

1670,0 тис.грн.
330,0 тис.грн.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за
кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації
кредитування бюджету додається (додаток 5).
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року
за КПКВК 6511030 «Розвиток електронного урядування у сфері контролю за
використанням державного бюджету» відсутня.
Реєстрація та оплата зобов’язань Рахункової палати протягом 2018 року
здійснювалась Державною казначейською службою України в межах
відповідних бюджетних призначень.

