Інформація
про бюджет за бюджетними програмами та показниками
за 2019 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 2019
рік» Рахункова палата визначена головним розпорядником коштів.
КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю
за виконанням державного бюджету»
В межах бюджетної програми протягом 2019 року здійснювались
видатки на забезпечення повноважень Рахункової палати, наданих
Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про
Рахункову палату» з урахуванням стратегічних цілей та пріоритетів розвитку
Рахункової палати, визначених Стратегією розвитку Рахункової палати на
2019-2024 роки.
Стратегією розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки, затвердженою
у липні 2019 року, передбачено перетворення Рахункової палати у динамічну,
ефективну державну аудиторську інституцію, здатну реагувати на запити
суспільства, впливати на економічні процеси, сприяти дотриманню принципів
прозорості та відповідальності в процесі управління публічними коштами та
державним майном.
Цілі та пріоритети, передбачені Стратегією, знайшли своє відображення в
результативних показниках бюджетної програми Рахункової палати,
визначених в паспорті бюджетної програми на 2019 рік, затвердженому
наказом Секретаря Рахункової палати – керівника апарату від 04.02.2019 № 8 зі
змінами.
Напрямами використанні бюджетних коштів у 2019 році відповідно до
паспорту бюджетної програми були визначені:
- здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності, експертизи,
аналізу та інших контрольних заходів;
- забезпечення надійного функціонування Рахункової палати та її
утримання;
- забезпечення належного рівня захисту інформації;
- забезпечення сталого функціонування інформаційно-аналітичної
системи Рахункової палати;
- 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 2019 році. Інформація про виконання результативних
показників, що характеризують виконання бюджетної програми додається
(додаток 1).
У терміни подання річної фінансової звітності підготовлено та надано до
Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної
програми станом на 01 січня 2020 року.
Інформацію про результативні показники бюджетної програми
(затверджені та фактичні показники та аналіз їх виконання) відображено в Звіті
про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року, який
як і паспорт бюджетної програми оприлюднено на офіційному сайті Рахункової
палати.
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 2019 рік з урахуванням змін за загальним
фондом державного бюджету склали 462490,1 тис.грн., з них:
Заробітна плата з нарахуваннями
Інші поточні видатки
Комунальні послуги та енергоносії
Капітальні видатки

– 274630,1 тис.грн.
– 72478,2 тис.грн.
– 5456,2 тис.грн.
– 109925,6 тис.грн.

Фінансування видатків Рахункової палати у 2019 році було направлено на
досягнення запланованих стратегічних цілей та пріоритетів, модернізацію
існуючої матеріально-технічної бази, відновлення роботи та забезпечення
безпечного функціонування інформаційно-аналітичної системи, активізацію
міжнародної діяльності.
Однією із стратегічних цілей Рахункової палати визначено зміцнення
організаційної спроможності та професійного потенціалу нашої установи, що
має бути забезпечено, зокрема, за рахунок достатності ресурсів, наявності
комплексної системи управління, належної інфраструктури та організаційної
структури, незалежності інституції та її персоналу, а також безперервного
професійного розвитку та постійних управлінських змін.
Реалізація вказаної цілі передбачає створення до 1 січня 2023 року
територіальних підрозділів Рахункової палати в усіх обласних центрах та
забезпечення їх усіма необхідними матеріально-технічними ресурсами.
Враховуючи викладене, у 2019 році було створено територіальне
управління Рахункової палати по Закарпатській, Івано-Франківській та

Чернівецькій областях (у м. Ужгород) для розміщення якого на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2019 № 395-р «Про
передачу будівлі у м. Ужгород Рахунковій палаті» Рахунковій палаті було
передано будівлю у м.Ужгород на вул.Пушкіна, 1.
Крім того у звітному році на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 27.02.2019 № 243-р «Про передачу нерухомого майна у
м.Вінниці» Рахунковій палаті було передано в оперативне управління будівлю
у м. Вінниця на вул.Пирогова,45.

Загальна сума касових видатків за КПКВК 6511010 «Керівництво та
управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» склала
435313,8 тис. гривень.
Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за
кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації
кредитування бюджету додається (додаток 2).
Розрахунки за захищеними статтями видатків бюджету (заробітна плата з
нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв) протягом 2019
року здійснювались Рахунковою палатою своєчасно і в повному обсязі.
Реєстрація та оплата зобов’язань Рахункової палати протягом 2019 року
здійснювалась Державною казначейською службою України в межах
відповідних бюджетних призначень.

