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Рахункова палата 

На лист Рахункової палати від 21 грудня 2015 року № 07-2587, який 
надійшов до Центральної виборчої комісії 24 грудня 2015 року, відповідно до 
частини другої статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" надсилаємо 
копію розпорядження Центральної виборчої комісії від 19 січня 2016 року 
№ 3 "Про затвердження Заходів щодо реагування Центральної виборчої 
комісії на рішення Колегії Рахункової палати від 22 вересня 2015 року 
№5-1". 

Додаток: на 4 арк. 

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 
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РАХУНКОВА ПАЛАТА 

»» 

№72/05 від 21.01.2016



У К Р А Ї Н А 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А В И Б О Р Ч А К О М І С І Я 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
19 січня 2016 року м К и ї в № з 

Про затвердження Заходів щодо реагування 
Центральної виборчої комісії на рішення Колегії Рахункової палати 

від 22 вересня 2015 року № 5-1 

З метою забезпечення ефективного використання коштів Державного 
бюджету України, виділених на здійснення повноважень Центральної 
виборчої комісії, реагування на рішення Колегії Рахункової палати від 
22 вересня 2015 року № 5-1 до "Звіту про результати аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету Центральною виборчою 
комісією", відповідно до статей 35, 36 Закону України "Про Рахункову 
палату", керуючись пунктом 1 частини другої, частинами третьою та 
четвертою статті 26, частиною другою статті 27 Закону України "Про 
Центральну виборчу комісію": 

1. Затвердити Заходи щодо реагування Центральної виборчої комісії на 
рішення Колегії Рахункової палати від 22 вересня 2015 року № 5-1 
(додаються). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника Голови Центральної виборчої комісії Усенко-Чорну Ж.І. 

3. Копію цього розпорядження надіслати до Рахункової палати. 

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії А. МАТЕРА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Голови 

Центральної виборчої комісії 
від " 19 " січня 2016 року№ З 

ЗАХОДИ 
щодо реагування Центральної виборчої комісії 

на рішення Колегії Рахункової палати від 22 вересня 2015 року № 5-1 

1. Під час складання бюджетних запитів за бюджетними програмами, 
головним розпорядником коштів за якими є Центральна виборча комісія, 
здійснити детальні розрахунки обґрунтування потреби в коштах. 

Су ярко СМ., Стельмах О. В., 
відділ зведеного планування та фінансування, 
структурні підрозділи Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника Державного реєстру виборців 
Липень 2016 року 

2. Забезпечити дотримання вимог пункту 22 Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до використання кошторисів 
бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2002 року № 228, у частині здійснення детальних розрахунків 
під час складання кошторисів на відповідний бюджетний період за 
бюджетними програмами, головним розпорядником коштів за якими є 
Центральна виборча комісія. 

Су ярко СМ., Стельмах О.В., 
відділ зведеного планування та фінансування, 
структурні підрозділи Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника Державного реєстру виборців 
Лютий, березень 2016року 

3. Забезпечити виконання Правил складання паспортів бюджетних 
програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, у частині включення до 
паспортів бюджетних програм додаткових результативних показників, що 
дають можливість оцінити ефективність бюджетної програми, результат її 
виконання та ступінь досягнення мети. 

Суярко СМ., 
відділ зведеного планування та фінансування 
Секретаріату Комісії 
Березень 2016року 
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4. Під час складання Звіту про виконання паспорта бюджетної 
програми, форму якого затверджено наказом Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2002 року № 1098, за наявності розбіжностей між 
затвердженими та досягнутими результативними показниками надати 
пояснення причин виникнення таких розбіжностей. 

Суярко СМ., Стельмах О.В., 
відділ зведеного планування та фінансування, 
структурні підрозділи Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника Державного реєстру виборців 
Лютий, березень 2016року 

5. Внести зміни до Порядку виготовлення, обліку, використання та 
зберігання виборчих скриньок, затвердженого постановою Центральної 
виборчої комісії від 28 жовтня 2008 року № 58, щодо відповідальності за 
пошкодження виборчих скриньок під час їх зберігання у міжвиборчий період 
і порядку їх списання. 

Суярко СМ., 
управління правового забезпечення, 
відділи: контролю за використанням коштів, 
бухгалтерського обліку та звітності 
Секретаріату Комісії 
Січень 2016року 

6. Провести аналіз можливості та економічної доцільності 
перерозподілу виборчих скриньок між відповідними обласними та Київською 
міською адміністраціями у разі виникнення такої потреби. 

Суярко СМ., 
відділ контролю за використанням коштів 
Секретаріату Комісії 
Під час наступних загальнодержавних виборів 

7. У разі виникнення потреби у внесенні змін до Річного плану 
закупівель Центральної виборчої комісії та додатка до нього забезпечити 
подання детального обґрунтування таких змін і їх впливу на діяльність 
Комісії. 

Суярко СМ., Стельмах О.В., 
відділ зведеного планування та фінансування, 
структурні підрозділи Секретаріату Комісії та 
Служби розпорядника Державного реєстру виборців 
Постійно 
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8. Підготувати та внести пропозиції Голові Комісії щодо доцільності 
збільшення штатної чисельності працівників відділу контролю за 
використанням коштів Секретаріату Комісії. 

Суярко СМ., 
відділ контролю за використанням коштів 
Секретаріату Комісії 
Протягом 2016року 

9. Підготувати та подати на затвердження Голові Комісії Положення 
про відділ контролю за використанням коштів Секретаріату Центральної 
виборчої комісії та посадові інструкції працівників цього відділу з 
урахуванням нових функцій, які покладаються на нього. 

Суярко СМ., 
відділ контролю за використанням коштів 
Секретаріату Комісії 
Протягом 2016 року 

10. Забезпечити розробку та виконання плану вибіркових перевірок 
відділом контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії 
використання окружними виборчими комісіями коштів Державного бюджету 
України, виділених на підготовку та проведення загальнодержавних виборів. 

Суярко СМ., 
відділ контролю за використанням коштів 
Секретаріату Комісії 
Під час загальнодержавних виборів 

11. Забезпечити здійснення внутрішнього аудиту фінансово-
господарської діяльності Комісії. 

Суярко СМ., 
відділ контролю за використанням коштів 
Секретаріату Комісії 
Друге півріччя 2016року 

12. Розробити та внести на розгляд Комісії проект постанови Комісії 
"Про Заходи щодо економного та раціонального використання Центральною 
виборчою комісією бюджетних коштів". 

Суярко СМ., 
управління правового забезпечення, 
відділи: контролю за використанням коштів, 
зведеного планування та фінансування, 
бухгалтерського обліку та звітності 
Секретаріату Комісії 
Січень, лютий 2016року 
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