
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, п. 1-2.1 

  КВК  (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 
1. Рахункова палата 651 

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами 
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету 

необхідно 
додатково (+) 

граничний 
обсяг 

2019 рік 
(затверджено) 

2018 рік 
(звіт) 

Найменування Код 2020 рік (проект) 

3 4 1 2 5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду 
на 2020 рік 

7 

(тис. грн.) 

 274 712,8  371 967,3  462 490,1  271 614,8 Керівництво та управління у сфері контролю за 
виконанням державного бюджету 

6511010 

2110 Оплата праці  201 585,9  226 548,0  240 192,9  47 355,3 
2120 Нарахування на оплату праці  40 197,9  48 132,4  52 842,4  10 418,2 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  5 118,1  6 135,0  5 870,1  1 688,1 
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали  17,4  18,8  18,8 
2240 Оплата послуг (крім комунальних)  11 948,7  55 852,4  19 827,5  69 023,7 
2250 Видатки на відрядження  4 923,2  8 850,4  8 787,0  4 338,4 
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  3 547,4  5 456,2  5 554,4  3 867,3 
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 
 66,9  500,0  500,0 

2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям 

 137,0  66,2  142,0 

2800 Інші поточні видатки  379,0  1 005,1  202,2  7,5 
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 
 3 693,3  104 255,6  37 390,0  62 260,0 

3130 Капітальний ремонт  5 030,4  7 107,9 
3140 Реконструкція та реставрація  639,6  640,0  68 646,4 

ВСЬОГО  271 614,8  462 490,1  371 967,3  274 712,8 
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Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 
кошти) 

Загальна потреба Рахункової палати  видатків на 2020  рік  за  програмою "Керівництво та управління у сфері контролю  за виконанням державного бюджету" розрахована 
Рахунковою палатою виходячи з необхідності та забезпечення виконання функцій та завдань, покладених ст.98 Конституції України, Бюджетним кодексом України та Законом 
України "Про Рахункову палату", та визначених Стратегією  розвитку Рахункової палати на 2019-2024 роки цілей та пріоритетів, створення належних умов праці працівників 
інституції, оновлення існуючої матеріально-технічної бази, створення нових територіальних управлінь в регіонах України, і складає 646680,1 тис.грн., в тому числі: 
 видатки на оплату праці - 287548,2 тис.грн., нарахування на заробітну плату - 63260,6 тис.грн., інші поточні видатки - 110405,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 
9421,7 тис. грн., капітальні видатки - 176044,3 тис.грн. 
                             
Розрахункова додаткова потреба  коштів на 2020 рік  в цілому становить 274712,8  тис.грн., в тому числі:  
              КЕКВ  2110 - 47355,3 тис.грн. - оплата праці (розрахунок потреби виконано виходячи з чисельності 709 чол. та динаміки росту прожиткового мінімуму); 
              КЕКВ 2120 - 10418,2 тис.грн. - нарахування на заробітну плату (22 відсотки від суми видатків за КЕКВ 2110); 
 
           КЕКВ 2210 - предмети, матеріали , обладнання та інвентар -  1688,1 тис.грн., в т.ч.: 
56,7 тис.грн.-  матеріали та вироби для підтримання надійності експлуатації зношених інженерно-технічних систем; 
13,9 тис.грн. - сантехнічні вироби (194 од.) для забезпечення утримання службових приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані (необхідність  заміни  60% сантехнічних 
виробів, встановлених до 2000 року); 
62,8 тис.грн. - канцелярське приладдя та паперові органайзери для забезпечення центрального офісу та новостворених територіальних управлінь; 
136,5 тис. грн -  офісні меблі  ( 85 од.) для комплектації приміщень Рахункової палати та територіальних управлінь; 
48,4 тис.грн. -  кондиціонери; 
29,0 тис.грн. -  дообладнання існуючих інженерних систем та будівлі ТУ у м.Ужгород засобами протипожежної безпеки  (27,0 тис.грн.)та контрольними приладами (манометрами - 
2,0 тис.грн.); 
352,0 тис.грн. - збільшення потреби у носіях з посиленим захистом для ЕЦП та зберігання інформації при проведенні аудитів; 
981,9 тис.грн.  - джерела безперебійного живлення (979,0 тис.грн.) та акумулятори (2,9 тис.грн.) на заміну тих, що відпрацювали ресурс і створюють ризик виходу з ладу 
комп'ютерного обладнання; 
6,9 тис.грн. -  виготовлення друкованого варіанту Звіту Рахункової палати для інформування органів державної влади. 
 
           КЕКВ 2240 - придбання в обсязі, достатньому для забезпечення діяльності працівників Рахункової палати  послуг (крім комунальних)  -  69023,7 тис.грн. ; в т.ч.:  
8,1 тис.грн. - відшкодування  витрат балансоутримувачу на утримання орендованого майна у ТУ РП (м.Дніпро); 
4399,6 тис.грн. - послуги з комплексного обслуговування приміщень Рахункової палати (апарат - 1016,0 тис.грн.,ТУ у м.Києві - 440,0 тис.грн.,  ТУ в м.Ужгород - 600,0 тис.грн., інші 
діючі ТУ РП - 350,0 тис.грн., новостворені ТУ - 1993,5 тис.грн.) 
11,6 тис.грн. -  послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування систем безперебійного живлення адміністративних будівель РП; 
144,8 тис.грн. - поточний ремонт приміщень адміністративних будівель Рахункової палати та ТУ; 
162,0 тис.грн. -  послуги з утримання ТУ РП  у м.Ужгород (  24,0 тис.грн. - ТО газової котельні; 70,0 тис.грн. - страхування приміщень; 68,0 тис.грн. - ТО та поточний ремонт 
інженерного обладнання); 
59611,3 тис.грн. -   заходи з інформатизації, зокрема:  
 1071.0 тис.грн. - використання ліцензованих версій ПЗ (333,0 тис.грн. - клієнтські ліцензії MS Windows Server CAL; 738,0 тис.грн. - клієнтські ліцензії MS Windows Exchange Server 
CAL);  
3074,5 тис.грн. - закупівля ліцензованого ПЗ для нових комп'ютерів (офісний пакет типу MS Office 2019 Std); 243,2 тис.грн. - закупівля для нових ТУ антивірусного програмного 
забезпечення; 36505,2 тис.грн. - захист інформації корпоративної мережі (3400,0 тис.грн. - система захисту Datacenter Security; 17100,0 тис.грн. - система шифрування (end user)); 
13505,2 тис.грн. - ПЗ контролю витоку інформації; 2500,0 тис.грн. -ПЗ контролю дій привілейованих користувачів); 500,0 тис.грн. - закупівля ПЗ ведення центрального архіву ІАС 
РП; 3614.0 тис.грн. -  створення корпоративної мережі РП (включаючи розгортання мережевої інфраструктури та монтажу і налаштування комп'ютерного обладнання); 3283,4 
тис.грн. - подовження терміну дії ПЗ управління корпоративною мережею; 150,0 тис.грн. - створення веб-сторінок ТУ РП;  200,0 тис.грн. - супроводження нової системи підтримки 
діяльності колегіального органу Рахункової палати;  2100,0 тис.грн. - побудова структурованої кабельної мережі (далі - СКМ)і  
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КСЗІ  нових територіальних управлінь; 170,0 тис.грн. - усунення дублювання операцій із вводу інформації (закупівля послуг з налагодження взаємодії між системами обліку кадрів, 
бухгалтерського обліку та електронного документообігу); 540,0 тис.грн. - розроблення системи підтримки діяльності колегіального органу Рахункової палати; 600,0 тис.грн. - 
супроводження системи електронного документоообігу (забезпечення підтримки розробником системи, що інтегрована в системою електронної взаємодії органів виконавчої влади 
(СЕВ ОВВ) і впровадження СЕД у нових територіальних управліннях);  900,0 тис.грн. - забезпечення підтримки заходів аудиту (розробка системи контролю виконання показників 
Державного бюджету України);    1200,0 тис.грн. - забезпечення підтримки заходів аудиту (розробка системи моніторингу макроекономічних показників розвитку України та 
регіонів);  5460,0 тис.грн. - побудова СКМ центрального офісу (термін експлуатації  діючої СКМ, створеної у 1997 - 1998 роки, вичерпано). 
1131,0 тис.грн. - збільшення обсягу послуг оренди обладнання для централізованого друку (центральний офіс і територіальні управління); 
288,0 тис.грн. - збільшення обсягу послуг з технічного обслуговування обладнання для централізованого друку (включаючи витратні матеріали); 
720,0 тис.грн. - проектування та побудова систем відеоспостереження, контролю доступу і охоронної і пожежної сигналізації та системи  пожежогасіння  територіальних управлінь, 
які планується створити у 2020 році; 
350,0 тис.грн. - облаштування зали засідань Рахункової палати (конференц-система, засоби відеовідображення і т.і.); 
550,0 тис.грн. - облаштування багатофункціональної зали Рахункової палати (конференц-система, засоби аудіо-, відеовідображення та запису і т.і.); 
58,0 тис.грн. - збільшення вартості робіт з   ІТ - технологій супроводження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Кадри Рахункової палати", встановлення та 
налаштування програмного забезпечення для  1-го робочого місця; 
11,5 тис.грн. - зростання ціни  на послуги із супроводження спеціалізованого бухгалтерського програмного забезпечення ("ІС-Про", "МЕДок"); 
350,0 тис.грн. - проведення та організація VI засідання робочої групи  EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію, наслідків катастроф (пріоритети 
міжнародної діяльності Рахункової палати на 2019 рік, затверджені рішенням Рахункової палати від 26.02.2019 № 4-6);  
6,0 тис.грн. - підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку; 
81,1 тис.грн. - збільшення кількості справ для брошурування та вартості палітурних робіт і цін на витратні матеріали 
 
          КЕКВ 2250 - видатки на відрядження - 4338,4 тис.грн., в т.ч.: 
3912,5 тис.грн. - відрядження в межах України на забезпечення виконання контрольних функцій Рахункової палати визначені; 
108,4 тис.грн. - закордонні відрядження  для участі в міжнародних  навчальних програмах ("IDI-ASOSAI зі спільних аудитів" - 16 тис.грн. ,   "Посилення цілісності державного 
сектору" - 20 тис.грн.,   навчально-інформаційна поїздка з питань проведення аудитів (обмін досвідом) - 72,4 тис. грн.); 
 227,5 тис.грн. - офіційні візити в рамках двостороннього співробітництва (засідання робочих груп) та в рамках діяльності  інших об'єднань, в яких бере участь Рахункова палата; 
90,0 тис.грн. - участь у міжнародних заходах з метою  обміну досвідом в межах реалізації проектів міжнародної технічної допомоги. 
 
          КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3867,3 тис.грн., в т.ч.: 
         
1751,5 тис.грн.  - оплата теплопостачання у зв'язку із  підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення централізованим опаленням приміщень ТУ РП, які 
планується створити у 2020 році; 
52,6 тис.грн. -   оплата водопостачання та водовідведення у зв'язку з підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення водопостачанням та водовідведенням 
приміщень у ТУ РП, які планується створити у 2020 році; 
1079,8 тис.грн. - оплата електроенергії у зв'язку із підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення електроенергією  ТУ РП, які планується створити у 2020 році; 
880,6 тис.грн. - оплата природного газу у зв'язку із підвищенням тарифів та розрахункова потреба для забезпечення природним газом для автономного опалення приміщень ТУ РП, 
які планується створити у 2020 році; 
102,8 тис.грн.  - оплата інших енергоносіїв та ін.  у зв'язку із підвищенням тарифів на вивезення та утилізацію ТПВ та розрахункова потреба у видатках для вивезення ТПВ у ТУ РП, 
які планується створити у 2020 році. 
 
        КЕКВ 2800 -  інші поточні видатки - збільшення видатків на сплату земельного податку на земельні ділянки, що знаходяться на балансі Рахункової палати - 7,5 тис.грн.; 
 
        КЕКВ 3110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 62260,0 тис.грн., в т.ч.: 
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59000,0 тис.грн. - придбання комп'ютерного і комутаційного обладнання, обладнання для систем відеоспостереження, контролю доступу,  швидкісних сканерів для СЕД для 
облаштування ТУ РП, які планується створити у 2020 році та  нового приміщеня ТУ РП у м.Вінниця; 
3 260,0 тис.грн. - придбання для заміни фізичного зношених серверів, портативних та стаціонарних комп'ютерів (центральний апарат). 
       
         КЕКВ - 3132 - капітальний ремонт інших об'єктів -  7107,9 тис.грн., в т.ч.: 
 
3427,4 тис.грн.  - капітальний ремонт будівлі центрального офісу Рахункової палати по вул. М.Коцюбинського, м.Київ (літера Б); 
1312,1 тис.грн.  - капітальний ремонт приміщень центрального офісу (кімната переговорів № 102, 60,5 кв.м.). Розрахунок виконано згідно інструкції Мінрегіону №7-15.3/10900-18 
від 17.10.2018 р.; 
2368,4 тис.грн.  - капітальний ремонт приміщень центрального офісу (зал засідань РП, 109,2 кв.м.). Розрахунок виконано згідно інструкції Мінрегіону №7-15.3/10900-18 від 
17.10.2018р. 
 
          КЕКВ 3142 - реконструкція та реставрація інших об'єктів - 68646,4 тис.грн., в т.ч.: 
 
1214,6 тис.грн. - розроблення проектно-кошторисної документації  для реконструкції будівлі у м.Ужгород; 
19945,2 тис.грн. -реконструкція будинку  загальною площею 606,4 кв.м. на вул. Пирогова,45 у м. Вінниця. Розрахунок виконано згідно інструкції Мінрегіону №7-15.3/10900-18 від 
17.10.2018 р. 
47486,6 тис.грн. -реконструкція будинку- пам'ятки архітектури,  загальною площею 2221,1 кв.м. на пл. Пушкіна, 1 у м. Ужгород. Розрахунок виконано згідно інструкції Мінрегіону 
№7-15.3/10900-18 від 17.10.2018 р. вартість одиниці місткості 18072,50грн./м2 (без ПДВ),  та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

№  
з/п 

Найменування Одиниця виміру 2020 рік (проект)  
в межах доведених 
граничних обсягів  

Джерело інформації  2020 рік (проект) зміни   
у разі передбачення додаткових  

коштів 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів 

1 2 3 4 5 6 

затрат 

од.  1   709,0  709,0 Кількість штатних одиниць Штатний розпис 

од.  2   13,0  13,0 Кількість територіальних управлінь Штатний розпис 

чол.  3   496,0  496,0 Кількість аудиторів, у тому числі в територіальних 
управліннях 

Штатний розпис 

кв. м.  4   15 665,6  18 665,6 Площа приміщень в оперативному управлінні Технічні паспорти 
приміщень 

кв. м.  5   209,5  209,5 Площа орендованих адміністративних приміщень для 
потреб територіальних управлінь 

Договори оренди, 
акти про надання 
послуг 

од.  6   2,0  2,0 Кількість міжнародних організацій вищих органів 
фінансового контролю, членом яких є Рахункова палата, 
і до бюджетів яких необхідно сплачувати внески 

Управлінський облік 

тис.грн.  7   240,8  310,3 Супровід програмного забезпечення (програми "Кадри", 
"ІС-ПРО", "МЕДОК") 

Договори , акти про 
надання послуг 

тис.грн.  8  Вартість транспортних засобів для оперативного 
здійснення Рахунковою палатою контролю за 
використанням коштів державного бюджету в регіонах 
України 

Управлінський  
облік 
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тис.грн.  9   500,0  500,0 Вартість заходів на підвищення кваліфікації працівників 
Рахункової палати 

Управлінський облік 

тис.грн.  10   7 616,6  11 529,1 Вартість відряджень для виконання контрольних 
функцій 

Управлінський облік 

тис.грн.  11   1 110,4  1 427,9 Вартість відряджень за кордон для участі у 
міжнародних заходах (конгресах, конференціях, 
робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо) 

Управлінський облік 

тис.грн.  12  Вартість капітального ремонту зовнішніх кабельних 
ліній енергопостачання із заміною силових кабелів 

Управлінський  
облік 

тис.грн.  14   326,7  676,7 Організація та здійснення офіційних заходів (прийомів), 
робочих зустрічей 

Управлінський облік 

тис.грн.  15   142,0  142,0 Членські внески до міжнародних організацій вищих 
органів фінансового контролю 

Управлінський облік, 
 Статут вищих 
органів фінансового 
контролю,  
постанова Кабінету 
Міністрів України від 
13.09.2002 р. №1371 

тис.грн.  16  Вартість придбаних джерел безперебійного живлення 
для серверів 

Управлінський  
облік 

од.  17  Кількість відряджень за кордон для участі у 
міжнародних заходах (конгресах, конференціях, 
робочих групах INTOSAI та EUROSAI тощо) 

Управлінський облік 

од.  18   900,0  900,0 Забезпечення технічного захисту інформації, що 
становить державну таємницю 

Договори, акти 
виконаних послуг 

тис.грн.  21   640,0  640,0 Вартість підготовчого періоду реконструкції 
приміщення ТУ у мм.Вінниця, Ужгород (розроблення 
проектно-кошторисної документації) 

Управлінський  
облік 

тис.грн.  22   1 318,8  49 110,1 Вартість придбання ліцензій програмного забезпечення Управлінський  
облік 

тис.грн.  23   37 390,0  93 774,0 Вартість придбання обладнання  ( серверів, ПТК 
портативних компютерів , ДБЖ для серверів тощо) 

Управлінський облік 

тис.га  24   60,0  168,4 Вартість заходів  з навчання  та стажування за 
кордоном 

Управлінський облік 

тис.грн.  25   66,1  73,0 Вартість виготовлення Звіту Рахункової палати у 
друкованому  варіанті 

Управлінський  
облік 

тис.грн.  26   60,5  60,5 Вартість виготовлення Звіту в електронному варіанті Управлінський  
облік 

од.  27   14,0  19,0 Кількість  міжнародних заходів   для участі  у 
конгресах,колнференціях, робочих гркпах 

Управлінський облік 

тис.грн.  28   985,0  1 491,0 Відрядження для виконання контрольних функцій Управлінський облік 

тис.грн.  29   3 427,4 Вартість капітального ремонту  будівлі центрального 
офісу РП ( літ Б) 

Управлінський облік 

тис.грн.  30   1 312,1 Вартість капітального ремонту  приміщень 
центрального офісу ( літ А ,№102 А) 

Управлінський облік 

тис.грн.  31   2 368,4 Вартість капітального ремонту  приміщень 
центрального офісу ( літ А,№ 406 А) 

Управлінський  
облік 

тис.грн.  32   19 945,2 Вартість реконструкції приміщень ТУ РП у м. Вінниця Управлінський облік 

тис.грн.  33   1 214,6 Вартість підготовчого періоду реконструкції 
приміщення  ТУ  РП у м. Ужгород ( розроблення 
проектно кошторисної документації) 

Управлінський облік 
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тис.грн.  34   47 486,6 Вартість реконструкції приміщення ТУ РП у м. 
Ужгород 

Управлінський облік 

продукту 

од.  1   580,0  650,0 Кількість проведених контрольно-аналітичних  та 
експертних заходів 

Управлінський облік 

од.  2  Кількість перевірених об'єктів Управлінський облік 

шт.  3   470,0  475,0 Кількість звітів,  висновків , інформаційних бюлетенів, 
які направлені  ВРУ , Президенту України, КМУ, 
центральним органам державної та виконавчої влади 

Управлніський облік 

шт.  4   87,0  96,0 Кількість звітів та висновків за результатами здійснених 
заходів державного зовнішнього фінансового контролю 
(аудиту) 

Управлінський облік 

шт.  5   8,0  8,0 Кількість отриманих актів атестації  та атестатів 
відповідності (декларацій) комплексів технічного 
захисту інформації, встановлених на об'єктах 
інформаційної діяльності Рахункової палати, де 
циркулює інформація з обмеженим доступом 

Управлінський  
облік 

чол.  6   234,0  234,0  
Кількість працівників, що підвищили кваліфікацію 

Управлінський облік 

чол.  7   48,0  57,0 Кількість працівників, які здійснили відрядження за 
кордон 

Управлінський облік 

од.  8   2,0  5,0  
Кількість міжнародних паралельних та координованих 
аудитів 

План роботи 
Рахункової палати, 
звіт 

од.  10   24,0  24,0  
Кількість проведених офіційних заходів (прийомів), 
робочих зустрічей 

Управлінський облік 

од.  11   281,0  668,0 Кількість придбаного  обладнання (серверів, ПТК, 
портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для 
серверів тощо) 

Управлніський облік 

шт.  12   233,0  233,0 Кількість розглянутих питань на комітетах ВРУ, що 
стосуються діяльності Рахункової палати 

Управлніський облік 

шт.  13   228,0  230,0  
Кількість розміщених на офіційному веб-сайті 
Рахункової палати документів за результатами розгляду 
на засіданнях Рахункової палати (Закон України "Про  
Рахункову палату" ст.30.36) 

Управлінський  
облік 

шт.  14   265,0  265,0 Кількість дайджестів публікацій у  ЗМІ про РП Управлінський  
облік 

од.  17   618,0  3 252,0 Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення Управлінський  
облік 

чол.  19   5,0  56,0 Кількість працівників,що брали участь унавчанні та 
стажуванні за кордоном 

Управлінський облік 

шт.  20   100,0  100,0 Кількість примірників звіту Рахункової палати у 
друкованому варіанті 

Управлінський облік 

шт.  21   600,0  600,0 Кількість примірників звіту Рахункової палати у 
електроному варіанті 

Управлінський облік 

шт.  22   255,0  255,0 Кількість повідомлень на офіційному сайті Рахункової 
палати 

Управлінський облік 

ефективності 

шт.  1   1,2  1,3 Середня кількість заходів державного зовнішнього 
фінансового контролю (аудиту) на 1 аудитора 

Управлінський  
облік 

од.  2  Середня кількість перевірених об'єктів на 1 аудитора Управлінський  
облік 
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тис.грн.  3   0,6  0,6 Середня вартість 1 люд.-дня перебування 1 аудитора  у 
відрядженні  в Україні 

Управлінський  
облік 

тис.грн.  4   7,3  7,9 Середня вартість 1 люд.-дня  перебування 1 аудитора у 
відрядженні за кордоном 

Управлінський  
облік 

тис.грн.  5   112,5  112,5 Середня вартість атестації одного комплексу технічного 
захисту інформації 

Управлінський  
облік 

тис.грн.  6   2,1  15,1 Середня вартість однієї ліцензії на право користування 
програмним забезпеченням антивірусного захисту 

Управлінський  
облік 

тис.грн.  7   2,1  2,1 Середня вартість підвищення кваліфікації 1 працівника Управлінський  
облік 

тис.грн.  8  Середня вартість організації та здійснення офіційного 
заходу (прийому), робочої зустрічі 

Управлінський  
облік 

тис.грн.  9   0,5  0,6 Середня вартість 1 люд.-дня перебування у відрядженні 
за кордоном з метою навчання та стажування 

Управлінський  
облік 

грн.  10   661,0  730,4 Вартість одного примірника звіту Рахункової палати у 
друкованому варіанті 

Управлінський  
облік 

грн.  11   100,8  100,8 Вартість одного примірника звіту Рахункової палати у 
електроному варіанті 

Управлінський  
облік 

якості 

відс.  1   100,0  100,0 Рівень виконання зобов'язань зі сплати  членських 
внесків до бюджетів міжнародних організацій вищих 
органів фінансового контролю (ВОФК) 

Управлінський облік 

відс.  2   65,0  67,0 Рівень виконання об'єктами контролю  рекомендацій 
Рахункової палати, наданих за результатами 
контрольних заходів 

Управлінський  
облік 

відс.  3   100,0  100,0 Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у 
загальній  чисельності , що  портребують підвищення 
кваліфікації 

Управлінський облік 

відс.  4  Рівень впровадження оновленого антивірусного 
програмного забезпечення серверів та 
програмно-технічних комплексів 
інформаційно-аналітичної системи 

Управлінський облік 

відс.  5   11,9  29,4 Рівень оновлення  обладнання (серверів, ПТК, 
портативних комп'ютерів, комутаторів, ДБЖ для 
серверів тощо) 

Управлінський облік 

відс.  6   100,0  100,0 Рівень виконання запланованих заходів з міжнародного 
співробітництва 

Управлінський  
облік 

відс.  7   100,0  100,0 Рівень забезпечення захисту інформації, що містить 
державну таємницю 

Управлінський  
облік 

відс.  8   19,0  100,0 Рівень впровадження програмного забезпечення Управлніський облік 

відс.  9   100,0  100,0 Рівень забезпечення примірниками звіту Рахункової 
палати органів державної влади та народних депутатів 

Управлніський облік 
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Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми 

В сучасних умовах надзвичайно важливою складовою в системі державного управління є формування і зміцнення системи державного фінансового контролю,  а також посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни в країні,  тому зростає роль і значення Рахункової палати як єдиного конституційного і незалежного органу фінансового контролю. 
 
Для  визначення правових засад діяльності Рахункової палати та з метою реалізації положень Конституції України, зокрема ст.98, у липні 2015 року прийнято нову редакції Закону 
України "Про Рахункову палату", яка враховує положення загальновизнаних міжнародних стандартів зовнішнього аудиту державних фінансів (INTOSAI) і найкращу практику 
Європейського Союзу. 
Обмеження виділення асигнувань для потреб Рахункової палати негативно позначається на її діяльності, суттєво звужуючи організаційну, кадрову та фінансову спроможність. 
Доведений Міністерством фінансів України граничний обсяг видатків на 2020 рік у сумі 371967,3 тис..грн.  не сприяє діяльності Рахункової палати щодо розбудови дієвої системи 
державного фінансового контролю в цілому з урахуванням розширення повноважень інституції,  досягненню стратегічних цілей бюджетної програми, створення надійної 
матеріально-технічної бази, в тому числі створенню нових територіальних управлінь, побудові в них сегментів обчислювальних мереж та інтеграції їх з об'єднаною корпоративною 
мережею Рахункової палати, впровадження систем захисту інформації і протидії сучасним кіберзагрозам на об'єкті критичної інформаційної інфраструктури. Окрім цього, доведений 
граничний обсяг не передбачає видатки на придбання необхідного програмного забезпечення, виконання проектних і монтажних робіт з побудови мереж, утворення каналів зв'язку і 
створення систем захисту інформації (поточні видатки), унеможливлює проведення капітального ремонту та реконструкції адмінприміщень апарату та територіальних управлінь. 
 
Повне перезавантаження діяльності, нова якість аудитів та нова якість аудиторів - це одне з основних завдань, яке поставив перед собою новий склад Рахункової палати, що в свою 
чергу потребує відповідного бюджетного фінансування. 
 
Наслідком обмеження асигнувань Рахунковій палаті, в першу чергу, буде недостатність фінансування проведення контрольно-аналітичних та експертних заходів, в тому числі в 
регіонах України. Як альтернатива, забезпечення виконання плану роботи Рахункової палати  буде здійснюватись за рахунок зменшення контрольних груп та термінів перевірки 
об'єктів, що може негативно вплинути на якість підготовлених звітів.  
 
Зменшення фінансування, спрямованого на розвиток персоналу, здобуття нових знань за професійною складовою призведе до недотримання законодавчих норм щодо обов'язкового 
професійного навчання, унеможливить у повній мірі  забезпечення потреб державних службовців у додаткових професійних знаннях і вміннях для досягнення цілей Рахункової 
палати.  
 
За умови неповного забезпечення потреб Рахункової палати  в обсягах асигнувань  на 2020 рік  ускладниться  виконання основних завдань і функцій, покладених на Рахункову 
палату Конституцією України, Законом України "Про Рахункову палату", Бюджетним кодексом України та іншими законодавчими актами щодо здійснення розвитку єдиної системи 
достовірного та дієвого контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням, 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 та подальший інституційний розвиток Рахункової палати. 

ВСЬОГО:   271 614,8  462 490,1  371 967,3  274 712,8 
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