
 

Інформація  

про бюджет за бюджетною програмою 

 КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за 

виконанням державного бюджету»  та показниками  

за 2022 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 2022 

рік» Рахункова палата визначена головним розпорядником коштів. 

 

КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю 

 за виконанням державного бюджету» 

 

В межах бюджетної програми  протягом 2022 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. 

Паспорт бюджетної програми на 2022 рік затверджено вчасно, у 

визначені законодавством терміни. Зміни до паспорту бюджетної програми на 

2022 рік за КПКВК «Керівництво та управління у сфері контролю за 

виконанням державного бюджету»  не вносились, враховуючи дію постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 «Деякі питання затвердження 

фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного 

стану».  

Підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін. Завдання 

бюджетної програми виконувалися в межах скорочених видатків. 

Напрямами використання бюджетних коштів у 2022 році відповідно до 

паспорту бюджетної програми були визначені: 

- здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю 

(аудиту); 

- зміцнення інфраструктури та розміщення територіальної мережі 

Рахункової палати; 

-  забезпечення належного рівня захисту інформації з обмеженим 

доступом; 

-  розбудова та розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи 

Рахункової палати (заходи з інформатизації); 

-  професійний розвиток персоналу Рахункової палати; 



 

- забезпечення оприлюднення у електронних та друкованих засобах 

масової інформації та офіційному веб-сайті інформації про діяльність 

Рахункової палати, взаємодія з заінтересованими сторонами; 

- забезпечення співробітництва з вищими органами фінансового 

контролю інших держав та міжнародними організаціями, в т.ч. проведення 

спільних та паралельних аудитів. 

Не дивлячись на виклики, що постали перед українським суспільством в 

цілому та Рахунковою палатою, як активним учасником суспільного життя,  за 

підсумками звітного року заплановану мету, визначену у паспорті бюджетної 

програми на 2022 рік, з урахуванням змін, внесених до Плану роботи 

Рахункової палати на 2022 рік, в основному досягнуто.  

Відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів 

були визначені результативні показники, що характеризували виконання 

бюджетної програми у 2022 році. 

 Інформація про виконання результативних показників, що 

характеризують виконання бюджетної програми за КПКВК 6511010 

«Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного 

бюджету»  за 2022 рік додається. 

У терміни подання річної фінансової звітності підготовлено та надано до 

Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорту бюджетної 

програми станом на 01 січня 2023 року, який як і паспорт бюджетної програми, 

інформацію про досягнення запланованої мети, завдань та результативних 

показників бюджетної програми, а також цілей державної політики за 

результатами 2022 року за КПКВК 6511010  «Керівництво та управління у 

сфері контролю за виконанням державного бюджету» та результати оцінки 

ефективності бюджетних програм за 2022 рік за КПКВК 6511010 «Керівництво 

та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» 

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»  

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» видатки 

Рахункової палати за загальним фондом державного бюджету були передбачені 

у сумі 526811,0 тис.гривень. 

У зв’язку із запровадження воєнного стану в Україні (Указ Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні") 

протягом звітного року видатки Рахункової палати скорочено двічі: 

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022                  

№ 245 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» на                 

64 943,5 тис.грн. (капітальні видатки скорочено повністю); 

- відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022                 

№ 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» на 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-spryamuvannya-koshtiv-do-rezervnogo-fondu-derzhavnogo-byudzhetu-245


 

51 844,8 тис.грн. (скорочено 10 % усіх видатків споживання та повністю 

видатки, передбачені на проведення VІ Міжнародної спільної конференції 

EUROSAI-ARABOSAI).  

Загальна сума скорочення видатків – 116788,3 тис.грн. або 22,2 відс. 

видатків, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 

2022 рік».  

Кошторисні призначення на 2022 рік з урахуванням змін за загальним 

фондом державного бюджету склали 410022,7 тис.грн., з них: 
 

            Заробітна плата з нарахуваннями     –  338416,0 тис.грн. 

            Інші поточні видатки                          –    62445,0 тис.грн. 

            Комунальні послуги та енергоносії   –      9161,7 тис.грн. 
             
Видатки Рахункової палати у 2022 році було направлено на досягнення 

запланованих стратегічних цілей та пріоритетів в умовах дії воєнного стану в 

Україні, мінімальну підтримку існуючої матеріально-технічної бази, 

забезпечення безпечного функціонування інформаційно-аналітичної системи, 

провадження міжнародної діяльності.  

Для забезпечення функціонування Рахункової палати та її апарату 

прийняте рішення Рахункової палати від 24.02.2022 № 4-1 "Про особливі умови 

роботи Рахункової палати в умовах воєнного стану в Україні", яким, зокрема,  

було заборонено відрядження працівників апарату Рахункової палати до 

закінчення дії воєнного стану в Україні та обмежено використання службового 

автотранспорту.  

 

 



 

Загальна сума касових видатків за КПКВ 6511010 «Керівництво та 

управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» склала 

360341,0 тис. гривень. 

У зв’язку із значним скороченням видатків Рахункова палата була 

вимушена відмінити ряд заходів, зокрема і щодо розбудови територіальної 

мережі.  

Враховуючи тенденцію, що склалася з оплатою бюджетних зобов'язань 

Державною казначейською службою України, з метою недопущення утворення 

кредиторської заборгованості, у звітному році провадилась закупівля лише 

найнеобхідніших послуг. Придбання матеріальних цінностей не проводилось. 
 

Розрахунки за захищеними статтями видатків бюджету (заробітна плата з 

нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв)  протягом 2022 

року здійснювались Рахунковою палатою своєчасно і в повному обсязі. 
 

    

Реєстрація та оплата зобов’язань Рахункової палати протягом 2022 року 

здійснювалась Державною казначейською службою України в межах 

відповідних бюджетних призначень.   

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за 

кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації 

кредитування бюджету за 2022 рік додається. 

Враховуючи, що в межах бюджетної програми за КПКВК 6511010 

«Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного 

бюджету» у звітному році видатки на реалізацію державних цільових програм 

не здійснювались, інформація про виконання видатків на реалізацію державних 

цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми за 2022 рік не 

наводиться. 

На виконання вимог ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність України» річну фінансову звітність Рахункової палати за 

2022 рік оприлюднено на офіційному сайті Рахункової палати. 
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