
Інформація  
про бюджет за бюджетними програмами та показниками  

за 2020 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 2020 
рік» Рахункова палата визначена головним розпорядником коштів. 

 
Виконання кошторису за КПКПВ 6511010 «Керівництво та 

управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» 
 
В межах бюджетної програми  протягом 2020 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. 

Цілі та пріоритети, передбачені Стратегією, знайшли своє відображення в 
результативних показниках бюджетної програми Рахункової палати, 
визначених в паспорті бюджетної програми на 2020 рік, затвердженому 
наказом Секретаря Рахункової палати – керівника апарату від 05.02.2020 № 6 зі 
змінами. 

Напрямами використання бюджетних коштів у 2020 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-аналітичної 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. 

Відповідно до мети, завдань та напрямів використання бюджетних коштів 
були визначені результативні показники, що характеризували виконання 
бюджетної програми у 2020 році.  



Інформація про досягнення головним розпорядником коштів державного 
бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетної 
програми на 2020 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 2021 року, який як і паспорт бюджетної програми, 
зміни до нього,  інформацію про досягнення запланованої мети, завдань та 
результативних показників бюджетної програми, а також цілей державної 
політики за результатами 2020 року за КПКВК 6511010 «Керівництво та 
управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» та 
результати оцінки ефективності бюджетних програм за 2020 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 2020 рік» видатки 

Рахункової палати за загальним фондом державного бюджету були передбачені 
у сумі 503952,0 тис.гривень. 

У зв’язку із світовою пандемією з метою наповнення фонду боротьби з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками кошторисні призначення Рахункової палати за  
КПКВК 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням 
державного бюджету» на підставі довідок Міністерства фінансів України двічі 
коригувались у бік зменшення протягом 2020 року:  

- на виконання Закону України № 553- ІХ «Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; 

- відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів Україіни від 
14.12.2020 № 1563-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік». 

Враховуючи викладене та у зв’язку із запровадження карантинних 
обмежень у минулому році, Рахункова палата була вимушена перенести на 
2021 та наступні роки ряд заходів, зокрема щодо розширення мережі 
територіальних підрозділів Рахункової палати, передбачених Стратегією 
розвитку Рахункової палати на 2019–2024 роки. 

 
Кошторисні призначення на 2020 рік з урахуванням змін за загальним 

фондом державного бюджету за склали 387992,7 тис.грн., з них: 
            Заробітна плата з нарахуваннями     –  334179,9 тис.грн. 
            Інші поточні видатки                          –    26364,7 тис.грн. 
            Комунальні послуги та енергоносії   –     7233,3 тис.грн. 
            Капітальні видатки                             –  20214,8 тис.грн. 



Фінансування видатків Рахункової палати у 2020 році було направлено на 
досягнення запланованих стратегічних цілей та пріоритетів, модернізацію 
існуючої матеріально-технічної бази, забезпечення безпечного функціонування 
інформаційно-аналітичної системи, активізацію міжнародної діяльності.  

 

 
 
Загальна сума касових видатків за КПКВ 6511010 «Керівництво та 

управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» склала 
378568,4 тис. гривень. 

Розрахунки за захищеними статтями видатків бюджету (заробітна плата з 
нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв)  протягом 2020 
року здійснювались Рахунковою палатою своєчасно і в повному обсязі. 

 
    

Реєстрація та оплата зобов’язань Рахункової палати протягом 2020 року 
здійснювалась Державною казначейською службою України в межах 
відповідних бюджетних призначень.   

На виконання вимог ст.14 Закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” річну фінансову звітність Рахункової палати за 
2020 рік оприлюднено на офіційному сайті Рахункової палати. 
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I Kinrxic,s [rrarHrx oArrHr.jur, oa. lllrarnuft posnuc 713 713 487 487 -226 -226

2 Kiauricrr ayarropiB. y roMy qucni B

Tepr.rropiaJr6HHx ynpaBJriHHrx

qor. Ill'rarHuft posnuc 49(t 496 )za 325 171 't77

3 Ki.nlxicT's oi,qp.n.4xeHs .q.nr

BuKoHaHH, KoHTpoJrbHl.rx ( yHKuiI
oA. Ynpaaaircsxufi o6,rir 163 163 163 163

4 BigprqxeHHr AJU Br.KoHaHHr ruc.rpH. Vnpaaliucrxnil o6,rir
KOHrpOnbHnx 0yHKuifi

7235,6 1235,6 1001,1 1 (X)1,1 -234,5 -234,5

5 KiauricrsT epnropiaarHux ynpan:rins o.q. Illrarunfi posnHc 13 13 13 13

6 flroua npuuiuteHe B orreparHBHoMy
ynpaeniHni

KB. M, Texniqui nacnopill npuuiutenr '15(t(t5,(> 15665,6 75665,6 'r5665,6

7 fl,roqa opexgoraHrx
aAMiHicrparlrBHxx npnuiqeur .urr
norpe6 reprropianbHnx ynpaBniHb

KB. M. .{oroaopn opeHAH, aKr[ 209,5 209,5 2tJ9,5 209,5

8 Kaniraruurfi peMour 6y.rliBni ra
npl-lMirleHb ueHTparbHoro ooicy Pn

rrrc.rpH. flpoerruo-xourropucua
aoKyMeHraqic

2647,4 2647,4 1578,2 1518,2 -1069,2 -1069,2
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npHMirueHb TY Pfl y u.BiHHuu-r,
ayn.fiaporoe4 45. r roruy vnc.ni
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AOKyMeHTaqi'

840 8.10 t|40 u40
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arMiH6yAiBerb TY Pfl y u. Yxropoa,
nn.nyuKiHa, I (pospo6,reuur

HayKoBo- npoer(THoi aorryMeHrauii)

THC.rpH. ,{OTOAOpU , arnr 1852,9 1852,9 1t152,9 1t152,9

11 Cynpoai,q nporpaMHoro 3a6e:ne.ieHnr rnc.rpu. ,{orosopu , arrn
(nporpaun'KaAprl",'lC-IIPO',
'MEAOK")

250,5 250,5 250,5 250,5
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4959,3 4959,3 1896,(r 1896,6 -3062,7 -3062,1
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Koun'rcrepue o6narHaHH, (Hocii
iu$opruauii, npHHrepu, cepBepn)
(saxoglr s iuQopuarusauii)
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T[C.rpH.,{OrOAOpn,arcru 3591,2 1597,2 4738,8 4738,8 1741,6 7141,6

17 floc.nyrn 3i crBopeHH, ra po3BurKy
ir$oprrrauifiHux crcreM (3axoau 3

iHr[oprr.raruraqii)

T[C.rpH.,{OrOrOpU,arrn 4271,3 4277,! 964 964 -3313,3 -3313,3
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trAJIAT}I
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7 Kiarricrr o,quuuur o6aa.qsaHnr
gonouixHlrx cncrelr (siaeosanHcy ra
siaeosia, sopexHr sant.t saciaanr ra
6araroQynrqiouar6Hoi 3aril,
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oa. .I[orosopu, Haxraaxi 135 335 314 314 -21 -21
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n.]m (3ar@ YxD.Ifl, ^npo
PlxytrrcDy rurry' q.30.36)

1442 1442 1,619 16 /\) 231 217

14 KinLKlcrb po3rn H).Tr,rx nHTaHb Ha

xorrrircrax BPY, qo crocyrorbct
gir,rrHocri PaxyHKoBoi nanarl

Lr.rr. Ynpaaaiucrrcnil o6lir 233 23-t 2-t.1 233

15 Ki:rrricru nosiAorr.rrenr Ha II]T. o6,qrr 470 470 272 -19ti -198
ot[iqifi nouy cafiri PaxyHroeoi naaarn

16 Kimricrr Aaftaxecris ny6rixaqifi y rrr. Vnpaa,rincrrrfi o6lir 265 265 365 .i65 100 100
3MI ryo PaleBy .ar8ry

BimitrxamrrlDor
19 I(iffiidb xixD.poa.B .qoair 04 ynpu ari,ia

an, yqacTl y r(oHrpecax,
roH{eperqirx, po6o,rrx rpynax
INTOSAI ra EUROSAI sa xopaouou



20 Ki.rrsricrr npoaeaeHnx orf irlifi nnx
eaxo4ir (npnIouis), po6ovNx
sycrpiuefi a VrpaiHi

oA. Ynpan.:riHcrxuilo6rix '10 10 10 10

21 Ki,rrxicrr uixHapo4Hnx ra
roopar.ruooaHux ayanri o

oa. Ynpaerincrxufi o6rir 5 5 5 5

3 e$exrurnocri
1 Cepe.[H, xi,qrxicrr mxoais

aepxaBHoro 30BHirusroro

$iHanconoro rornpo.rrrc (ay,q[ry) xa I
ayal,lTopa

lxr. Ynpauincurulo6aix 0,6 -0,4

2 CIWAHI. aapricn I rrca.-aHc
nepe6yaaHnr I ayauropa y
oi4pr4xenni u Yxpaixi

THc.rpH. YnpaariHcrxnIo6nix 0,6 0,6

3 CepeAH, rapricru a'recrauii oaHoro
xounltercy rexniqHoro 3ax[cry
iHrlopuaqii

rl.rc.rpH. Ynpaariucrxufi o6aix 67,2 66,9 -0,3

4 CepeaHr Bapricrb oAHiei niueHsii ua ruc.rpH. Ynpaariucrxlril o6rix
npaBo KopHcryBaHH, nporpaMBlrM
ga6eaneqeHHru (saxoAr.r s

ir$opuarnaauii)

2,5 2,8 0,3

5 Cepe4H.n sapricrr niasnueHHs
roaai$irauii I npauisuuxa

rrrc.rpH. Ynpaariucrxufi o6rix 2,1 1,9 -o,2

6 Cepeaur sapricrr I .nroa.asr
nepe6yraHur I ayauropa y
aiAprAxeHHi 3a KopAoHoM

THc.rpH. Ynpasaiucsrurlo6rir 2,5 2,5

4 qxocri
PiseHs sHroHaHHr o6'erranu
KoHrponrc peroueHAauifi
Paxyuxoaoi nzuarrl, HaAaH]!x 3a

pe3ynsTaraM H rourporrHrx laxoaie

aiAc. Ynpaariucrxufio6aix 67 62,9 -4,1

2 PiseHr eurcouauur po6ir r
ranira.nrroro peMoHTy 6yaiari ra
npnuiuleHs ueHrpaJr6Horo o0icy

flpoerruo-rourropucHa
aoKyMeHraqi,

BIAC, 37 22,7 14,9

3 PigeHr eurcouauHr po6ir s

pexoncrpyxuii aauisisrparu gxoro
6yanHry TY Pll y u.BisHuur,
eyr.llnporora, 45

siAc. flpoerrHo-xourropncHa
loryueurauir

6,3 (),J

4 PiseHr roroBHocri
HayKoBo-tIpo€KTHoii aolryMeHTauii 3

pecrarpauii aauiu6yauxxy TV PII y
M.YxropoA nr.llyruri14 I

aiAc. Ynpas,riucrxufio6rix 100 100

5 Pis€Hr ocuauteHHc aonoMixHr-rx
CHCTCM

giac. Vnpaaliucrxutro6air 30 27,6 -2,4

6 Pisenr ourouaHur po6i'r is
ga6e:neqeHHs saxncry iHQopuauii, ruo

nic, nrr aepxaoxy raeMHliurc

siac. Vnpaarincrrnft o6rir 100 100

7 PiseHs oHoBJreHH, o6na.[HaHHt
(cepoepio, flTK, nop, arnruux
roun'rorepir, xorrayraropia) (raxoan r
int}opmarusaqii)

sigc. YnpaeriHcsrufio6nix

8 PiaeHrBnpoBa,(xerHrnporpaMHoro
sa6esneueuu.n (aaxogl.r I
iur[opr'.raruraqii)

siac. Ynpaeriucrxnfio6nix 11,8 13,7 1,1)

1

1



9 9acrra npaqisHl.rxis, cri niAsrlulr.urr
xoa,ritf iraqirc y saramsifi
q[ceruHocri, uro noprpe6ysa.nr.r

niAsnueHH.r xoaaiQirauii

giac. VnpauiHcrxuflo6nix 100 100

10 PiBeH6 :a6egneqeHHr npHuipHuxaun
roiry Paxyuxonoi nararu oprauiu
AepxaBHoi Bna.ql, ra HapoAHHx

aenlraris

siac. Ynpas,rrHcsxuiio6,rir 100 1(X)

1 1 Piaesr BHKoHaHrjs 3anraHoBaHnx
saxogin I uixnapoguoro
cniopo6irunqrna

aiAc. Ynpaa:rincsxufto6:rix 30 30

siac. Ynpaa,riucsxnilo6rix 100 100

B M€xax 6roAxerHoi nporpaMr nporrroM 2020 poky 3,qi[cHroBarncE Erlnn Ha 3a6$neqeHH, noEsorar<€HE PaxyHrcsoi mrsnr, Ha,qaHxx KoHcrrryqieb yreaiin,

6roaxersoi rporpa x PoxyHroBoi na,rarn.
y 3B'r3xy b 3arpo8aAxeHu eapaErrxHnx o6MexeH6 y 3BirHoxy poui PaxyHroBa narara 6yna BnMyueHa nepes€sfl, Ha 2021 ra Hacrymi pox, pra 3axoAiB, 3oxpeMa uroAo
pourpeHHr M€pexi repmopiarlHnx nirpGririB Paxy roBol nanenr, nep€A6aeeHxx Crpar€riero po3Bnrxy PaxysxoDoi nanarl Ha 2019-2024 poxu.
Crryaqi, , qo cemnacx 3Myc"na B"uryrryMm soBi oopMr m Meman po6orn, mkp€xa qoro opmubaqii augHrrrfiBoi po6srH rpauiBHlrxiB PaxyHroBoi ranaru.

kxyrrKoBoi ranarr.

paxyEox 3MiEn +opMery rpoBeAeHH, qaclnHu MixHapo,qHrx 3noAiB Ha AncrasqifiH"fi (oH,rafiH).

Cercperap Paxyunoroi naJrarrr - KepiBHrK
arapary

BaAnu XOAAKOBCLKkI%I

12 Piseur BnKoHaHH, so6os'rsaHr ai

cnJlaru qJteHcbKttx slrecris ao
6roaxgrig uixnapogxlrx opraHisaqiI
onulux oprauia QiHaHcoaoro
KOHTpOJnO

-#=fu


