• ..XV'n'.iO, - - -

МІШСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
(Мінфін)
вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua. код ЄДРПОУ 00013480

На №

№
від

Верховна Рада України
Комітет з питань інформатизації
та зв'язку

У

Рахункова палата

Щодо результатів аудиту
Міністерство фінансів України відповідно до звернення Комітету Верховної Ради
України з питань інформатизації та зв'язку від 17.01.2019 №04-21/13-22(10516) до листа
Рахункової палати від 29.12.2018 №02-3137 розглянуло Звіт про результати аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету Державним агентством з питань
електронного урядування України на електронне урядування та Національну програму
інформатизації і в межах компетенції повідомляє.
Пунктом 6 рішення Рахункової палати від 18.01.2018 № 32-5 «Про розгляд Звіту про
результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державним
агентством з питань електронного урядування України на електронне урядування та
Національну програму інформатизації» Міністерству фінансів пропонується розглянути
можливість внесення змін до економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, в частині забезпечення обліку
видатків на інформатизацію за відповідними кодами економічної класифікації видатків.
Слід зазначити, що економічна класифікація видатків бюджету призначена для
чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за
економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави
та місцевого самоврядування (заробітна плата, нарахування, усі види господарської
діяльності, виплати населенню та інші категорії).
Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх
учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету.
Введення нових кодів економічної класифікації видатків призведе до непотрібного
збільшення та нагромадження положень економічної класифікації видатків.
Водночас зазначаємо, що на даний питання обліку видатків державного бюджету на
виконання завдань (проектів) інформатизації органами державної влади врегульовано
діючими нормативно-правовими актами.
Так, відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник
бюджетних коштів розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про
їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм.
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Статтею 48 Бюджетного кодексу України встановлено, що розпорядники бюджетних
коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі щодо завдань (проектів)
Національної програми інформатизації після їх погодження з Генеральним державним
замовником Національної програми інформатизації.
На виконання вказаних вимог Бюджетного кодексу України з метою підвищення
контролю за використанням бюджетних коштів, що виділяються на виконання завдань
(проектів) інформатизації, наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2013 № 800 були
внесені зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098.
Згідно з внесеними змінами видатки на інформатизацію визначаються окремим
напрямом використання бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми у разі, якщо
вказана бюджетна програма передбачає виконання завдань (проектів) з інформатизації.
Крім того, наказом Міністерства фінансів від 06.06.2012 № 687 затверджено
Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, відповідно до якої під час підготовки
бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів мають визначати видатки на
інформатизацію з урахуванням Методики визначення належності бюджетних програм до
сфери інформатизації, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації
України від 06.06.2003 № 97.
Відповідно до Положення про формування та виконання Національної програми
інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998
№ 1352, державні замовники після завершення бюджетного періоду подають Державному
агентству з питань електронного урядування України звіти про стан виконання завдань
(проектів) інформатизації за встановленою формою, яка, зокрема, передбачає надання
інформації про планові та фактичні обсяги видатків державного бюджету на виконання
завдання (проекту) інформатизації, та копію звіту про виконання паспорта бюджетної
програми з інформатизації.
Таким чином, Державне агентство з питань електронного урядування України як
центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах
інформатизації та електронного урядування має забезпечити в межах наділених повноважень
облік, аналіз та контроль за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів, які
передбачаються у Державному бюджеті України на електронне урядування та Національну
програму інформатизації.
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