
Національне агентство з питань запобігання корупції 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2 

633 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 6331010 Керівництво та управління у сфері запобігання корупції 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Формування і реалізація  державної антикорупційної політики 

3.2. Завдання бюджетної програми 

Проведення антикорупційної політики, організація роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування 

Забезпечення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційної політики 

Методичне та консультативне забезпечення дотримання законодавства про конфлікт інтересів та з питань етичної поведінки 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України  "Про запобігання корупції; 

Закон Ураїни  "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"; 

Указ Президента України від 02.01.2015 № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки" ; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014  № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" ; 

Постанова Верховної Ради України від 14.04.2016  № 1099-VIII "Про програму діяльності Кабінету Міністрів України". 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках 

Код Найменування 2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2016  рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

разом 

(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  95 420,3  135 420,3  135 420,3  95 420,3 

ВСЬОГО  95 420,3  95 420,3  135 420,3  135 420,3 

Разом надходжень  95 420,3  95 420,3  135 420,3  135 420,3 



4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

Код Найменування 2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2019  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х  153 153,0  119 018,0  153 153,0  119 018,0 

ВСЬОГО  119 018,0  119 018,0  153 153,0  153 153,0 

 153 153,0  119 018,0  119 018,0  153 153,0 Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету 

 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

2110  58 836,4  63 736,4  58 836,4  63 736,4 Оплата праці 

2120  13 022,0  14 022,0  13 022,0  14 022,0 Нарахування на оплату праці 

2210  7 981,9  4 215,3  7 981,9  4 215,3 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

2240  6 880,0  7 951,1  6 880,0  7 951,1 Оплата послуг (крім комунальних) 

2250  300,0  860,0  300,0  860,0 Видатки на відрядження 

2270  2 112,6  2 112,6 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2282  45,0  45,0 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

2800  100,0  2 977,9  100,0  2 977,9 Інші поточні видатки 

3110  8 300,0  39 500,0  8 300,0  39 500,0 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

ВСЬОГО  95 420,3  95 420,3  135 420,3  135 420,3 

2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 



2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2019 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Оплата праці 2110  83 950,5  81 213,5  83 950,5  81 213,5 

Нарахування на оплату праці 2120  18 469,0  17 866,9  18 469,0  17 866,9 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  2 717,4  20 858,7  2 717,4  20 858,7 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240  7 526,6  26 529,0  7 526,6  26 529,0 

Видатки на відрядження 2250  907,3  954,5  907,3  954,5 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270  2 258,0  2 375,4  2 258,0  2 375,4 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

2282  47,5  50,0  47,5  50,0 

Інші поточні видатки 2800  3 141,7  3 305,0  3 141,7  3 305,0 

ВСЬОГО  119 018,0  153 153,0  153 153,0  119 018,0 

2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2017 рік (проект) 

загальний  

фонд 

9 10 

спеціальний  

фонд 

разом 

(3+4) 

11 

2016 рік (затверджено) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний  

фонд 

2015 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1  Забезпечення виконання функцій і 

завдань покладених на Національне 

агентство з питань запобігання 

корупції 

 94 759,3  133 770,3  94 759,3  133 770,3 

 2  Здійснення заходів у сфері 

інформатизації 

 661,0  1 650,0  661,0  1 650,0 

ВСЬОГО  95 420,3  95 420,3  135 420,3  135 420,3 



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках 

2019 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2018 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 0   117 277,2  117 277,2 Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Національне агентство з питань 

запобігання корупції 
 151 321,7  151 321,7 

 0   1 740,8  1 740,8 Здійснення заходів у сфері інформатизації  1 831,3  1 831,3 

ВСЬОГО  119 018,0  119 018,0  153 153,0  153 153,0 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках 

Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2017 рік (проект) 2016 рік (затверджено) 2015 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  

з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 311,0 осіб Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 

05.04.2014 № 85 

 311,0 Гранична чисельність працівників центрального апарату  1  

 4 425,7 кв. м. Внутрішній облік  4 425,7 Загальна площа адмінбудівлі що належить до сфери управління 

Національного агентства 

 2  

 314,0 од. Внутрішній облік  300,0 Кількість придбаних  ліцензій програмного продукту  3  

 3,0 од. Внутрішній облік  17,0 Кількість тренінгів для працівників Національного агентства  з 

питань застосування антикорупційного законодавства 

 4  

од. Внутрішній облік  15,0 Кількість тренінгів для осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування щодо навчання належного 

заповнення декларацій та роз'яснень антикорупційного 

законодавства 

 5  

продукту 

 12 000,0 од. Внутрішній облік  12 000,0 Кількість опрацьованої кореспонденції, звернень, заяв, запитів на 

публічну інформацію, скарг громадян, що надійшли до 

Національного агентства, в тому числі: 

 1  

 150,0 од. Внутрішній облік  350,0 Кількість опрацьованих повідомлень про корупцію  2  

 5,0 од. Внутрішній облік  8,0 Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з 

питань реалізації антикорупційної політики 

 3  

 40,0 од. Внутрішній облік  55,0 Кількість проведених засідань Національного агентства  4  

 6,0 од. Постанова КМУ від 

29.04.2015 № 265 

 12,0 Кількість проведених перевірок організації роботи з  питань 

запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах 

місцевого самоврядування 

 5  



 65,0 од. Внутрішній облік  70,0 Кількість погодженних антикорупційних програм державних 

органів та органів місцевого самоврядування 

 6  

 310,0 од. Внутрішній облік Кількість  проведених спеціальних перевірок осіб щодо наявності 

відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили 

корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення 

 7  

 26,0 од. Внутрішній облік  520,0 Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим 

підрозділам (особам)  органів влади із запобігання та виявлення 

корупції 

 8  

 2,0 од. Внутрішній облік  2,0 Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань  

антикорупційної політики 

 9  

 200,0 од. Внутрішній облік  8 000,0 Кількість перевірених декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

 10  

 6,0 од. Внутрішній облік  600,0 Кількість осіб щодо яких проведено моніторинг способу життя 

декларанта 

 11  

 10,0 од. Внутрішній облік  560,0 Кількість проведених перевірок щодо виконання актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них осіб 

 12  

 310,0 од. Внутрішній облік Кількість проведених спеціальних перевірок щодо достовірності 

відомостей, зазначених у декларації особи,  які  включені до 

Єдиного державноого реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого  самоврядування 

 13  

 2,0 од. Внутрішній облік  2,0 Кількість досліджень стану корупції, корупційних ризиків та 

проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш 

вражених корупцією 

 14  

од. Внутрішній облік  280,0 Кількість витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення 

 15  

од. Внутрішній облік  400,0 Кількість складених приписів про порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом 

України "Про запобігання корупції" 

 16  

од. Внутрішній облік  380,0 Кількість складених адміністративних протоколів з питань 

порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів 

 17  

од. Внутрішній облік  25,0 Кількість позовних заяв, поданих до суду щодо визнання 

незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, 

виданих (прийнятих) з порушенням встановлених Законом 

України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень,  визнання 
недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення 

корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення 

 18  

ефективності 

 39,0 од. Внутрішній облік  39,0 Кількість опрацьованої кореспонденції, звернень, заяв,запитів на 
публічну інформацію, скарг громадян з розрахунку на одного 

працівника 

 1  

 2,1 тис.грн. Внутрішній облік  5,5 Середня вартість придбання однієї ліцензії програмного продукту  2  

якості 



 15,0 відс. Результати досліджень  20,0 Рівень довіри населення до діяльності Національного агентства  1  

 100,0 відс. Внутрішній облік  100,0 Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальній кількості  2  

 100,0 відс. Внутрішній облік  100,0 Рівень забезпечення Національного агентства ліцензіями 

програмного продукту 

 3  

 100,0 відс. Внутрішній облік  100,0 Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній 

кількості розроблених 

 4  



№  

з/п 

Показники Одиниця виміру 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 311,0 осіб Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 

05.04.2014 № 85 

Гранична чисельність працівників центрального апарату  1   0,0  311,0 

 4 425,7 кв. м. Внутрішній облік Загальна площа адмінбудівлі що належить до сфери управління 

Національного агентства 

 2   0,0  4425,7 

 300,0 од. Внутрішній облік Кількість придбаних  ліцензій програмного продукту  3   0,0  300,0 

 17,0 од. Внутрішній облік Кількість тренінгів для працівників Національного агентства  з 

питань застосування антикорупційного законодавства 

 4   0,0  17,0 

 15,0 од. Внутрішній облік Кількість тренінгів для осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування щодо навчання належного 

заповнення декларацій та роз'яснень антикорупційного 

законодавства 

 5   0,0  15,0 

продукту 

 12 000,0 од. Внутрішній облік Кількість опрацьованої кореспонденції, звернень, заяв, запитів на 

публічну інформацію, скарг громадян, що надійшли до 

Національного агентства, в тому числі: 

 1   0,0  12000,0 

 420,0 од. Внутрішній облік Кількість опрацьованих повідомлень про корупцію  2   0,0  400,0 

 7,0 од. Внутрішній облік Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з 

питань реалізації антикорупційної політики 

 3   0,0  7,0 

 55,0 од. Внутрішній облік Кількість проведених засідань Національного агентства  4   0,0  55,0 

 25,0 од. Постанова КМУ від 
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Кількість проведених перевірок організації роботи з  питань 

запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах 

місцевого самоврядування 

 5   0,0  20,0 

 80,0 од. Внутрішній облік Кількість погодженних антикорупційних програм державних 

органів та органів місцевого самоврядування 

 6   0,0  75,0 

од. Внутрішній облік Кількість  проведених спеціальних перевірок осіб щодо наявності 

відомостей у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили 

корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення 

 7   0,0  0,0 

 1 212,0 од. Внутрішній облік Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим 

підрозділам (особам)  органів влади із запобігання та виявлення 

корупції 

 8   0,0  816,0 

 1,0 од. Внутрішній облік Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань  

антикорупційної політики 

 9   0,0  1,0 

 15 000,0 од. Внутрішній облік Кількість перевірених декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

 10   0,0  10000,0 

 1 000,0 од. Внутрішній облік Кількість осіб щодо яких проведено моніторинг способу життя 

декларанта 

 11   0,0  800,0 



 560,0 од. Внутрішній облік Кількість проведених перевірок щодо виконання актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них осіб 

 12   0,0  560,0 

од. Внутрішній облік Кількість проведених спеціальних перевірок щодо достовірності 

відомостей, зазначених у декларації особи,  які  включені до 
Єдиного державноого реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого  самоврядування 

 13   0,0  0,0 

 2,0 од. Внутрішній облік Кількість досліджень стану корупції, корупційних ризиків та 

проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш 

вражених корупцією 

 14   0,0  2,0 

 320,0 од. Внутрішній облік Кількість витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення 

 15   0,0  290,0 

 400,0 од. Внутрішній облік Кількість складених приписів про порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом 

України "Про запобігання корупції" 

 16   0,0  400,0 

 380,0 од. Внутрішній облік Кількість складених адміністративних протоколів з питань 

порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів 

 17   0,0  380,0 

 25,0 од. Внутрішній облік Кількість позовних заяв, поданих до суду щодо визнання 

незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, 

виданих (прийнятих) з порушенням встановлених Законом 

України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень,  визнання 

недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення 

корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення 

 18   0,0  25,0 

ефективності 

 39,0 од. Внутрішній облік Кількість опрацьованої кореспонденції, звернень, заяв,запитів на 

публічну інформацію, скарг громадян з розрахунку на одного 

працівника 

 1   0,0  39,0 

 6,1 тис.грн. Внутрішній облік Середня вартість придбання однієї ліцензії програмного продукту  2   0,0  5,8 

якості 

 25,0 відс. Результати досліджень Рівень довіри населення до діяльності Національного агентства  1   0,0  22,0 

 100,0 відс. Внутрішній облік Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальній кількості  2   0,0  100,0 

 100,0 відс. Внутрішній облік Рівень забезпечення Національного агентства ліцензіями 

програмного продукту 

 3   0,0  100,0 

 100,0 відс. Внутрішній облік Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній 

кількості розроблених 

 4   0,0  100,0 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 
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2015 рік (звіт) Найменування 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд спеціальний  

фонд 

загальний  

фонд 

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  

фонд 

загальний  

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

1. Обов'язкові виплати  19 801,2  40 069,0  56 135,7  61 589,3 

2. Стимулюючі доплати та надбавки  22 498,4  18 764,6  10 437,6 

3. Премії  9 999,4  10 919,5  8 022,3 

4. Матеріальна допомога  6 537,4  4 902,8  6 457,7  11 601,9 

ВСЬОГО  58 836,4  63 736,4  83 950,5  81 213,5 

№ 

з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2018 рік  

13 14 

2019 рік  

15 16 

2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

2016 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2017 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 311,00   311,00   311,00   164,00   311,00  Державні службовці  1  

 311,00   311,00   311,00   164,00   311,00  Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 

також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X 

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2017 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 

фонд 
  загальний фонд 

2016 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2015 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 

з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках 

(тис. грн.) 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

№ 

з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2018 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2019 рік (прогноз) 

  загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у  2016 році,  

обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки 

Національне агентство з питань запобігання корупції створено відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". 

На Національне агентство, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, покладено низку повноважень спрямованих на формування та  



реалізацію державної антикорупційної політики. 

Зокрема, Національне агентство є відповідальним за розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, 

координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії, формування та реалізації антикорупційної політики, розроблення проектів 

нормативно-правових актів з цих питань, здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування тощо. 

Одним з основних та пріоритетних напрямів роботи у 2016 році є запуск системи електронного декларування, а також забезпечення ведення Єдиного державного 

реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов'язані з корупцією правопорушення. 

Утворення та забезпечення ефективного функціонування Національного агентства є одним із заходів зазначених у плані пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року № 418-р. 

З квітня 2016 року розпочато активну роботу спрямовану на становлення Національного агентства, як новоствореного органу.  

Видатки на забезпечення діяльності Національного агентства Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" передбачені в межах бюджетної 

програми 6331010 "Керівництво та управління у сфері запобігання корупції", становлять 95 420,3 тис. гривень і розподілені наступним чином: 

- заробітна плата з нарахуваннями - 77 758,4 тис. гривень; 

- придбання товарів - 9 481,9 тис. гривень; 

- оплата послуг - 8 180,0 тис. гривень. 

Такий розподіл видатків разом з відсутністю необхідної матеріально-технічної бази унеможливлює функціонування Національного агентства. 

З метою забезпечення можливості офіційного початку роботи у 2016 році Національним агентством, в межах наявних коштів було здійснено перерозподіл видатків 

загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 6331010 "Керівництво та управління у сфері запобігання корупції" в результаті якого винайдено 

можливість часткового забезпечення комп'ютерною технікою. 

Протягом 2016 року планується опрацювати 150 повідомлень про корупцію, розробити 5 проектів нормативно-правових актів з питань реалізації антикорупційної 

політики, провести 6 перевірок організації роботи з  питань запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, погодити 65 

антикорупційних програм державних органів та органів місцевого самоврядування, провести 310 спеціальних перевірок осіб щодо наявності відомостей у Єдиному 

державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, надати 26 консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам)  

органів влади із запобігання та виявлення корупції, перевірити 200 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

провести 10 перевірок щодо виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, провести 310 спеціальних перевірок щодо достовірності 

відомостей, зазначених у декларації особи, які включені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, провести 2 дослідження стану корупції, корупційних ризиків та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш вражених 

корупцією 

 

На 2017 рік Національному агентству доведено граничний обсяг, що становить 135 420,3 тис. гривень та забезпечує потребу Національного агентства лише на 67,7% та 

розподілений: 

- заробітна плата з нарахуваннями - 77 758,4 тис. гривень; 

- придбання товарів - 4 215,3 тис. гривень; 

- оплата послуг - 7 951,1 тис. гривень; 

- видатки на відрядження - 860,0 тис. гривень; 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2 112,6 тис. гривень; 

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку - 45,0 тис гривень; 

- інші поточні видатки - 2 977,9 тис. гривень; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 39 500,0 тис. гривень. 

У 2017 році Національним агентством планується подальше впровадження системи електронного декларування для всіх категорій посад осіб уповноважених  



на виконання функцій держави, а також забезпечення наповнення та ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування і Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Також у 2017 

заплановано опрацювати 350 повідомлень про корупцію, провести 12 перевірок організації роботи з  питань запобігання і виявлення корупції в державних органах та 

органах місцевого самоврядування, погодити 110 антикорупційних програм державних органів та органів місцевого самоврядування, надати 520 консультацій, 

роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, надати 320 витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, перевірити 10 000 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, провести 1000 перевірок щодо виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, провести 2 дослідження стану корупції, 

корупційних ризиків та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш вражених корупцією. 

 

У 2018-2019 роках Національне агентство буде забезпечувати виконання покладених на нього завдань і функцій визначених нормативно-правовими актами. 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2015 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Зміна кредиторської 

заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 

коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 

(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році 
(тис. грн.) 

ВСЬОГО 

Найменування КЕКВ/ 

ККК 

2016 рік 

затверджені 

призначення 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2017 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(8-10) 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках 

 58 836,4  63 736,4 2110 Оплата праці  58 836,4  63 736,4 

 13 022,0  14 022,0 2120 Нарахування на оплату праці  13 022,0  14 022,0 

 7 981,9  4 215,3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 7 981,9  4 215,3 

 6 880,0  7 951,1 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  6 880,0  7 951,1 

 300,0  860,0 2250 Видатки на відрядження  300,0  860,0 

 2 112,6 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2 112,6 

 45,0 2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

 45,0 

 100,0  2 977,9 2800 Інші поточні видатки  100,0  2 977,9 

 8 300,0  39 500,0 3110 Придбання обладнання і предметів   8 300,0  39 500,0 



довгострокового користування 

 95 420,3  135 420,3  135 420,3 ВСЬОГО  95 420,3 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2015 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Очікувана дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 

заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках 

(тис. грн.) 

ВСЬОГО 

№ 

з/п 

Найменування Статті (пункти) 

нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, врахований у 

граничному обсягу 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  

кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 

(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального  фонду 

ВСЬОГО 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році  

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році 

Голова Н.М. Корчак 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

О.М. Коваленко В.о. керівника Управління 

бухгалтерського обліку та звітності 

(підпис) (прізвище та ініціали) 



Національне агентство з питань запобігання корупції 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2 

633 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 6331020 Фінансування статутної діяльності політичних партій 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Забезпечення державного фінансування статутної діяльності політичних партій 

3.2. Завдання бюджетної програми 

Організація роботи із фінансування  статутної діяльності політичних партій 

Забезпечення контролю та перевірки даних звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

Нормативно-правове забезпечення впровадження механізмів державного фінансування статутної діяльності політичних партій 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України "Про запобігання корупції"; 

Закон України "Про політичні партії в Україні"; 

Указ Президента України від 02.01.2015 № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";        

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки". 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках 

Код Найменування 2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2016  рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

разом 

(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  442 399,4  442 399,4 

ВСЬОГО  442 399,4  442 399,4 

Разом надходжень  442 399,4  442 399,4 

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 



Код Найменування 2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2019  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х  565 680,5  513 671,3  565 680,5  513 671,3 

ВСЬОГО  513 671,3  513 671,3  565 680,5  565 680,5 

 565 680,5  513 671,3  513 671,3  565 680,5 Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету  

 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

2610  391 032,3  442 399,4  391 032,3  442 399,4 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 

ВСЬОГО  391 032,3  391 032,3  442 399,4  442 399,4 

2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2019 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610  513 671,3  565 680,5  513 671,3  565 680,5 

ВСЬОГО  513 671,3  565 680,5  565 680,5  513 671,3 



2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2017 рік (проект) 

загальний  

фонд 

9 10 

спеціальний  

фонд 

разом 

(3+4) 

11 

2016 рік (затверджено) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний  

фонд 

2015 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1  Державне фінансування статутної 

діяльності Радикальної партії Олега 

Ляшка 

 33 815,7  38 257,9  33 815,7  38 257,9 

 2  Державне фінансування статутної 

діяльності політичної партії 

“Опозиційний блок” 

 42 840,1  48 467,7  42 840,1  48 467,7 

 3  Державне фінансування статутної 
діяльності політичної партії“Народний 

фронт” 

 100 545,6  113 753,5  100 545,6  113 753,5 

 4  Державне фінансування статутної 

діяльності політичної партії 

“Об’єднання “Самопоміч” 

 88 949,8  100 634,5  88 949,8  100 634,5 

 5  Державне фінансування статутної 

діяльності партії “Блок Петра 

Порошенка” 

 99 087,2  112 103,6  99 087,2  112 103,6 

 6  Державне фінансування статутної 

діяльності політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина” 

 25 793,9  29 182,2  25 793,9  29 182,2 

ВСЬОГО  391 032,3  391 032,3  442 399,4  442 399,4 



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках 

2019 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2018 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 0   44 421,3  44 421,3 Державне фінансування статутної діяльності Радикальної партії Олега Ляшка  48 919,0  48 919,0 

 0   56 276,0  56 276,0 Державне фінансування статутної діяльності політичної партії “Опозиційний блок”  61 973,9  61 973,9 

 0   132 079,6  132 079,6 Державне фінансування статутної діяльності політичної партії“Народний фронт”  145 452,6  145 452,6 

 0   116 847,0  116 847,0 Державне фінансування статутної діяльності політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”  128 677,8  128 677,8 

 0   130 163,8  130 163,8 Державне фінансування статутної діяльності партії “Блок Петра Порошенка”  143 342,9  143 342,9 

 0   33 883,6  33 883,6 Державне фінансування статутної діяльності політичної партії Всеукраїнське об’єднання 

“Батьківщина” 
 37 314,3  37 314,3 

ВСЬОГО  513 671,3  513 671,3  565 680,5  565 680,5 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках 

Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2017 рік (проект) 2016 рік (затверджено) 2015 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  

з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 6,0 од. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів 
України у 

загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 

26.10.2014 

 6,0 Кількість політичних партій, які мають право на державне 

фінансування статутної діяльності 

 1  

 16 052 228,0 чол. протокол ЦВК про 
результати виборів 

народних депутатів 

України у 

загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 

26.10.2014 

 16 052 228,0 Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на 

останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів 

України 

 2  



 12 209 077,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів 

України у 

загальнодержавному 

багатомандатному 
виборчому окрузі 

26.10.2014 

 12 209 077,0 Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у 

народні депутати України від політичних партій, в тому числі: 

 3  

 1 173 131,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів 

України у 
загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 

26.10.2014 

 1 173 131,0 Радикальна партія Олега Ляшка  4  

 1 486 203,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 
народних депутатів 

України у 

загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 

26.10.2014 

 1 486 203,0 Політична партія “Опозиційний блок”  5  

 3 488 114,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів 

України у 

загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 

26.10.2014 

 3 488 114,0 Політична партія “Народний фронт”  6  

 1 729 271,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів 

України у 

загальнодержавному 

багатомандатному 
виборчому окрузі 

26.10.2014 

 1 729 271,0 Політична партія “Об’єднання “Самопоміч”  7  

 3 437 521,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів 

України у 
загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 

26.10.2014 

 3 437 521,0 Партія “Блок Петра Порошенка”  8  



 894 837,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів 

України у 

загальнодержавному 

багатомандатному 
виборчому окрузі 

26.10.2014 

 894 837,0 Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”  9  

продукту 

 6,0 од. Внутрішній облік  6,0 Кількість політичних партій які отримали в повному обсязі 

державне фінансування своєї статутної діяльності 

 1  

 18,0 од. Внутрішній облік  24,0 Кількість опрацьованих звітів про майно, доходи, витрати і 

зобовязання фінансового характеру політичних партій, які 

отримали право на державне фінансування 

 2  

 18,0 од. Внутрішній облік  24,0 Кількість затверджених та оприлюднених на офіційномі веб-сайті 

Національного агентства висновків за результатами аналізу звітів 

політичних партій про майно, доходи, витрати і зобовязання 

фінансового характеру 

 3  

 4,0 од. Внутрішній облік  2,0 Кількість прийнятих актів з питань впровадження  механізмів 

державного фінансування статутної діяльності політичних партій 

 4  

якості 

 100,0 відс. Внутрішній облік  100,0 Частка партій щодо яких не виявлено порушень законодавства у 

сфері фінансування політичних партій 

 1  



№  

з/п 

Показники Одиниця виміру 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 6,0 од. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів України 

у загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 26.10.2014 

Кількість політичних партій, які отримали право на державне 

фінансування статутної діяльності 

 1   0,0  6,0 

 16 052 228,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів України 

у загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 26.10.2014 

Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на 

останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів 

України 

 2   0,0  16052228,0 

 12 209 077,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів України 

у загальнодержавному 
багатомандатному 

виборчому окрузі 26.10.2014 

Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у 

народні депутати України від політичних партій, в тому числі: 

 3   0,0  12209077,0 

 1 173 131,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 
народних депутатів України 

у загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 26.10.2014 

Радикальна партія Олега Ляшка  4   0,0  1173131,0 

 1 486 203,0 чол. протокол ЦВК про 
результати виборів 

народних депутатів України 

у загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 26.10.2014 

Політична партія “Опозиційний блок”  5   0,0  1486203,0 



 3 488 114,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів України 

у загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 26.10.2014 

Політична партія “Народний фронт”  6   0,0  3488114,0 

 1 729 271,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів України 

у загальнодержавному 
багатомандатному 

виборчому окрузі 26.10.2014 

Політична партія “Об’єднання “Самопоміч”  7   0,0  1729271,0 

 3 437 521,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 
народних депутатів України 

у загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 26.10.2014 

Партія “Блок Петра Порошенка”  8   0,0  3437521,0 

 894 837,0 чол. протокол ЦВК про 

результати виборів 

народних депутатів України 

у загальнодержавному 

багатомандатному 

виборчому окрузі 26.10.2014 

Політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”  9   0,0  894837,0 

продукту 

 6,0 од. Внутрішній облік Кількість політичних партій які отримали в повному обсязі 

державне фінансування своєї статутної діяльності 

 1   0,0  6,0 

 24,0 од. Внутрішній облік Кількість опрацьованих звітів про майно, доходи, витрати і 

зобовязання фінансового характеру політичних партій, які 

отримали право на державне фінансування 

 2   0,0  24,0 

 24,0 од. Внутрішній облік Кількість затверджених та оприлюднених на офіційномі веб-сайті 

Національного агентства висновків за результатами аналізу звітів 

політичних партій про майно, доходи, витрати і зобовязання 

фінансового характеру 

 3   0,0  24,0 

 2,0 од. Внутрішній облік Кількість прийнятих актів з питань впровадження  механізмів 

державного фінансування статутної діяльності політичних партій 

 4   0,0  2,0 

якості 

 100,0 відс. Внутрішній облік Частка партій щодо яких не виявлено порушень законодавства у 

сфері фінансування політичних партій 

 1   0,0  100,0 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 
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2015 рік (звіт) Найменування 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд спеціальний  

фонд 

загальний  

фонд 

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  

фонд 

загальний  

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

ВСЬОГО 

X X X X X в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 

враховані також у спеціальному фонді 

№ 

з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2018 рік  

13 14 

2019 рік  

15 16 

2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

2016 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2017 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 

також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X 

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2017 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 

фонд 
  загальний фонд 

2016 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2015 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 

з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках 

(тис. грн.) 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

№ 

з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2018 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2019 рік (прогноз) 

  загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,  

обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки 

             Законом України "Про політичні партії в Україні" визначено, що політична партія має право на отримання державного фінансування її статутної 

діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її виборчий список кандидатів у народні депутати України у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримав не менше 5 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі 

виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. 



             Відповідно до протоколу Центральної виборчої комісії "Про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному 

виборчому окрузі 26 жовтня 2014 року" право на отримання державного фінансування статутної діяльності, до проведення чергових або позачергових виборів, 

отримали 6 партій. 

             Щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій, які відповідно до Закону мають право на таке фінансування, становить 

дві сотих розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету, помноженого на загальну 

кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах 

народних депутатів України. 

            Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових виборах 

народних депутатів України за даними Центральної виборчої комісії становить 16 052 228 осіб. 

Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" на фінансування статутної діяльності політичних партій передбачено видатки в сумі 391 032,3 тис. 

гривень (1 218 гривень (мінімальна заробітна плата на 01 січня 2015 року)*0,02*16 052 228 осіб (загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у 

загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових виборах народних депутатів України), які відповідно до Закону України "Про політичні 

партії в Україні" розподілені таким чином: 

- Радикальна партія Олега Ляшка - 33 815,7 тис. гривень; 

- Політична партія "Опозиційний блок" - 42 840,1 тис. гривень; 

- політична партія "Народний фронт" - 100 545,6 тис. гривень; 

- політична партія "Об'єднання "Самопоміч" - 88 949,8 тис. гривень; 

- партія "Блок Петра Порошенка" - 99 087,2 тис. гривень; 

- політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 25 793,9 тис. гривень. 

             Протягом 2016 року для забезпечення функціонування бюджетної програми 6331020 буде опрацьовано 18 звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру політичних партій, які отримали право на державне фінансування, затверджено та оприлюднених на офіційному веб-сайті Національного 

агентства 18 висновків за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Крім цього, у 2016 році 

планується розробити 4 акти з питань впровадження  механізмів державного фінансування статутної діяльності політичних партій. 

             Доведений Міністерством фінансів України граничний обсяг видатків на 2017 рік становить 442 399,4 тис. гривень з розрахунку: 1 378 гривень (мінімальна 

заробітна плата на 01 січня 2016 рок)*0,02*16 052 228 осіб (загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному 

виборчому окрузі на останніх чергових виборах народних депутатів України). 

Кошти між політичними партіями, які мають право на державне фінансування статутної діяльності у 2017 році буде розподілено: 

- Радикальна партія Олега Ляшка - 38 257,9 тис. гривень; 

- Політична партія "Опозиційний блок" - 48 467,7 тис. гривень; 

- політична партія "Народний фронт" - 113 753,5 тис. гривень; 

- політична партія "Об'єднання "Самопоміч" - 100 634,5 тис. гривень; 

- партія "Блок Петра Порошенка" - 112 103,6 тис. гривень; 

- політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 29 182,2 тис. гривень. 

             Протягом 2017 року планується опрацювати 24 звіти про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичних партій, які отримали 

право на державне фінансування, затверджено та оприлюднених на офіційному веб-сайті Національного агентства 24 висновки за результатами аналізу звітів 

політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. 

            На 2018-2019 роки граничний обсяг становить 513 671,3 тис. гривень ( 1 600 гривень (мінімальна заробітна плата на 01 січня 2017 року)*0,02*16 052 228 

осіб (загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових виборах народних 

депутатів України) та 565 680,5 тис. гривень (1 762 гривень (мінімальна заробітна плата на 01 січня 2018 року)*0,02*16 052 228 осіб (загальна кількість виборців, які 

взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових виборах народних депутатів України. 

           Відповідно до законодавства кошти на фінансування статутної діяльності політичних партій будуть розподілені: 

у 2018 році: 



- Радикальна партія Олега Ляшка - 44 421,3 тис. гривень; 

- Політична партія "Опозиційний блок" - 56 276,0 тис. гривень; 

- політична партія "Народний фронт" - 132 079,6 тис. гривень; 

- політична партія "Об'єднання "Самопоміч" - 116 847,0 тис. гривень; 

- партія "Блок Петра Порошенка" - 130 163,8 тис. гривень; 

- політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 33 883,6 тис. гривень. 

у 2019 році: 

- Радикальна партія Олега Ляшка - 48 919,0 тис. гривень; 

- Політична партія "Опозиційний блок" - 61 973,9 тис. гривень; 

- політична партія "Народний фронт" - 145 452,6 тис. гривень; 

- політична партія "Об'єднання "Самопоміч" - 128 677,8 тис. гривень; 

- партія "Блок Петра Порошенка" - 143 342,9 тис. гривень; 

- політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 37 314,3 тис. гривень. 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2015 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Зміна кредиторської 

заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 

коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 

(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році 
(тис. грн.) 

ВСЬОГО 

Найменування КЕКВ/ 

ККК 

2016 рік 

затверджені 

призначення 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2017 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(8-10) 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках 

 391 032,3  442 399,4 2610 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 

 391 032,3  442 399,4 

 391 032,3  442 399,4  442 399,4 ВСЬОГО  391 032,3 



 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2015 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Очікувана дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 

заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках 

(тис. грн.) 

ВСЬОГО 

№ 

з/п 

Найменування Статті (пункти) 

нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, врахований у 

граничному обсягу 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  

кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 

(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

ВСЬОГО 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році  

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році 

Голова Н.М. Корчак 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

О.М. Коваленко В.о. керівника Управління 

бухгалтерського обліку та звітності 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


