
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1 

  КВК  (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

1. Національне агентство з питань запобігання корупції 633 

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами 

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету 

необхідно 

додатково (+) 

граничний 

обсяг 

2016 рік 

(затверджено) 

2015 рік 

(звіт) 

Найменування Код 2017 рік (проект) 

3 4 1 2 5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду 

на 2017 рік 

7 

(тис. грн.) 

 64 493,9  135 420,3  95 420,3 Керівництво та управління у сфері запобігання корупції 6331010 

2110 Оплата праці  58 836,4  63 736,4  26 716,3 

2120 Нарахування на оплату праці  13 022,0  14 022,0  5 877,6 

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

2240 Оплата послуг (крім комунальних)  6 880,0  7 951,1  28 900,0 

2250 Видатки на відрядження  300,0  860,0 

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2 112,6 

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 
 45,0 

2800 Інші поточні видатки  100,0  2 977,9 

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 
 8 300,0  39 500,0 

3160 Придбання землі та нематеріальних активів  3 000,0 

ВСЬОГО  0,0  95 420,3  135 420,3  64 493,9 
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Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 

кошти) 

Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який повинен забезпечувати формування та 

реалізацію державної антикорупційної політики. 

Забезпечення незалежності Національного агентства від впливу чи втручання у його діяльність гарантується Законом України "Про запобігання корупції", в тому числі особливим, 

встановленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного агентства та належними умовами оплати праці членів та службовців апарату 

Національного агентства. 

Заробітна плата членів та працівників апарату Національного агентства повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з 

урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті апарату Національного агентства кваліфікованих кадрів, стимулювати 

досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників. 

Законом України "Про запобігання корупції" передбачено, що посадовий оклад членів Національного агентства складає 19,5 мінімальних заробітних плат, Голови Національного 

агентства встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національного агентства з коефіцієнтом 1,3.Враховуючи прогнозовані зміни розміру мінімальної заробітної 

плати з 01 січня, з 01 травня та з 01 грудня 2017 року, необхідно забезпечити відповідні збільшення розмірівпосадових окладів членів та Голови Національного агентства. Надбавки 

за вислугу років, премії та інші надбавки членам та службовцям Національного агентства виплачуються з урахуванням розмірів посадових окладів, що призводить до збільшення 

фонду оплати праці на рік. 

Слід зазначити, що мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного 

значення з 1 січня 2017 року буде збільшено на 1,25 розміру мінімальної заробітної плати, що в свою чергу призведе до збільшення мінімального розміру посадового окладу 

працівників Національного агентства на 20 %. Це вплине на збільшення витрат на оплату надбавок за вислугу років та стимулюючих надбавок. 

Необхідно зазначити, що граничний обсяг видатків на оплату праці працівників Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017 рік доведено на рівні 2016 року. 

Доведений обсяг видатків на оплату праці працівників Національного агентства на 2017 рік становить 63 736,4 тис. гривень, при цьому питома вага обов'язкових виплат (оклад, ранг, 

вислуга та грошова допомога до щорічної відпустки) в структурі оплати праці складає 44 971,8 тис. гривень, або 71%, що в порівнянні з 2016 роком більше на 18 633,2 тис. гривень. 

Для збереження рівня оплати праці працівників Національного агентства, як одного з антикорупційних органів у 2017 році необхідні кошти в сумі 26 716,3 тис. гривень, нарахування 

5 877,6, тис. гривень. 

 

Для реалізації своїх повноважень Національному агентству відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 329-р "Про передачу нежитлових 

приміщень у м. Києві до сфери управління Національного агентства з питань запобігання корупції" було передано нежитлове приміщення. Водночас інженерне обстеження та 

вивчення технічних характеристик наданої будівлі свідчить, що приміщення не відповідають вимогам нормативних документів та потребують технічного переоснащення, а саме: 

- ремонт кабінетів, коридорів, електромонтажної системи, системи опалення, водопровідної та каналізаційної системи, часткова модернізація теплопункту; 

- облаштування пожежної та охоронної сигналізації (влаштування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, охоронної сигналізації, відео спостереження та системи 

контролю доступу) 

Потреба в коштах необхідних для приведення приміщення, що перебуває у сфері управління Національного агентства до відповідних технічних норм становить 19 600,0 тис. 

гривень. 

Крім того, незабезпеченою залишається потреба Національного агентства в коштах на: 

- придбання програмного забезпечення для управління серверами - 4 000,0 тис. гривень; 

- створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі та проведення державної експертизи в сфері захисту інформації (атестат відповідності) для Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та програмного забезпечення ІТС "Політичні партії" - 2 500,0 тис. гривень; 

- послуги зі створення КСЗІ на об'єктах обробки інформації з обмеженим доступом під час обробки засобами ІОТ та мовної інформації - 800,0 тис. гривень. 

Відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Стратегії сталого розвитку України - 2020 Національному агентству необхідно придбати 

програмне забезпечення системи електронного документообігу вартість якого становить 2 000,0 тис. гривень. 

Відповідно до Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні" для забезпечення прозорості діяльності Національного агентства необхідно розробити 

програмне забезпечення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та програмне забезпечення ІТС  
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"Політичні партії" вартість таких робіт складає 3 000,0 тис. гривень. 

№  

з/п 

Найменування Одиниця виміру 2017 рік (проект)  

в межах доведених 

граничних обсягів  

Джерело інформації  2017 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 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми 

Не виділення додаткових коштів Національному агентству призведе до блокування процесу антикорупційної реформи в частині впровадження інструментів попередження корупції 

та здійснення контролю за доброчесною поведінкою службовців (правил щодо конфлікту інтересів, декларування майна тощо). 

 

Разом з тим, Національне агентство не матиме можливості в повному обсязі виконати покладені на нього завдання та функції, в частині організації роботи спрямованої на 

функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення або пов'язані з корупцією правопорушення, забезпечення автоматизації процесу подання 

та аналізу звітів  про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру політичних партій, які отримали право на державне фінансування відповідно до Закону України 

"Про політичні партії в Україні" та створення КСЗІ для функціонування зазначених систем  та забезпечити захист інформації відповідно до вимог нормативних документів системи 

технічного захисту інформації в Україні. 

необхідно 

додатково (+) 

граничний 

обсяг 

2016 рік 

(затверджено) 

2015 рік 

(звіт) 

Найменування Код 2017 рік (проект) 

3 4 1 2 5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду 

на 2017 рік 

7 

(тис. грн.) 

 442 399,4  391 032,3 Фінансування статутної діяльності політичних партій 6331020 

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) 
 391 032,3  442 399,4 

ВСЬОГО  0,0  391 032,3  442 399,4 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 

кошти) 

№  

з/п 
Найменування Одиниця виміру 2017 рік (проект)  

в межах доведених 

граничних обсягів  

Джерело інформації  2017 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 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  

ВСЬОГО:   486 452,6  577 819,7  64 493,9 
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