
1. Міністерство внутрішніх справ України 100 

Звіт  

  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 1003000 Національна гвардія України 

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

1003010 Керівництво та управління Національною гвардією України 0310 

(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми 

№ з/п Ціль державної політики 

 1  Забезпечення публічної безпеки і порядку 

Мета бюджетної програми 5. 

Здійснення керівництва та контролю за діяльністю підрозділів Національної гвардії України, надання методичної та практичної допомоги підпорядкованим підрозділам 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання   

 1  Керівництво військами по підготовці до виконання завдань у мирний та воєнний час, організація підготовки сил і засобів для виконання службово-бойових завдань. 

Здійснення інспектувань військових частин, установ Національної гвардії України. 

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 7. 

разом 
загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом 
загальний  

фонд 

Касові видатки (надані кредити з бюджету) 
Відхилення  № 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів* 

11 

тис. гривень 
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Усього  334 301,4  334 301,4  334 301,4  334 301,4 

 334301,4  334301,4  1  334301,4  334301,4 Забезпечення керівництва для виконання функцій і завдань, покладених на 

Національну гвардію України 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

Код 

державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 

разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд 

Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету) Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

2 1 

тис. гривень 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 9. 

11 

Фактичні результативні показники 

Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено  у паспорті бюджетної  

програми 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

1 2 3 4 8 9 10 12 13 7 6 5 

разом 
спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 

1 затрат 

Чисельність 

військовослужбовців-жінок, які 

беруть участь в ООС 

осіб управлінський облік  1  1  1  1  1 

Чисельність 

військовослужбовців-чоловіків, які 

беруть участь в ООС 

осіб управлінський облік  17  17 -13 -13  2  30  30 

Чисельність 

військовослужбовців-жінок, які не 

беруть участь в ООС 

осіб штатний  

розпис, 

управлінський облік 

 46  46  4  4  3  42  42 

Чисельність 

військовослужбовців-чоловіків, які 

не беруть участь в ООС 

осіб штатний  

розпис, 

управлінський облік 

 379  379  5  5  4  374  374 

Чисельність державних службовців осіб штатний  

розпис, 

управлінський облік 

 11  11  5  11  11 

Чисельність працівників осіб штатний  

розпис, 

управлінський облік 

 15  15 -1 -1  6  16  16 

Чисельність військовослужбовців, 

що підлягають звільненню протягом 

року 

осіб управлінський облік  31  31  4  4  7  27  27 
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Кількість відряджень особового 

складу 

од. управлінський облік  872  872 -528 -528  8  1400  1400 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 2. Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в районі 

проведення ООС. 

3. Доукомплектовано штатні посади. 

4. Доукомплектовано штатні посади. 

6. Неукомплектованість штатних посад. 

7. Звільнено військовослужбовців, що відмовились продовжувати контракт та вислужили встановлені строки, які дозволяють звільнення з військової служби. 

8. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави скорочено заплановані виїзди особового складу, зменшено чисельність груп, які виїжджають з окремою метою 

та тривалість відрядження особового складу. 

2 продукту 

Кількість людино-днів перебування 

у відрядженні 
днів управлінський облік  5  5 -5 -5  1  10  10 

Кількість навчальних зборів з 

посадовими особами різного рівня 

од. управлінський облік  24  24 -2 -2  2  26  26 

Проведено (прийнято участь) в 

командно-штабних навчань 

(тренувань), в тому числі 

міжвідомчих (спільних), 

тактико-спеціальних навчань з 

охорони громадського порядку 

шт. управлінський облік  26  26  3  26  26 

Кількість опрацьованої вхідної 

кореспонденції, доручень, звернень, 

заяв, скарг громадян 

шт. управлінський облік  31202  31202  1702  1702  4  29500  29500 

Кількість розроблених 

нормативно-правових актів 

шт. управлінський облік  28  28 -1 -1  5  29  29 

Проведено міжнародних робочих 
зустрічей з питань підготовки, 

ефективності, практичних навиків 

особового складу відповідно до 

практик діяльності аналогічних 

європейських структур та НАТО 

од. управлінський облік  464  464  104  104  6  360  360 

Кількість проведених внутрішніх 

аудитів 

шт. управлінський облік  22  22  2  2  7  20  20 

Виявлено порушень за результатами 

внутрішніх аудитів 

тис.грн. управлінський облік  30006  30006 -4994 -4994  8  35000  35000 

Забезпечено усунення порушень за 

результатами внутрішніх аудитів 

тис.грн. управлінський облік  30406  30406  4406  4406  9  26000  26000 

Кількість проведених інспекційних 

заходів 

шт. управлінський облік  8  8 -3 -3  10  11  11 
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Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 1. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави скорочено заплановані виїзди особового складу, зменшено чисельність груп, що виїжджають з окремою метою 

та тривалість відрядження особового складу. 

2. Збори перенесено на наступний рік відповідно до рішення командувача НГУ. 

4. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та переведення роботи більшості установ в онлайн режим, спостерігалось збільшення вхідної кореспонденції. 

5. З незалежних від Головного управління НГУ причин розгляд та погодження розроблених фахівцями НГУ проєктів нормативно-правових актів перенесено на 2022 рік. 

6. Розширено існуючі двосторонні та започатковано нові відносини з іноземними партнерами, реалізовано чинні та започатковані нові міжнародні проєкти у різних сферах 

службово-бойової діяльності НГУ, активізовано співробітництво з міжнародними організаціями (FIEP, НАТО, ЄС, EUAM, ООН). 

7. Призначено 2 позапланових аудита в/ч 3066 за запитом ДБР. 

8. Розбіжність виникла унаслідок зменшення кількості допущених фінансових порушень. 

9. Забезпечено усунення фінансових порушень, виявлених у попередні роки. 

10. Інспекційні заходи перенесені на наступні роки відповідно до рішення командувача НГУ. 

3 ефективності 

Середньомісячний розмір грошового 

забезпечення військовослужбовця, 

який бере участь в ООС 

грн. управлінський облік  39408  1  39408 

Середньомісячний розмір грошового 

забезпечення військовослужбовця, 

який не бере участь в ООС 

грн. управлінський облік  31908  2  31908 

Середньомісячні витрати на 

заробітну плату державного 

службовця 

грн. управлінський облік  32335  1341  3  30994 

Середньомісячні витрати на 

заробітну плату працівника 
грн. управлінський облік  27660  1833  4  25827 

Середній розмір вихідної допомоги 

при звільнені військовослужбовця 

грн. управлінський облік  333926 -144459  5  478385 

Вартість одного людино-дня 

перебування у відрядженні 

грн. управлінський облік  502  292  6  210 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 3. 4. У зв'язку з виплатою лікарняних з фонду соціального страхування та не повної зайнятості посад протягом року відбулась економія фонду заробітної плати, за рахунок якої 

проведено додаткові виплати службовцям та держслужбовцям на зайнятих посадах. 

5. Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню. 

6. Розрахунок витрат проводився на основі фактично проведених авансових звітів особового складу. Крім цього, на вартість вплинуло здійснення 20 закордонних відряджень. 

4 якості 
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Рівень усунення порушень, які 

виявлено за результатами 

внутрішніх аудитів 

відс. управлінський облік  90  15,7  1  74,3 

Частка прийнятих 

нормативно-правових актів у 

загальній кількості розроблених 

відс. управлінський облік  96,5 -3,5  2  100 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 1. Проведення якісного моніторингу щодо виявлення та попередження порушень. 

2. З незалежних від Головного управління НГУ причин розгляд та погодження розроблених фахівцями НГУ проєктів нормативно-правових актів перенесено на 2022 рік. 

Зміни в фактичних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми 

 

10. 
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У 2021 році Головним управлінням Національної гвардії України (далі - ГУ НГУ) забезпечено керівництво підпорядкованими підрозділами по виконанню завдань з 

охорони громадського порядку у 21 обласному центрі держави та місті Київ, 52 містах обласного та районного підпорядкування, 19 населених пунктах сільської 

місцевості, у тому числі в 9 населених пунктах у межах району проведення операції Об'єднаних сил (далі - ООС), та на території 6 об'єктів транспортної інфраструктури: 

3 залізничних вокзалів (у містах Київ, Харків, Дніпро), міжнародного аеропорту "Харків", КП "Київський метрополітен" та Одеського морського вокзалу. 

Забезпечено участь особового складу військових частин (підрозділів) у заходах щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 

території держави, а саме: в охороні територій 8 госпітальних баз у містах Київ, Херсон, Одеса, Мелітополь, Ізмаїл та 3 пунктів масової вакцинації в місті Київ. 

Організовано виконання завдань з охорони 7 об'єктів військово-промислового комплексу, фізичного захисту 4 атомних електростанцій та Державного спеціалізованого 

підприємства "Чорнобильська АЕС", охорони 2 науково-дослідних установ із ядерними реакторами, охорони 182 спеціальних вантажів під час їх перевезення територією 

України. 

Забезпечено недоторканість 119 об'єктів дипломатичних представництв, здійснено контроль за виконанням завдань за заявками, які надійшли на конвоювання 

обвинувачених (підсудних, засуджених) за 18 300 вартами з конвоювання.  

У районі проведення ООС ГУ НГУ організована робота по виконанню підрозділами бойових (службово-бойових) завдань з проведення ізоляційно-обмежувальних 

заходів на блокпостах щодо переміщення осіб, транспортних засобів і вантажів, охороні опорних пунктів на ІІ та ІІІ рубежах оборони, охороні та обороні важливих 

об'єктів і комунікацій, органів державної влади та судових установ, протидії диверсіям на польових артилерійських складах ЗСУ та виконанні заходів за планом 

контрдиверсійної боротьби, посилення охорони морського узбережжя та ведення розвідки надводного простору в північно-східній частині Азовського моря, посилення 

охорони ділянок державного кордону, завдань з охорони громадського порядку, конвоювання та охорони підсудних, забезпечення охорони місць дислокації підрозділів 

НГУ. Здійснено керівництво підрозділами під час участі в 1 488 спеціальних розвідувальних, оперативно-профілактичних,  контрдиверсійних,  контрснайперських, 

охоронних операціях. 

Протягом звітного періоду під керівництвом ГУ НГУ проведено 24 навчально-методичних та навчальних зборів з різними категоріями військовослужбовців, 26 

командно-штабних навчань (тренувань), в тому числі міжвідомчих (спільних), тактико-спеціальних навчань з охорони громадського порядку. 

Проведено 360 міжнародних робочих зустрічей з питань підготовки, ефективності, практичних навиків особового складу відповідно до практик діяльності аналогічних 

європейських структур та НАТО. 

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Забезпечення публічної безпеки і порядку" мета бюджетної програми 

"Керівництво та управління Національною гвардією України" у 2021 році досягнена, визначені завдання виконані. 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 

Юрій ЛУБКОВИЧ Державний секретар МВС України 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) (підпис) 


