
1. Міністерство внутрішніх справ України100

Звіт 

  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

(найменування головного розпорядника)(КПКВК ДБ)

2. 1007000 Національна поліція України

3.

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

1007070 Здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2

0310

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

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

№ з/п Ціль державної політики

 1 Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень.

Мета бюджетної програми5.

Соціальний захист поліцейських, які  забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання 

 1 Здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою7.
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10987654321

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

разом
загальний 

фонд

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення 

№

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

11

Усього  679 261,3  679 261,3  679 209,4  679 209,4 -51,9 -51,9

тис. гривень
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-51,9 -51,9 679209,4 679209,4 1  679261,3  679261,3Доплата до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують 

життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 

паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2021 року пояснюються наявністю залишку коштів, що утворився за рахунок 

округлення.

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

11109876543

разом
спеціальний

фонд

загальний

фондразом
спеціальний

фонд

загальний

фондразом
спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

21

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання9.

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 13765

разом
спеціаль-

ний фонд

загальний 

фонд
разом

спеціаль-

ний фонд

загальний 

фонд

1 затрат

Граничний розмір доплати до 

грошового забезпечення 

поліцейським

відс. Внутрішньогосподарський 

облік

 50  50 1  50  50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

Чисельність поліцейських, яким 

здійснено доплати до грошового 

забезпечення

осіб Внутрішньогосподарський 

облік, штат

 67439  67439 -5875-5875 1  73314  73314

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються зменшенням кількості поліцейських,  які забезпечували 

життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що показник не підлягає точному прогнозуванню.
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3 ефективності

Середньомісячний розмір доплати 

до грошового забезпечення 

одному поліцейському

грн. Внутрішньогосподарський 

облік

 6294,7  1414 1  4880,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 Відхилення пояснюються зменшенням кількості поліцейських,  які забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та, як наслідок, збільшенням 

середнього розміру доплати.

Касові видатки загального фонду за 2021 рік становлять 679 209,4 тис. грн та спрямовані на здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які 

забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2021 року пояснюються наявністю залишку коштів, що утворився за рахунок 

округлення. 

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються зменшенням кількості поліцейських, які 

забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  що дозволило збільшити середній розмір доплати на 1 414 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми10.

Бюджетні кошти за КПКВ 1007070 спрямовані на здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечували життєдіяльність населення  

(щоденно перебували в групі ризику, безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця злочинів, працювали у постійному контакті з громадянами і мали 

підвищену ймовірність захворіти коронавірусом).

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

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


