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Інформація про бюджет за бюджетними програмами
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

                                                                                                                                                                         
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)           

за 2020 рік
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України є 

головним розпорядником бюджетних коштів за наступними бюджетними програмами:        
- КПКВК 0411010 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України»        
Мета бюджетної програми:        
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне 

та інші види забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів.        
- КПКВК 0411070 «Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр»
Мета бюджетної програми:
Всебічне висвітлення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України,

центральних і місцевих органів виконавчої влади, актуальних проблем державотво-
рення і життя суспільства.        

- КПКВК 0411130 «Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення опе-
ративного реагування органів виконавчої влади»        

Мета бюджетної програми:        
Держава надає якісні послуги громадянам.        
- КПКВК 0411150 «Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з

цивільними повітряними суднами Національним бюро»        
Мета бюджетної програми:        
Здійснення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітря-

ними суднами.        

- КПКВК 0411170 «Забезпечення функціонування офісу із залучення та під-
тримки інвестицій»        

Мета бюджетної програми:        
Забезпечення функціонування державної установи «Офіс із залучення та підтрим-

ки інвестицій».         
- КПКВК 0411200 «Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше за-

безпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій»        
Мета бюджетної програми:        
Забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, орга-

нів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єди-
ної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.        

- КПКВК 0411240 «Функціонування інституції з підтримки та просування експорту» 
Мета бюджетної програми:
Підтримка та просування експорту товарів, робіт та послуг українських виробників.   
- КПКВК 0414010 «Керівництво та управління у сфері статистики»
Мета бюджетної програми:
Задоволення сучасних потреб суспільства в об’єктивній, достовірній та неуперед-

женій статистичній інформації.         
- КПКВК 0414020 «Статистичні спостереження»
Мета бюджетної програми:
Забезпечення проведення державних статистичних спостережень.

- КПКВК 0414030 «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів
доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя»      

     Мета бюджетної програми:        
Заохочення громадян до участі в обстеженні умов їх життя, результати якого ви-

користовуються при формуванні інформаційної бази для проведення всебічного ана-
лізу рівня життя населення та оцінки бідності.        

 - КПКВК 0414040 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики»        
Мета бюджетної програми:
Удосконалення на основі результатів прикладних розробок методологічних та ор-

ганізаційних засад проведення державних статистичних спостережень.        
 - КПКВК 0414090 «Підготовка кадрів у сфері статистики закладом вищої освіти та 

забезпечення діяльності його баз практики»        
Мета бюджетної програми:        
Забезпечення органів державної статистики фахівцями з вищою профільною 

освітою.        
 - КПКВК 0418010 «Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор 

та лотерей»        
Мета бюджетної програми:        
Створення сприятливих умов для легалізації сфери організації азартних ігор та 

лотерей, спрямованих на зміцнення системної стабільності економіки країни та сти-
мулювання інвестицій, забезпечення захисту прав громадян, а також інтеграція у сві-
товий ігровий простір без загроз безпеки та національним інтересам України.        

Код програмної класифікації видатків та кредиту-
вання бюджету / код економічної класифікації ви-

датків бюджету або код кредитування бюджету 

Код функціональної  
класифікації видатків та 
кредитування бюджету 

Найменування згідно з програм-
ною класифікацією видатків та 

кредитування бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
план на 2020 рік з ураху-

ванням внесених змін 
касове виконання  

за 2020 рік 
план на 2020 рік з ураху-

ванням внесених змін 
касове виконання 

за 2020 рік 
план на 2020 рік з ураху-

ванням внесених змін 
касове виконання  

за 2020 рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Видатки всього за головним розпорядником  
коштів державного бюджету: 2 203 817,800 2 137 412,721 68 637,535 56 683,817 2 272 455,335 2 194 096,538

в т. ч. за бюджетними програмами 

411010 111

Обслуговування та організацій-
не, інформаційно-аналітичне  

та матеріально-технічне  
забезпечення діяльності  

Кабінету Міністрів України

734 139,300 695 763,222 31 166,672 26 755,329 765 305,972 722 518,551

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Господарсько-фінансовий департамент  
Секретаріату Кабінету Міністрів України 572 843,100 540 665,544 14 547,260 14 507,348 587 390,360 555 172,892

Управління адміністративних будинків  
Господарсько-фінансового департаменту  
Секретаріату Кабінету Міністрів України

97 199,100 91 474,660 7 879,534 6 195,384 105 078,634 97 670,044

Автопідприємство Господарсько-фінансового  
департаменту Секретаріату  
Кабінету Міністрів України

64 097,100 63 623,018 8 739,878 6 052,597 72 836,978 69 675,615

411070 830 Фінансова підтримка газети 
«Урядовий кур’єр» 12 115,100 11 781,231 12 115,100 11 781,231

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державне підприємство редакція газети  

«Урядовий кур’єр» 12 115,100 11 781,231 12 115,100 11 781,231

411130 133

Інформаційно-аналітичне  
та організаційне забезпечення 

оперативного реагування органів 
виконавчої влади

112 883,800 109 647,290 2 682,900 2 682,900 115 566,700 112 330,190

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державна установа «Урядовий контактний центр» 112 883,800 109 647,290 2 682,900 2 682,900 115 566,700 112 330,190

411150 454

Забезпечення розслідування 
авіаційних подій та інцидентів  

з цивільними повітряними  
суднами Національним бюро

21 996,600 21 212,544 21 996,600 21 212,544

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Національне бюро з розслідування авіаційних  
подій та інцидентів з цивільними повітряними  

суднами
21 996,600 21 212,544 21 996,600 21 212,544

411170 490
Забезпечення функціонування 

офісу із залучення  
та підтримки інвестицій

32 850,000 29 072,612 32 850,000 29 072,612

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Господарсько-фінансовий департамент  
Секретаріату Кабінету Міністрів України 32 850,000 29 072,612 32 850,000 29 072,612

411200 150

Організаційне, матеріально-тех-
нічне, інформаційне та інше за-

безпечення діяльності Націо-
нальної ради України з питань 

розвитку науки і технологій

250,000 59,048 250,000 59,048

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Господарсько-фінансовий департамент  
Секретаріату Кабінету Міністрів України 250,000 59,048 250,000 59,048

411240 490 Функціонування інституції з під-
тримки та просування експорту 15 000,000 14 937,934 0,000 0,000 15 000,000 14 937,934

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Офіс з просування експорту України 15 000,000 14 937,934 15 000,000 14 937,934

414010 132 Керівництво та управління  
у сфері статистики 1 156 702,300 1 147 656,278 34 787,963 27 245,588 1 191 490,263 1 174 901,866

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державна служба статистики України 1 156 702,300 1 147 656,278 34 787,963 27 245,588 1 191 490,263 1 174 901,866

414020 132 Статистичні спостереження 101 068,500 93 244,542 101 068,500 93 244,542
у тому числі за відповідальними виконавцями:

Державна служба статистики України 101 068,500 93 244,542 101 068,500 93 244,542

4114030 1090

Щоквартальна плата домогоспо-
дарствам за ведення записів  

доходів, витрат та інших  
відомостей під час проведення 

обстеження умов їх життя

7 313,400 6 621,453 7 313,400 6 621,453

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державна служба статистики України 7 313,400 6 621,453 7 313,400 6 621,453

4114040 150
Наукова і науково-технічна  

діяльність у сфері державної 
статистики

797,000 797,000 797,000 797,000

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Державна служба статистики України 797,000 797,000 797,000 797,000

414090 942

Підготовка кадрів у сфері  
статистики закладом вищої  

освіти та забезпечення  
діяльності його баз практики

2 827,200 2 743,066 2 827,200 2 743,066

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Національна академія статистики, обліку та аудиту 2 827,200 2 743,066 2 827,200 2 743,066

418010 111
Керівництво та управління  

у сфері регулювання азартних 
ігор та лотерей

5 874,600 3 876,501 5 874,600 3 876,501

у тому числі за відповідальними виконавцями:
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 5 874,600 3 876,501 5 874,600 3 876,501

(тис. грн.)


