Звіт про використання коштів державного бюджету за 2016 рік
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2016 рік» Мінекономрозвитку, як головному розпоряднику бюджетних
коштів за 21 бюджетною програмою затверджено бюджетні призначення в
обсязі 3 328,8 млн. грн., з яких: загальний фонд – 1 104,4 млн. грн.;
спеціальний фонд – 2 224,4 млн. гривень.
Фактично по загальному фонду надійшло 100 % від річних
призначень.
Касові видатки загального фонду становили 1 016,9 млн. грн (92,1%
від суми коштів, що надійшли).
У межах коштів, затверджених Законом України «Про Державний
бюджет України на 2016 рік» за відповідними бюджетними програмами,
здійснювалася діяльність за 6 напрямами:
- утримання центрального апарату Мінекономрозвитку;
- фінансування зовнішньо – економічного співробітництва;
- фінансування прикладних наукових і науково-технічних розробок у
сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація
національних стандартів з міжнародними та європейськими;
- фінансова підтримка;
- фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу;
- фінансування ЦОВВ.
На утримання апарату Мінекономрозвитку у 2016 році передбачено
видатки в сумі 227,9 млн. грн. Фактично використано - 220,8 млн.грн, що
становить 97% від запланованої суми. Відхилення пояснюється економією
бюджетних коштів в результаті використання електронної системи ПРОЗОРО.
Зазначені видатки спрямовано на оплату праці працівників апарату
Мінекономрозвитку, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, утримання
адміністративних будівель, поточні видатки для забезпечення виконання
функцій Міністерства та заходи, пов'язані з ліквідацією регіональних центрів з
інвестицій та розвитку.
Крім того, за рахунок видатків, передбачених на утримання апарату
Мінекономрозвитку запроваджено 18 електронних послуг, які надаються через
Єдиний портал адміністративних послуг. Це дозволило розпочати формування
єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка в подальшому
надасть можливість спростити отримання адміністративних послуг для
громадян та бізнесу.
На фінансування зовнішньо – економічного співробітництва
у 2016 році передбачено видатки в сумі 100,3 млн. грн. Фактично
використано - 38,8 млн.грн, що становить 39% від запланованої суми.
Відхилення пояснюється перенесенням ряду спільних міжурядових комісій на
2017 рік, відсутністю ратифікації Верховною Радою України Угоди між Урядом
України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС
"Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME)

та не прийняття у 2016 році низки документів щодо регулювання
функціонування торгових представництв за кордоном.
Разом з тим, у 2016 році забезпечено своєчасне виконання фінансових
зобов’язань перед бюджетами міжнародних організацій, за які визначено
відповідальним Мінекономрозвитку, залучено юридичних радників з метою
захисту прав та інтересів України в торгово-економічній сфері з використанням
механізму СОТ, проведено міжнародні заходи, консультації, переговори в
рамках двостороннього співробітництва.
На фінансування прикладних наукових і науково-технічних розробок
у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізації
національних стандартів з міжнародними та європейськими у 2016 році
передбачено видатки в сумі 215,7 млн. грн. Фактично використано 85,4 млн.грн, що становить 39,6% від запланованої суми. Відхилення
пояснюється отриманням у вересні 2016 року від Європейського Союзу
третього траншу та довготривалим періодом виготовлення та постачання
унікального обладнання з-за кордону.
Також, за рахунок передбачених коштів прийнято 270 національних
стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими, забезпечено
виконання 4 НДР у сфері стандартизації та 1 НДДКР у сфері метрології,
виконано 18 НДДКР направлених на удосконалення 2 державних первинних
еталонів, забезпечено утримання та експлуатацію 69 державних первинних
еталонів.
Забезпечено функціонування: Служби єдиного часу і еталонних частот,
Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів,
Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин
і матеріалів.
На фінансову підтримку у 2016 році передбачено видатки в сумі
31,4 млн. грн. Фактично використано - 24,7 млн.грн що становить 79 %
від запланованої суми. Відхилення пояснюється проведення реформи у сфері
здійснення державних закупівель, яка надала змогу ДП "Прозорро" покрити
свої витрати за рахунок доходів від власної діяльності.
На фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу
передбачено видатки в сумі 910,2 млн. грн. Фактично використано 124,9 млн.грн, що становить 14 % від запланованої суми. Відхилення
пояснюється незабезпеченням
уповноваженими державними органами
належних надходжень до спеціального фонду за кодом 50080100 "Конфісковані
кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення".
Видатки за напрямом здійснювалися за грифом «Таємно».
Щодо фінансування ЦОВВ.
Міністром економічного розвитку і торгівлі України у 2016 році
спрямовувалась і координувалась діяльність Державної служби експортного

контролю України, Державного агентства резерву України, Державної служби
статистики України, Державної служби інтелектуальної власності України.
Станом на 01.01.2017 недопущено перевищення зобов’язань над
затвердженими кошторисними призначеннями у цілому по головному
розпоряднику бюджетних коштів.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Мінекономрозвитку передбачено видатки в сумі 2 577,7 млн. грн., що
становить 77, 4 % від передбачених у 2016 році, з яких:
за загальним фондом - 1 883,1 млн. грн., що на 41 % більше видатків,
передбачених у 2016 році. Збільшення пов’язане із підвищенням соціальних
стандартів, вартості комунальних послуг та відкриттям нової бюджетної
програми, в рамках якої буде здійснюватися фінансова підтримка розвитку
туризму;
за спеціальним фондом – 694,6 млн. грн., що на 68,7 % менше
видатків, передбачених у 2016 році. Відхилення видатків спеціального фонду в
порівнянні з попереднім періодом пояснюється зменшенням запланованих
надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву та
запланованих надходжень від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву.
Напрями використання Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України у 2016 році коштів Державного бюджету України за кодами
програмної кваліфікації видатків
КПКВК

1201010

1201020

1201030

1201090
1201120

1201220

Найменування

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і
торгівлі
Внески України до бюджету СОТ, за участь України в
програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого
та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету
органів СНД
Забезпечення двостороннього співробітництва України з
іноземними державами та міжнародними організаціями,
інформаційне та організаційне забезпечення участі України у
міжнародних форумах, конференціях, виставках
Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері
економіки
Фінансова підтримка видань з економічних питань і
забезпечення функціонування веб-порталу з питань
державних закупівель
Збереження та функціонування національної еталонної бази,
забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним замовленням у сфері
стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація
національних стандартів з міжнародними та європейськими,
підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку

(тис.грн.)
Загальний/спеціальний фонд
Затверджено
кошторисом

Касові видатки

227 920,1

220 863,2

33 373,5

21 039,4

39 606,2

15 007,2

1 594,3

1 594,3

7 598,7

893,1

35 183,7

29 471,9

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом
1201440 усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та
Європейським Союзом"
Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо1201480
збагачувального комбінату окислених руд

180 549,9

55 911,5

23 850,0

23 850,0

1201510 Функціонування торгових представництв за кордоном

27 309,7

2 778,0

Виконання державних цільових програм реформування та
розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення,
1201520 освоєння і впровадження нових технологій, нарощування
наявних виробничих потужностей для виготовлення
продукції оборонного призначення

910 180,0

124 903,7

1203010 Керівництво та управління у сфері державного резерву

15 498,4

12 027,7

1203020 Обслуговування державного матеріального резерву

242 993,7

145 321,1

1 006 491,0

56 284,1

203,3

147,4

7 991,9

6 505,8

545 855,7

537 916,5

8 683,1

8 671,3

5 498,3

4 703,8

1 134,9

1 100,0

7 269,7

7 247,1

3 328 786,1

1 276 237,1

1203000 Державне агентство резерву України

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву
Державне агентство з інвестицій та управління
1204000
національними проектами України
Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності
1204010
та управління національними проектами
1203040

1205000 Державна служба інтелектуальної власності України
1205010 Керівництво у сфері інтелектуальної власності
1207000 Державна служба статистики України
1207010 Керівництво та управління у сфері статистики
1207020 Статистичні спостереження та переписи
Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів
1207030 доходів, витрат та інших відомостей під час проведення
обстеження умов їх життя
Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері
1207040
державної статистики
1208000 Державна служба експортного контролю України
1208010 Керівництво та управління у сфері експортного контролю
Всього

Напрями використання Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України у 2016 році коштів Державного бюджету України за кодами
економічної класифікації видатків
(тис.грн.)

Показники
Видатки - усього
у тому числі:
Поточні видатки
Видатки на товари і послуги
Оплата праці працiвникiв

Загальний/спеціальний фонд

КЕКВ
та/або
КККБ

Затверджено
кошторисом

Касові видатки

х

3 328 786,1

1 276 237,1

2000

1 204 053,8

987 538,2

2100

731 211,0

728 855,0

2110

599 741,5

598 739,3

Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання i водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, органiзацiям)
Поточні трансферти урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні видатки

Придбання основного капіталу
Капiтальнi трансферти
Капiтальнi трансферти підприємствам (установам,
органiзацiям)

2111
2120
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2270
2271
2272
2273
2274
2275

599 741,5
131 469,5
377 654,1
23 448,7
8,5
100,7
188 862,8
26 530,1
65 116,9
25 082,6
1 410,7
31 737,8
5 741,7
1 144,1

598 739,3
130 115,7
192 523,9
22 134,7
8,5
89,1
68 756,8
4 906,6
53 673,4
20 344,6
933,7
27 023,1
4 335,0
1 037,0

2280

73 586,5

42 954,9

2281

73 453,1

42 841,4

2282

133,4

113,5

2600

65 549,8

49 148,6

2610

28 978,7

24 743,1

2630

36 571,1

24 405,5

2700
2710
2730
2800
3000
3110
3200

174,1
128,1
46,0
29 464,8
2 124 732,3
1 062 816,4
1 061 915,9

155,6
110,3
45,3
16 855,1
288 698,9
115 114,5
173 584,5

3210

1 061 915,9

173 584,5

