
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

27.10.2010 № 1491 

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про сектор економічного аналізу,  планування та фінансування бюджетних 

програм фінансово-економічного управління  

 

1. Сектор економічного аналізу, планування та фінансування бюджетних 

програм (далі - сектор) є структурним підрозділом фінансово-економічного 

управління. 
 

2. У своїй діяльності сектор економічного аналізу, планування та 

фінансування бюджетних програм керується законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, Регламентом та рішеннями Національної ради, цим Положенням, 

Положенням про фінансово-економічне управління та іншими нормативними 

актами. 
 

3. Основними завданнями сектору є: 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері телебачення і 

радіомовлення Національною радою;  

- аналіз проектів законодавчих та нормативних актів, окремих положень з 

питань, що належать до компетенції сектору;  

- забезпечення підготовки, складання, формування бюджетної пропозиції 

до проекту Державного бюджету України за окремими бюджетними програми; 

- організація планування і проведення фінансування планових видатків; 

- здійснення загальної  організації  та  управління  виконанням бюджету 

Національної ради, координація діяльності учасників бюджетного процесу з 

питань виконання бюджету; 

- організація планування видатків з оплати праці й здійснення аналізу 

видатків з оплати праці; 

- підготовка проектів рішень з напрямів діяльності сектору у межах 

наданих повноважень. 
 

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 

- формує попередні показники проекту Державного бюджету України на 

наступний рік та прогноз на довгострокову перспективу по тих бюджетних 

програмах, де Національна рада є головним розпорядником бюджетних коштів; 

- забезпечує підготовку, складання, формування бюджетної пропозиції до 

проекту Державного бюджету на наступний рік за окремими бюджетними 

програми та доопрацьовує її протягом ІІ півріччя;  

- подає бюджетний запит на наступний рік Міністерству фінансів 
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України; 

- забезпечує роботу з Міністерством фінансів України, Кабінетом 

Міністрів України, комітетами Верховної Ради  України щодо супроводу 

бюджетного запиту Національної ради до проекту Державного бюджету 

України на наступний бюджетний рік; 

- готує пропозиції Міністерству фінансів України до річного та 

помісячного розпису асигнувань Державного бюджету; 

- готує розподіли показників зведених кошторисів і зведених планів 

асигнувань до Держказначейства України; 

- забезпечує планування та фінансування видатків за бюджетними 

програмами, які виконуються апаратом Національної ради; 

- розробляє кошториси доходів і видатків на утримання апарату 

Національної ради, плани асигнувань та подає їх керівництву на затвердження;   

- пропонує проведення коригування бюджетних призначень; 

- готує довідки змін до кошторису та плану асигнувань; 

- подає до Держказначейства України реєстри змін до розподілу 

показників  зведених кошторисів і зведених планів асигнувань на електронних 

та  паперових носіях; 

- формує паспорти по кожній бюджетній програмі та організує їх 

затвердження спільним наказом Національної ради і Міністерства фінансів 

України; 

- здійснює аналіз виконання паспортів на підставі звітних даних 

відповідних структурних підрозділів Національної ради; 

- надає інформацію про виконання паспортів бюджетних програм 

Міністерству фінансів України; 

- розробляє план заходів щодо виконання бюджетних програм та надає 

його до Міністерства фінансів України; 

- готує розподіли відкритих асигнувань за відповідними КПКВ та надає їх 

Держказначейству України на електронних та паперових носіях; 

- готує і подає у встановлені терміни звітні матеріали до Міністерства 

фінансів України з питань, що відносяться до компетенції сектору; 

- веде облік та аналізує фінансування в розрізі кодів програмної, 

економічної класифікації видатків відповідно до виписок Держказначейства 

України;  

- складає штатний розпис згідно із затвердженою структурою управління, 

схемами посадових окладів, фондом заробітної плати і штатними нормативами; 

- веде облік показників із праці і заробітної плати, аналізує їх; 

- готує доповідні та пояснювальні записки з питань фінансування 

видатків та готує з цих питань проекти листів Кабінету Міністрів України, 

Міністерству фінансів України та іншим установам та організаціям; 

- співпрацює з іншими структурними підрозділами Національної ради в 

питаннях формування бюджетної пропозиції, формування паспортів 

бюджетних програм, розробці кошторисів доходів і видатків на утримання 

апарату Національної ради та інших питаннях; 

- виконує інші доручення членів Національної ради та начальника 
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фінансово-економічного управління. 
 

5. Сектор має право: 

- за дорученням представляти  структурний підрозділ в інших органах 

виконавчої влади з питань, що стосуються його компетенції; 

- залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади, установ та 

організацій, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать 

до його компетенції; 

- брати участь в організації та проведенні інструктивних нарад та 

семінарів з питань, що належать до компетенції сектору; 

- брати участь у роботі робочих груп Національної ради з питань, що 

належать до компетенції сектору; 

- вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи 

сектору та державної служби в цілому; 

- отримувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів 

Національної ради документи, матеріали, інформацію для підготовки 

подальшої інформації для виконання завдань, покладених на сектор. 
 

6. Сектор підпорядковується безпосередньо начальнику фінансово-

економічного управління.  

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради, а також з відповідними 

службами інших органів державної влади. 
 

7. Сектор очолює завідувач. 

Завідувач сектору призначається на посаду наказом голови на підставі 

рішення конкурсної комісії чи на інших підставах, визначених Законом України 

„Про державну службу”. Звільняється з посади відповідно до чинного 

законодавства. На посаду завідувача сектору призначається громадянин 

України, що має вищу освіту відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за 

спеціальністю в державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 

років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 5 років, 

вільно володіє державною мовою.  
 

8. Завідувач сектору економічного аналізу, планування та фінансування 

бюджетних програм: 

8.1. Організовує: 

- формування попередніх показників проекту Державного бюджету 

України на наступний рік та прогноз на довгострокову перспективу; 

- підготовку, складання, формування бюджетної пропозиції до проекту 

Державного бюджету України на наступний рік за окремими бюджетними 

програми та доопрацювання її протягом II півріччя при внесенні змін при 

розгляді Державного бюджету Кабінетом Міністрів України та Верховною 

Радою України; 

- розробку планів заходів щодо виконання бюджетних програм; 
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- формування паспортів по кожній бюджетній програмі Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

- подання інформації про виконання паспортів бюджетних програм; 

- планування видатків з оплати праці та здійснення аналізу видатків з 

оплати праці; 

- підготовку проектів рішення з напрямів діяльності сектору у межах 

наданих повноважень; 

- підготовку відповідей на запити Комітетів Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, контролюючих 

органів з питань, що відносяться до компетенції сектору; 

- підготовку членам Національної ради аналітичних, інформаційних та 

інших матеріалів з питань, що відносяться до компетенції сектору; 
 

8.2. Здійснює контроль: 

- за своєчасним та якісним розглядом сектором звернень органів 

виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, 

громадян з напряму діяльності сектору, а також за підготовкою за результатами 

їх аналізу проектів відповідних рішень; 

- за виконанням паспортів по кожній бюджетній програмі Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

- за розробкою кошторисів доходів і видатків на утримання апарату 

Національної ради, планів асигнувань; 

- за оформленням реєстрів змін до кошторису та планів асигнувань за 

довідками Міністерства фінансів України; 

- за підготовкою розподілів коштів виділених бюджетних асигнувань за 

відповідними КПКВ на фінансування. 

Завідувач сектору економічного аналізу, планування та фінансування 

бюджетних програм несе відповідальність за виконання покладених на сектор 

завдань і здійснення ним своїх функцій, а також за стан трудової дисципліни.  

Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи 

сектору. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву щодо 

призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників, 

своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Сприяє 

систематичному підвищенню кваліфікації працівників сектору. Забезпечує 

дотримання працівниками сектору законодавства України з питань державної 

служби та боротьби з корупцією. 
 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи 

і підвищення кваліфікації працівників сектору економічного аналізу, 

планування та фінансування бюджетних програм, забезпечує їх окремим 

приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, 

транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками. 


