
Бюро економічної безпеки1.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2
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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. 6491010Керівництво та управління у сфері економічної безпеки
(найменування бюджетної програми) КПКВК

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення економічної безпеки Держави та прогнозування ймовірних ризиків в економіці з метою їх подолання

3.2. Завдання бюджетної програми
Організація заходів, спрамованих для протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про Бюро економічної безпеки України";
Постанова КМУ від 12 травня 2021 р. № 510 "Про утворення Бюро економічної безпеки України".

4.   Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

Код Найменування 2020 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4)

2021  рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний фонд загальний фондспеціальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(6+7)

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету Х ХХ 587 055,7  621 604,5  621 604,5 587 055,7

ВСЬОГО  587 055,7  587 055,7  621 604,5  621 604,5

Разом надходжень  587 055,7  587 055,7  621 604,5  621 604,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

Код Найменування 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4)

2024  рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

   8

Надходження із загального фонду бюджету Х Х 587 613,2 587 440,8  587 613,2 587 440,8

ВСЬОГО  587 440,8  587 440,8  587 613,2  587 613,2

 587 613,2 587 440,8  587 440,8  587 613,2Разом надходжень



КЕКВ Найменування 2020 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом
(3+4)

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом
(6+7)

разом
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

2110  453 961,2  482 106,8 453 961,2  482 106,8Оплата праці

2120  99 871,5  106 063,5 99 871,5  106 063,5Нарахування на оплату праці

2210  13 120,5  13 120,5 13 120,5  13 120,5Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар

2230  3 722,7  3 722,7Продукти харчування

2240  3 423,5  7 146,2 3 423,5  7 146,2Оплата послуг (крім комунальних)

2250  7 414,6  7 414,6 7 414,6  7 414,6Видатки на відрядження

2270  2 625,0  2 836,2 2 625,0  2 836,2Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

2700  2 916,7  2 916,7 2 916,7  2 916,7Соціальне забезпечення

ВСЬОГО  587 055,7  587 055,7  621 604,5  621 604,5

2020 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом
(3+4)

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом
(6+7)

разом
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом
(3+4)

2024 рік (прогноз)

загальний
 фонд

спеціальний фонд разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках
(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці2110  453 961,2  453 961,2 453 961,2  453 961,2

Нарахування на оплату праці2120  99 871,5  99 871,5 99 871,5  99 871,5

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210  13 120,5  13 120,5 13 120,5  13 120,5

Оплата послуг (крім комунальних)2240  7 146,2  7 146,2 7 146,2  7 146,2

Видатки на відрядження2250  7 414,6  7 414,6 7 414,6  7 414,6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270  3 010,1  3 182,5 3 010,1  3 182,5

Соціальне забезпечення2700  2 916,7  2 916,7 2 916,7  2 916,7



ВСЬОГО  587 440,8  587 613,2  587 613,2 587 440,8

2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом
(3+4)

2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

2022 рік (проект)

загальний
фонд

9 10

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

11

2021 рік (затверджено)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний
фонд

2020 рік (звіт)Напрями використання бюджетних коштів№
з/п

 1 Забезпечення виконання функцій і
завдань Бюро економічної безпеки та
його територіальних органів

 587 055,7  621 604,5 587 055,7  621 604,5

ВСЬОГО  587 055,7  587 055,7  621 604,5  621 604,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

2024 рік (прогноз)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний фонд

2023 рік (прогноз)Напрями використання бюджетних коштів№
з/п

 1  587 440,8 587 440,8Забезпечення виконання функцій і завдань Бюро економічної безпеки та його
територіальних органів

 587 613,2  587 613,2

ВСЬОГО  587 440,8 587 440,8  587 613,2  587 613,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

Джерело інформації

  спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фондзагальний фонд

2022 рік (проект)2021 рік (затверджено)2020 рік (звіт)Одиниця виміруПоказники№
з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

од. Внутрішньогосподарський
облік

 23,0Кількість територіальних органів Бюро 1



тис.од. Внутрішньогосподарський
облік

 4 000,0Штатра чисельність працівників 2

продукту

од. Внутрішньогосподарський
облік

 327,0Кількість створених робочих місць Бюро 1

од. Внутрішньогосподарський
облік

 90,0Кількість складених аналітичних продуктів та інформаційних
документів

 2

од. Внутрішньогосподарський
облік

 25,0Кількість наданих пропозицій щодо внесення змін до
нормативно-правових актів з питань усунення передумов
створення схем протиправної діяльності у сфері економіки

 3

од. Внутрішньогосподарський
облік

 30,0Кількість складених аналітичних висновків і рекомендацій для
державних органів з метою підвищення ефективності прийняття
ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері
економіки

 4

од. Внутрішньогосподарський
облік

 1 200,0Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення

 5

од. Внутрішньогосподарський
облік

 2 000,0Кількість кримінальних проваджень, що перебувають в
проваджені

 6

ефективності

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

 30,6Середні витрати на створення одного робочого місця (Стіл, шафа,
стільці, персональний комп'ютер , тощо)

 1

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

Середня вартість одиниці придбаного периферійного обладнання 2

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

Середня вартість придбання одного авто 3

якості

відс. Внутрішньогосподарський
облік

 7,0Рівень забезпечення робочими місцями працівників Бюро 1

відс. Внутрішньогосподарський
облік

 100,0Відсоток прийнятих законопроєктів, від загальної кількості
внесених

 2

відс. Внутрішньогосподарський
облік

Рівень забезпечення працівників периферійним обладнанням 3



№
з/п

Показники Одиниця виміру 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд

Джерело інформації

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

87654321

(тис. грн.)

затрат

 23,0од. Внутрішньогосподарський
облік

Кількість територіальних органів Бюро 1  23,0

 4 000,0тис.од. Внутрішньогосподарський
облік

Штатра чисельність працівників 2  4000,0

продукту

 327,0од. Внутрішньогосподарський
облік

Кількість створених робочих місць Бюро 1  327,0

 110,0од. Внутрішньогосподарський
облік

Кількість складених аналітичних продуктів та інформаційних
документів

 2  100,0

 31,0од. Внутрішньогосподарський
облік

Кількість наданих пропозицій щодо внесення змін до
нормативно-правових актів з питань усунення передумов
створення схем протиправної діяльності у сфері економіки

 3  28,0

 37,0од. Внутрішньогосподарський
облік

Кількість складених аналітичних висновків і рекомендацій для
державних органів з метою підвищення ефективності прийняття
ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері
економіки

 4  33,0

 1 450,0од. Внутрішньогосподарський
облік

Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні
правопорушення

 5  1320,0

 2 400,0од. Внутрішньогосподарський
облік

Кількість кримінальних проваджень, що перебувають в
проваджені

 6  2200,0

ефективності

 30,6тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

Середні витрати на створення одного робочого місця (Стіл, шафа,
стільці, персональний комп'ютер , тощо)

 1  30,6

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

Середня вартість одиниці придбаного периферійного обладнання 2

тис.грн. Внутрішньогосподарський
облік

Середня вартість придбання одного авто 3

якості

 24,0відс. Внутрішньогосподарський
облік

Рівень забезпечення робочими місцями працівників Бюро 1  16,0

 100,0відс. Внутрішньогосподарський
облік

Відсоток прийнятих законопроєктів, від загальної кількості
внесених

 2  100,0

відс. Внутрішньогосподарський
облік

Рівень забезпечення працівників периферійним обладнанням 3

8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2020 рік (звіт)Найменування

загальний
фонд

спеціальний фонд

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний фонд спеціальний
фонд

загальний
фонд

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

спеціальний фонд спеціальний фондзагальний
фонд

загальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати  453 961,2  453 961,2  453 961,2  453 961,2
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ВСЬОГО  453 961,2  453 961,2  453 961,2  453 961,2

№
з/п

Категорії працівників

1 2

2023 рік

13 14

2024 рік

15 16

2020 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд

3 5

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

2021 рік (план)

загальний фонд спеціальний фонд

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

4 6 7 8 9 10

2022 рік

11 12

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 1200,00 1200,00 1200,00Державні службовці 1

 2800,00 2800,00 2800,00Військовослужбовці 2

 4000,00 4000,00 4000,00Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що
також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1110

спеціальний фонд  загальний фонд

2022 рік (проект)

98

спеціальний
фонд

  загальний фонд

2021 рік (затверджено)

76

спеціальний фонд  загальний фонд

2020 рік (звіт)

54321

Короткий зміст заходів за програмоюКоли та яким документом затвердженаНазва  Код програми№
з/п

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№
з/п

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою

1 2 3 4 5

2023 рік (прогноз)

  загальний фондспеціальний фонд

6 7

2024 рік (прогноз)

  загальний
фонд

спеціальний
фонд

8 9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році,
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

БЕБ Украіни є новоствореним органом,на який покладається завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на фунціонування економіки держави.
Створенням БЕБ Укріни започатковано комплексну реформу із забезпечення економічної безпеки України, шляхом здійснення аналітичної роботи та виявлення
ризиків в економіці,її детінізацію.
Для реалізації функцій, покладених на БЕБ Укріни, вкрай необхідне забезпечити фінансування основних потреб.



КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Кредиторська
заборгованість на

01.01.2020

Кредиторська
заборгованість на

01.01.2021

Зміна кредиторської
заборгованості

(6-5)

1 2 3 4 5 6 7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок
коштів

загального фонду спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання
(4+6)

8 9 10

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році
(тис. грн.)

ВСЬОГО

НайменуванняКЕКВ/
ККК

2021 рік

затверджені
призначення

кредиторська
заборгованість на

01.01.2021

планується погасити кредиторську
заборгованість за рахунок коштів

загального фонду спеціального фонду

2022 рік

граничний обсяг можлива кредиторська
заборгованість на

01.01.2022
(4-5-6)

планується погасити кредиторську
заборгованість за рахунок коштів

загального фондуспеціального фонду

очікуваний обсяг
взяття поточних

зобов'язань
(8-10)

очікуваний обсяг
взяття поточних

зобов'язань
(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

 453 961,2  482 106,82110 Оплата праці  453 961,2  482 106,8

 99 871,5  106 063,52120 Нарахування на оплату праці  99 871,5  106 063,5

 13 120,5  13 120,52210 Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар

 13 120,5  13 120,5

 3 722,72230 Продукти харчування  3 722,7

 3 423,5  7 146,22240 Оплата послуг (крім комунальних)  3 423,5  7 146,2

 7 414,6  7 414,62250 Видатки на відрядження  7 414,6  7 414,6

 2 625,0  2 836,22270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2 625,0  2 836,2

 2 916,7  2 916,72700 Соціальне забезпечення  2 916,7  2 916,7

 587 055,7  621 604,5 621 604,5ВСЬОГО  587 055,7

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Дебіторська
заборгованість на

01.01.2020

Дебіторська
заборгованість на

01.01.2021

Очікувана дебіторська
заборгованість на

01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення
заборгованості

8 9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках
(тис. грн.)

ВСЬОГО



№
з/п

Найменування Статті (пункти)
нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання
кредитів, необхідний для

виконання статей (пунктів)
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання
кредитів, врахований у

граничному обсягу
(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання
кредитів, не забезпечений

граничним обсягом
(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів)
нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

 2 536 570,6КЕКВ 2110 „Оплата праці” 1  3 018 677,4 Збільшити граничний обсяг видатків для забезпечення випрати
заробітної плати працівникам.
Незабезпеченість з оплати праці за наступними напрямами: посадові
оклади - 940755.9тис. грн.,сума надбавки за ранг -3667,1 тис. грн.,
доплата за спеціальне звання - 67 517,9 тис.грн., сума надбавки за
вислугу років - 521 443,1 тис.грн., сума надбавки за таємність -69 693,5
тис.грн., премія - 155 810,4 тис .грн., виплата матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань - 186 749,6 тис.грн., та грошової
допомоги до відпустки 186 749,6 тис. грн., компенсація ПДФО - 404
183,5 тис.грн.
 Збільшення видатків передбачається для забезпечення видатків на
оплату праці згідно чинного законодавства

 482 106,8

 558 045,5КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” 2  664 109,0 Збільшити граничний обсяг видатків для сплати нарахувань на заробітну
плату

 106 063,5

 101 284,4 КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали,обладнання
та інвентар"

 3  114 404,9 Збільшити граничний обсяг видатків для придбання меблів для
створення робочих місць працівників, придбання паливо-мастильних
матеріалів і запасних частин до автомобільної, комп'ютерної та офісної
техніки, канцелярських та господарський товарів, тощо, а саме:
Потреба на 2022 рік складає  114 404,9 тис. грн., граничні видатки -
13 120,5 тис. грн. (18 відс.), незабезпеченість видатками - 101 284,4 тис.
грн. Рівень незабезпеченості за напрямами витрат:
1) придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки
службової кореспонденції
потреба  - 17 150 тис. грн., граничні видатки - 3120,5 тис. грн. (18,2
відс.), незабезпеченість - 14 029,5 тис. грн.
2) придбання та виготовлення бланків, посвідчень, грамот, печаток і
штампів
потреба  - 2880,0 тис. грн., граничні видатки - 2880,0 тис. грн.
Забезпечено в повному обсязі.
4) придбання малоцінних предметів
потреба  - 6909,0 тис. грн., граничні видатки - 0,0 тис. грн.,
незабезпеченість -  6 909,0 тис. грн.
5)придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок,
тощо)
Потреба  в сумі 19 195 тис. грн. виникла в зв'язку з необхідністю
створення робочих місць для працівників апарату та територіальних
органів Бюро економічної безпеки,  граничні видатки - 10.000  тис. грн.
незабезпеченість - 9 195,0 тис. грн.
6) придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту
обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та
оргтехніки
потреба  - 16 336,5 тис. грн., граничні видатки - 0,0 тис. грн.,
незабезпеченість -  16 336,5 тис. грн.
7) придбання м'якого інвентарю та обмундирування

 13 120,5



потреба - 29 610 тис. грн., граничні видатки - 0,0 тис. грн.,
незабезпеченість - 29 610,0 тис. грн. Видатки планується спрямувати на
забезпечення форменим одягом та спеціальним одягом для спеціальних
підрозділів  працівників Бюро економічної безпеки,
8) придбання пально-мастильних матеріалів
потреба - 16 762,5 тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн
незабезпеченість  - 16 762,5 тис. грн.
9) придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів
потреба - 1 192,0 тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн.
незабезпеченість -  1 192,0 тис. грн.
10) таємні видатки для проведення оперативно-розшукової діяльності
потреба - 4 370, тис.грн., граничні видатки - 0 тис. грн.  незабезпеченість
-  4370,0 тис. грн.

 707 180,5КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" 4  714 326,7 Збільшити граничний обсяг видатків для оплати послуг сторонніх
організацій (заправка та відновлення картриджів; поточний ремонт та
обслуговування обладнання, тощо), придбання ліцензій на право
використання комп'ютерних програм, тощо.
Рівень незабезпеченості за напрямами витрат:

1) Оплата послуг охорони
потреба - 72 800 тис. грн., граничні видатки - 1000,0 тис. грн.
незабезпеченість - 71 800  тис.грн

2) Оплата послуг зв'язку, плата за послуги інтернет-провайдерів за
користування мережею інтернет, оплата послуг цифрового та кабельного
телебачення
  потреба - 20 677,2 тис. грн., граничні видатки - 1000 тис. грн.
незабезпеченість - 19 677,2  тис.грн
3)Оплата поштових послуг
потреба - 3530, тис. грн., граничні видатки - 1000 тис. грн.
незабезпеченість - 2 530  тис. грн
4) послуги із страхування
потреба  - 1788, тис. грн., граничні видатки - 0  тис. грн.
незабезпеченість - 1 788 тис. грн. (страхування транспортних засобів -)
5) оплата транспортних послуг
потреба  - 24 139, тис. грн., граничні видатки - тис. грн.,
незабезпеченість - 24 139,0 тис. грн.
6) оплата за оренду приміщень
потреба  - 1 300, тис. грн., граничні видатки -0 тис. грн
незабезпеченість-1300,0 тис.грн
7) оплата послуг з поточного ремонту приміщень  потреба  - 150 000,
тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн.,  незабезпеченість - 150 000 тис.
грн.

8) оплата послуг з розробки паспортів, надання дозволів на
водокористування, відведення земельних ділянок, виготовлення
технічної документації на земельні ділянки, експертні висновки,
рекомендації
потреба - 1500,0 тис.грн., граничні видатки - 0 тис.грн.  незабезпеченість
- 1500  тис.грн.
9) оплата послуг з технічного обслуговування обладнання,
адміністрування програмного забезпечення
потреба  - 123 376,5 тис. грн., граничні видатки - 4146,2 тис. грн.

 7 146,2



незабезпеченість - 119 230,3 тис. грн. ( встановлення програмного
забезпечення  та придбання програмного
забезпечення, супроводження та обслуговування програмного
забезпечення, придбання програмного забезпечення для керування
базами даних інформаційної системи)

10) оплата послуг з технічного захисту інформації ( утому числі
проведення атестації), проведення експертизи системи захисту
інформації
потреба  - 208 426 тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн.
незабезпеченість - 208 426, тис. грн
11) оплата послуг з побудови….
потреба  - 63 600 тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн.
незабезпеченість - 63 600, тис. грн

12) оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів,
потреба - 1200 тис. грн., граничні видатки - 0 тис.грн., незабезпеченість -
1200 , тис грн.
13) оплата банківських послуг
потреба  - 1380 тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн. незабезпеченість
- 1380,0 тис грн.
14) оплата  експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і
споруд та прибудинкових територій
потреба  - 15 000 тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн.
незабезпеченість -15 000 тис грн.
15) інші послуги (послуги зі зберігання речових доказів, проведення
судової експертизи ( в рамках досудового розслідування), тощо )
потреба  - 18 900 тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн.
незабезпеченість - 18 900 тис.грн.
16) таємні видатки
потреба  -6 710,0  тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн.,
незабезпеченість - 6 710, тис. грн.

 13 643,8КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" 5  21 058,4 Збільшити граничний обсяг видатків  на здійснення службових
відряджень працівниками .
Потреба на 2022 рік складає  21 058,4 тис. грн., граничні видатки -
7 414,6 тис грн., незабезпеченість видатками - 13 643,8 тис. грн.
Рівень незабезпеченості за напрямами витрат:
1) оплата видатків на відрядження в межах України
потреба  - 20 000  тис. грн., граничні видатки - 7414,6 тис. грн. (37,1
відс.), незабезпеченість - 12 585,4 тис. грн.,

2) оплата видатків на відрядження за кордон
потреба - 1058,4 тис. грн., граничні видатки - 0 тис. грн.
незабезпеченість - 1058,4 тис. грн.

 7 414,6

 64 400,0КЕКВ 2260 „Видатки та заходи спеціального
призначення”

 6  64 400,0 Збільшити граничний обсяг видатків для придбання зброї .

 42 333,8КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та 7  45 170,0 Збільшити граничний обсяг видатків  на оплату комунальних 2 836,2



енергоносіїв" послуг  територіальних органів.
 43 083,3КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" 8  46 000,0 Збільшити граничний обсяг видатків.(Видатки з обмеженим доступом) 2 916,7

 5 000,0КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки” 9  5 000,0 Збільшити граничний обсяг видатків для оплати державного мита, тощо.

 682 532,0КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування"

 10  682 532,0 Збільшити граничний обсяг видатків для придбання комп'ютерного та
периферійного обладнання, техніки для забезпечення електронного
документообігу, систем кондиціонування, тощо.

 500 000,0КЕКВ 3120 „Капітальне будівництво
(придбання)”

 11  500 000,0 Збільшити граничний обсяг видатків для придбання приміщень для
розміщення територіальних органів

ВСЬОГО  5 875 678,4  621 604,5  5 254 073,9

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році
БЕБ Украіни є новоствореним органом,на який покладається завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на фунціонування економіки держави.
Створенням БЕБ Укріни започатковано комплексну реформу із забезпечення економічної безпеки України, шляхом здійснення аналітичної роботи та виявлення
ризиків в економіці,її детінізацію.
Для реалізації функцій, покладених на БЕБ Укріни, вкрай необхідне забезпечити фінансування основних потреб.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Директор Бюро
(прізвище та ініціали)(підпис)

Вадим МЕЛЬНИК


