
Додаток 1 

до Методичних рекомендацій  
 

Форма 1 

План діяльності на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим 

Апарат Верховної Ради України 
(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади – головного розпорядника бюджетних коштів) 

 

 
1. Мета (місія):  

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні.  

Метою діяльності Верховної Ради України є прийняття законів, визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, затвердження 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, 

здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України, здійснення парламентського 

контролю у межах, визначених Конституцією України та виконання інших повноважень відповідно до статті 85 Конституції.  

Головний розпорядник бюджетних коштів, Апарат Верховної Ради України, здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, 

інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, матеріально-технічне, соціально побутове та інше забезпечення діяльності Верховної 

Ради України. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, 

Регламентом Верховної Ради України, розпорядженнями Голови Верховної Ради України та Керівника Апарату Верховної Ради 

України. 

 

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності:  

За період роботи Верховної Ради України VI скликання прийнято 1369 законів та 3751 постанови. На одинадцяту сесію заплановано до 

розгляду 752 питання, з яких 151 підготовлено до розгляду в першому і другому читанні, 581 питання потребують опрацювання в 

комітетах.  

Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» 28 жовтня поточного року будуть проведені вибори до 

Верховної Ради України, що є важливою подією, яка визначить майбутнє країни в політичній та економічній сферах до  2017 року. 

Одним з головних завдань Верховної Ради України діючого скликання є розгляд та прийняття проекту Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік». 
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3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання 

 

3.1. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання 

Найменування показника 

результату виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Звітний період Плановий період 

2011 рік 

(звіт) 

2012 рік 

(затверджено) 

2013 рік 

(проект) 

2014 рік 

(прогноз) 

2015 рік 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегічна ціль 01 «Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична 

діяльність» 

Завдання 01.1: «Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах 

визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України» 

Кількість зареєстрованих 

законопроектів 

од. внутрішньо-

відомчий облік 
929 1050 1050 1050 1050 

Кількість прийнятих 

законопроектів 

од. внутрішньо-

відомчий облік 
415 517 517 517 517 

Відсоток прийнятих 

законопроектів до 

зареєстрованих 

відсоток розрахунок 44,7 49,2 49,2 49,2 49,2 

Стратегічна ціль 01 «Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична 

діяльність» 

Завдання 01.2: «Здійснення міжнародних відносин Верховної Ради України з іншими країнами світу, парламентами, міжпарламентськими 

організаціями, що спрямовані на розбудову стосунків з вищими законодавчими органами країн» 

Рівень виконання Орієнтовного 

плану міжнародних обмінів 

Верховної Ради України на 

відповідний рік 

 

відсоток розрахунок 100 100 100 100 100 

Кількість офіційних прийомів 

делегацій країн світу, 

міжпарламентських організацій, 

що прибувають на запрошення 

Верховної Ради України 

 

од.  Розпорядження 

Голови ВРУ, 

Орієнтовний 

план 

міжнародних 

обмінів ВРУ 

36 37 22 24 26 
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Кількість здійснених візитів за 

кордон делегаціями Верховної 

Ради України 

од.  Розпорядження 

Голови ВРУ, 

Орієнтовний 

план 

міжнародних 

обмінів ВРУ 

115 88 57 63 69 

Стратегічна ціль 08: «Засоби масової інформації» 

Завдання 08.1: «Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України у конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і 

зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатоукладної 

економіки; забезпечення інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, висвітлення досвіду їхньої діяльності» 

Обсяг трансляцій сесій та 

програм про діяльність 

Верховної Ради України на 

супутниково-кабельному каналі 

годин Ліцензія 

НП№1511 від 

24.03.2004 

3514 5110 5110 5110 5110 

Загальний річний тираж газети 

"Голос України"  

тис. шт. фінансовий 

план 
22385 25000 25000 25000 25000 

Загальний річний тираж журналу 

"Віче" 

тис. шт. фінансовий 

план 
64,1 86 86 86 86 

 

4. Бюджетні програми  

 

№ 

з/п 

КПКВК і назва бюджетної програми КФКВ Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними 

програмами (тис. гривень) 

2012 рік 

(затверджено) 

2013 рік 

(план) 

2014 рік 

(прогноз) 

2015 рік 

(прогноз) 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загальний 

фонд 
спеціаль-

ний фонд 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загаль- 

ний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Стратегічна ціль 01 «Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична 

діяльність» 

Завдання 01.1: «Розробка та прийняття законодавчих та нормативно-правових актів України та здійснення парламентського контролю у межах 

визначених Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України» 
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1 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності 

Верховної Ради України» 

011 450270,7  456903,0  502932,3  547723,0  

Усього за завданням 01.1: 450270,7  456903,0  502932,3  547723,0  

Завдання 01.2: «Здійснення міжнародних відносин Верховної Ради України з іншими країнами світу, парламентами, міжпарламентськими 

організаціями, що спрямовані на розбудову стосунків з вищими законодавчими органами країн» 
2 0111020 «Обслуговування та організаційне, 

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності Верховної Ради України» 

011 12105,6  10082,7  11099,1  12088,0  

Усього за завданням 01.2: 12105,6  10082,7  11099,1  12088,0  

Усього за стратегічною ціллю 01: 462376,3  466985,7  514031,4  559811,0  

Стратегічна ціль 08 «Засоби масової інформації» 

Завдання 2.1: «Всебічне висвітлення ролі і місця Верховної Ради України у конституційному процесі, найважливіших питань внутрішньої і 

зовнішньої політики, публікування статей, коментарів, інших матеріалів з проблем формування правового поля суспільства, його багатоукладної 

економіки; забезпечення інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, висвітлення досвіду їхньої діяльності» 
3 0111090 «Висвітлення діяльності народних 

депутатів України через засоби телебачення і 

радіомовлення та фінансова підтримка видання 

газети «Голос України» та журналу «Віче» 

0830 29803,4  30129,3  31003,6  31798,2  

 Усього за завданням 08.1: 29803,4  30129,3  31003,6  31798,2  

 Усього за стратегічною ціллю 08: 29803,4  30129,3  31003,6  31798,2  

 УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ: 481279,7  497115,0  545035,0  591609,2  

 

5. Очікувані результати (за роками планового періоду) 

План діяльності Верховної Ради України на плановий 2013 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим спрямований на подальшу 

розбудову законодавчої системи України, продовження втілення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", формування позитивного іміджу країни серед світової політичної спільноти, інформування 

громадськості про діяльність законодавчого органу, і зрештою – на підвищення добробуту українських громадян. 

 


