ІНФОРМАЦІЯ
про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету цілей державної політики у сферах діяльності,
формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2019 року
1.

2.

080

___________ Конституційний Суд України____________

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках
тис, грн
2017 рік
2018 рік
(касові видатки / (касові видатки /
надані кредити) надані кредити)

Найменування

2019 рік
План зі змінами

Звіт
(касові видатки /
надані кредити)

Відхилення звітних
показників від планових

КПКВК 0801010 "Забезпечення конституційної юрисдикції в У країні"
Загальний фонд
Спеціальний фонд

всього

148 485,1

180 249,7

267 769,3

264 158,8

-3 610,5

78,4

1 463,6

259,1

259,1

0,0

148 563,5

181 713,3

268 028,4

264 417,9

-3 610,5

Цілі державної політики у сферах діяльності головного рпозпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у 2017-2019
роках

2019 рік
Найменування, одиниця виміру

і

2017 рік
факт

2018 рік
факт

план

факт

Відхилення
звітних показників
від планових
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3

4

5

6

Ціль 1 Забезпечення верховенства Конституції України в усіх сферах державного та суспільного життя

Пояснення щодо розбіжностей між
фактичними та плановими показниками
досягнення цілі державної політики

7

1

Прийнято ухвал колегіями суддів
Конституційного суду України за
конституційними скаргами та
конституційними поданнями (од.)

Прийнято актів (висновків,
рішень, ухвал за конституційними
скаргами, конституційними
поданнями, конституційними
зверненнями, а також рішення та
постанови з організаційних та
внутрішніх питань)
Конституційного суду України /
Великої палати та Сенатів (од.)

2

14

79

Питома вага конституційних
скарг, розглянутих у встановлений
законодавствоми строк (відс.)

Питома вага конституційних
подань, розглянутих у
встановлений законодавством«
строк (відс.)

28,6

0о

392

4

392

5

336

6

7

-56

Зменшення кількості ухвал колегій суддів
Конституційного Суду України,
постановлених за конституційними скаргами
та поданнями, корелює зі зменшенням
кількості конституційних скарг, що
надходили до Конституційного Суду України
протягом 2019 року

224

224

251

27

Збільшення кількості прийнятих Судом актів
зумовлене такими факторами:
- у 2019 році Суд (у складі Великої Палати,
Сенатів) приймав рішення по конституційних
скаргах, які перебували у провадженні Суду;
- частина актів Суду приймалася ним з метою
вирішення та впорядкування питань,
пов’язаних із організаційною діяльністю Суду
(стаття 39 Закону України „Про
Конституційний Суд України")
- частина організаційних питань зумовлена
змінами у складі суддів КСУ, що впливало й
на визначення складу постійних комісій КСУ
(стаття 40 Закону).

96,0

100,0

97,3

-2,7

Із опрацьованих у 2019 році 667 од.
конституційних скарг майже всі опрацьовано
у визначений законодавством строк (649 од.)

-56,5

Відхилення фактичного показника від
планового зумовлено складністю справ, що
перебували на розгляді суддів КСУ. Внаслідок
цього деякі справи потребували більше часу
на обговорення та пошук узгодженої позиції.

52,5

100,0

43,5

1

2

3

4

5

6

П и т о м а в а га к о н с т и т у ц ій н и х
звернень, розглян ути х у
в с т а н о в л е н и й зак о н о д ав ств о м !«
с т р о к (в ід с.)

9 7 ,9

100,0

100,0

3 3 ,3

-6 6 ,7

7
В ідхилення фактичного п о к азн и к а від
планового зумовлено складністю справ, що
перебували на розгляді суддів К С У . В наслідок
цього деякі справи потребували б іл ь ш е часу
на обговорен ня та пош ук у зго д ж ен о ї позиції.

Висновок про досягнення цілі:
Ціль державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми Конституційного Суду України - забезпечення верховенства
Конституції України в усіх сферах державного і суспільного життя.
Серед основних завдань Конституційного Суду України є: забезпечення функціонування Великої палати, Сенатів, колегій Конституційного Суду України,
оптимїзація розгляду усіх внесених до Конституційного Суду України клопотань у конституційному провадженні; утвердження інституту конституційної
скарги як дієвого засобу захисту конституційних прав людини і громадянина.
Усі бюджетні кошти використано на реалізацію завдань Конституційного Суду України та забезпечення у повному обсязі здійснення повноважень
Конституційним Судом України з метою досягнення цілі державної політики.
Ціль державної політики, реалізацію якої забезпечує Конституційний Суд України, є довгостроковою і відображає здійснення повноважень Суду як
єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.

Голова
Ко нститу ц ійно го Суду У країн и

О. М. ТУШЇЦЬКИЙ

