Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2021 рік
Конституційний Суд України
080
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
0801010
Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
Мета бюджетної програми
Забезпечення дотримання норм Конституції України щодо прав та свобод людини і громадянина та щодо здійснення публічної влади.
Завдання бюджетної програми
1. Забезпечення функціонування Великої палати, Сенатів, колегій Конституційного Суду України, оптимізація розгляду клопотань у конституційному провадженні.
2. Утвердження інституту конституційної скарги як дієвого засобу захисту конституційних прав людини і громадянина.
3. Забезпечення діяльності Суду як державного органу і юридичної особи публічного права.
Результативні показники бюджетної програми
Джерело інформації
 спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (проект)
Одиниця виміру
Показники
2
3
4
5
6
(тис. грн.)
затрат
осіб
Постанова КСУ від 23 січня.2020р. 
№ 4-п/2020,
штатний розпис
Кількість штатних одиниць - всього:
 393,0
осіб
Закон України "Про Конституційний Суд України"
з них - судді
 18,0
осіб
Постанова КСУ від 23 січня.2020р. 
№ 4-п/2020,
штатний розпис
- інші працівники
 375,0
тис.грн.
Статут Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, схвалений 23.05.2011р.(ст.6)
Статут Конференції Європейських конституційних судів, прийнятий 16-17 травня 1999 (ст.11)
Розмір внесків до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України
 107,1

продукту
од.
Управлінський облік
Кількість проведених засідань та пленарних засідань Великої палати з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень
 325,0
од.
Управлінський облік
Кількість проведених засідань та пленарних засідань Сенатів з розгляду питань щодо відкриття конституційного провадження у справі
 205,0
од.
Управлінський облік
Кількість засідань колегій суддів з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень
 163,0
од.
Управлінський облік
Прийнято актів (висновків, рішень, ухвал за конституційними скаргами, конституційними поданнями, конституційними зверненнями) Конституційного Суду України / Великої палати та Сенатів
 220,0
од.
Управлінський облік
Прийнято ухвал колегіями суддів Конституційного Суду України за конституційними скаргами та конституційними поданнями
 303,0
од.
План заходів, управлінський облік
Кількість міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України та до яких сплачуються внески
 2,0
од.
План заходів, управлінський облік
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію
 246,0
од.
План заходів, управлінський облік
Кількість проведених міжнародних та національних заходів з нагоди 25-річчя прийняття Конституції України та 25-річчя заснування Конституційного Суду України
од.
Управлінський облік
Розроблено проєктно-кошторисну документацію по об'єкту "Реконструкція корпусу "А" з прибудовою корпусу "В" комплексу адміністративного будинку Конституційного Суду України по вул.Жилянській, 14 у Голосіївському районі м. Києва"
од.
Управлінський облік
Розроблено та впроваджено новий внутрішній портал Конституційного Суду України
ефективності
тис.грн.
Управлінський облік
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника
 0,9
якості
відс.
Управлінський облік
Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати внесків перед бюджетами міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага конституційних скарг, розглянутих у встановлений законодавством строк
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага конституційних подань, розглянутих у встановлений законодавством строк
 100,0
відс.
Управлінський облік
Питома вага конституційних звернень, розглянутих у встановлений законодавством строк
 100,0
відс.
Управлінський облік
Рівень забезпечення оповіщення про пожежу в усіх службових приміщеннях Конституційного Суду України
Голова Конституційного Суду  України
О.М. Тупицький
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Н.А. Осницька
Керівник Бухгалтерської служби Конституційного Суду України - головний бухгалтер
(підпис)
(прізвище та ініціали)
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