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3. Мета та завдання бюджетної програми, строки її реалізації на 2014-2018 роки

3.1. Мета бю дж етної програми, строки її реалізації

Основною метою виконання бюджетної програми с забезпечення потреб національної економіки \ мінеральних ресурсах власного видобутку, зменшення залежності України віл 
імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому риикч. Строки 
реалізації бюджетної програми - 2011-2030 роки.

3.2. Завдання бю дж етної програми

Головними завданнями г стале пріоритетне забезпечення зростаючих потреб національної економіки в мінеральній сировині, одержання прирослу перспективних ресу рсів та запасів 
корисних копалин у тому числі: паливно-енергетичних, металічних та неметалічних: теологічних та еколого-геолої ічних досліджень території України з метою нарощу вання мінерально- 
сировинної бази та попередження виникнення небезпечних природних процесів: забезпечення робіт з інших досліджень території України: наукове су проводження та забезпечення робіт, 
спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази, виконання робіт з технічного переоснащення галу зі.

3.3. Підстави для реалізації бю дж егної програми

Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.2011 № 3268-VI. постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.01.1999 № 83 «Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами та доповненнями) та від 
28.02.2011 № 301 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, в тому числі проведення робіт з 
буріння артезіанських свердловин, та внесення змін до Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами та доповненнями).

4. Надходження для виконання бюджетної програми:

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках: (тис.грн.)

Код Найменування
2014 рік (звіт) 2015 рік (затверджено) 2016 рік (проект)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

разом
(3+4)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

разом
(6+7)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Надходження із загального фонду 
бюджету

90 357.4 X 90 357.4 119 812.8 X 119 812.8 100 000.0 X 100 000.0

Власні надходження бюджетних установ X X X
401201 Довгостроко ві зобов ’ я заи 11 я X X X

Інші надходження спеціального фонду X X X
Повернення кредитів до бюджету X X X

602100 На початок періоду X X X X X X X
602200 На кінець періоду X X X X X X X

ВСЬО ГО 90 357,4 90 357,4 119 812,8 119 812,8 100 000,0 100 000,0

З



4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2017 роках: (тис.гри.)

Код 1 Іайменування
2016 рік (прогноз) 2017 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4) загальний фонд спеціальний

фонд
разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 X
Надходження із загальною фонду бюджету 100 000.0 X 100 000.0 100 000.0 X 100 000.0
Власні надходження бюджетних установ X X

401201 Довгострокові зобов’язання X X .
Інші надходження спеціального <|юнд\ X X
Повернення кредитів до бюджету X X

ВСЬОГО 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

5. Видатки/ надання кредитів та кодами економ ічної класифікації видатків/ класиф ікації кредитування бюджету

5.1. Видатки та кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2015 роках

2014 рік (звіт) 2015 рік (затверджено) 2016 рік (проект)
К Е К В Найменування загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7) фонд фонд (9+10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 
по реалізації державних (регіональних) програм 90 357.4 90 357.4 119 812.8 1 19 812.8 100 000.0 100 ()()().()

ВСЬО ГО 90 357,4 90 357,4 119 812,8 119 812,8 100 000,0 100 000,0

5.2. Надання кредитів та кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

к к к Найменування
2014 рік (звіт) 2015 рік (затверджено) 2016 рік (проект)

загальні спеціальні разом
(3+4) загальні спеціальні разом

(6+7) загальні спеціальні разом
(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬО ГО

5.3. Видатки та кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2018 роках

2017 рік (прогноз) 2018 рік (прогноз)
К Е К В Найменування

загальний фонд спеціальний
фонд

разом
(3+4) загальний фонд спеціальний

фонд
разом
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних) програм 100 000.0 100 000.0 100 000.0 100 000.0

ВСЬОГО 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

5.4. Надання кредитів та кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках
4



к к к Найменування
2017 рік (прогноз) 2018 рік (прогноз)

загальний фонд спеціпл ьний 
фонд

разом
(3+4) загальний фонд спеціальний

фонд
разом
(3+4)

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЬОГО

6. Видатки/ надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тпс.грн.)

№ Напрями використання 2014 рік (зніт ) 2015 р ік  (зат верджено ) 2016 рік (проект)

з/п бюджетних коштів загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(3+4)

загальний
фонд

спец іальний
фонд

разом
(6+7)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(9+10)

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

1 Геологічне вивчення надр та проведення 
інших робіт, пов'язаних з геологічною 
зйомкою та іншими видами картування, 
вивченням сейсмоактивних регіонів і 
прогнозуванням землетрусів, підготовкою 
до видання карт геологічного і 
спеціального призначення та їх виданням, 
проведенням моніторингу геологічного 
середовища і мінерально-сировинної бази

19 057.2 19 057.2 12 437.0 12 437.0 ІЗ  100.0 ІЗ  100.0

2 Проведення пошукових і розвідувальних 
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної 
розвідки) на нафту і газ

28 951.2 28 951.2 54 440.9 54 440.9 30 600.0 ЗО 600.0

3 Проведення пошукових і розвідувальних 
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної 
розвідки) на інші паливно-енергетичні 
ресурси

9 740.3 9 740.3 16 566.3 16 566.3 1 1 400.0 1 1 400.0

4 Проведення пошукових і розвідувальних 
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної 
розвідки) на металічні корисні копалини

4 284.6 4 284.6 10 658.4 10 658.4 9 200.0 9 200.0

5 Проведення пошукових і розвідувальних 
робіт (крім дорозвідки га експлуатаційної 
розвідки) на неметалічні корисні 
копалини

2 832.9 2 832.9 3 233.5 3 233.5 3 900.0 3 900.0

6 Буріння артезіанських свердловин 4 773,6 - 4 773.6 6 296.0 - 6 296.0 3 900.0 - 3 900.0

7 Складення та ведення кадастру родовищ і 
проявів корисних копалин, батансів 
запасів корисних копалин, проведення 
науково-дослідних і дослідно- 
конструкторських робіт, спрямованих на 
забезпечення ефективного геологічного 
вивчення надр, створення і 
супроводження функціонування банків 
даних геологічної інформації

2 419.3 2 419.3 6 462.6 6 462.6 5 800.0 5 800.0

5



X Проведення безперервних або 
періодичних спостережень ( моніторингу) 
та визначення параметрів фі зичних і 
геохімічних полів, інших параметрів 
іеолої ічноіо середовища, підземних вод. 
грунтів, ландшафтів, екзогенних га 
ендогенних геологічних процесів

5 529.0 5 529.0 4 482.6 4 482.6 7 050.0 7 050.0

9 Вивчення, прогнозування зміни стану та 
оцінку експлуатаційних запасів і 
прої нотних ресурсів підземних вод за їх 
нереоцізіку

5 779.Х 5 779.8 2 471.9 2 471.9 8 050.0 8 050.0

10 Збір матеріалів га оцінка результатів 
діяльності користувачів надр, необхідних 
дія здііїсзісння козггролю за виконанням 
умов спеціального дозволу на 
користування надрами або угоди про 
умови користування зіадрами

6 989.5 6 989.5 2 763.6 2 763.6 7 000.0 7 000.0

в с ь о г о 90 357,4
~

90 357,4 119 812,8 - 119812,8 100 000,0 100 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних кош тів у 2017-2018 роках
   ̂ 1________ ____________________________________(тис, гри.)

№ Напрями використання 
бюджетних коштів

201 брік (прогноз) 2017 рік (прогноз)

з/п загальний фонд спеціальний фонд разом
(3+4) загальний фонд спец іальний фонд разом

(6+7)
г 2 3 4 5 6 7 8

1 Геологічне вивчення надр та проведення 
інших робіт, пов'язаних з геологічною 
зйомкою га іншими віздами картування, 
вивченням сейсмоактивних регіонів і 
прогнозуванням землетрусів, 
підготовкою до видання карт 
геологічззого і спеціального призначення 
та їх виданням, проведенням 
моззігоринзу геологічнозо середовища і 
мінерально-сировинної бази

13 100.0 13 100.0 ІЗ  100.0 13 100.0

2 Проведення пошукових і розвідувальних 
робіт (крім лоро звідки та експлуатаційної 
розвідки) на нафту і газ

30 600.0 30 600.0 30 600.0 30 600.0

3 ІІровелензія ізошукових і розвідувальних 
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної 
розвідки) на інші паливно-енергетичні 
ресурси

11 400.0 11 400.0 11 400.0 11 400.0

4 Проведення пошукових і розвідувальних 
робіт (крім дорозвідки га експлуатаційної 
розвідки) на металічні корисні копалини

9 200.0 9 200.0 9 200.0 9 200.0

5 Проведення пошукових і розвідувальних 
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної 
розвідки) на неметалічні корисні 
копалини

3 900.0 3 900.0 3 900.0 3 900.0

6 Буріззня артезіанських свердловин 3 900.0 - 3 900.0 3 900.0 - 3 900.0



7 Складення га ведення кадастру родовищ і 
проявів корисних копанні, балансів 
запасів корисних копалин, проведення 
науково-дослідних і дослідно- 
конструкторських робіт, спрямованих на 
забезпечення ефективного геологічного 
вивчення надр, створення і 
супроводження функціонування банків 
даних ісо.іоі ічііої інформації

5 800.0 5 800.0 5 800.0 5 800.0

X Проведення безперервних або 
періодичних спостережень (моніторі них) 
та визначення параметрів фі зичних і 
геохімічних поліїв, інших параметрів 
іео.тої ічііого середовища, підземних вол. 
з рх 11 з і із. ландшафтів, екзогенних за 
ендогенних іеологічшіх процесів

7 050.0 7 050.0 7 050.0 7 050.0

9 Вивчення, прогнозування зміни стану га 
оцінку експлуатаційних запасів і 
прогнозних ресурсів підземних вод та їх 
переоцінку

8 050.0 8 050.0 8 050.0 X 050.0

10 Збір матеріалів та оцінку результатів 
діяльності користувачів надр, необхідних 
для здійснення контролю за виконанням 
умов спеціального дозволу на 
користування надрами або угоди про 
умови користування надрами

7 000.0 7 000.0 7 000.0 7 000.0

В С Ь О Г О 100 000,0 - 100 000,0 100 000,0 - 100 000,0

7. Результативні показник бю дж етної програми

7.1. Результативні показники бю дж етної програми у 2014- 2016 роках

№
з/п

П о казн и ки
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2014 рік (звіт)
Джерело інформації

2015 рік (затверджено) 2016 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

продукту
1 Геологічне 

доізивчення ПЛОЩ 
масштабу 1:200000

кв. км Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

800 1 Іротоколи Науково- 
редакційної рази 

Держгеонадр України

800 3 000

2 Гідрогеологічне 
довивчення Г1ЛОЗЦ 
масштабу 1:200000

кв. км Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

100 Протоколи Науково- 
редакційної ради 

Держгеонадр України

400 700

3 Підготовка
геофізичних основ під 
ГДГ1-200 і ГДП-50

кв. км Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

1 060 Протоколи Науково- 
редакційної ради 

Держгеонатр України

1 000 1 400

4 Видання комплектів 
Державної геологічної 
карти масштабу

друкарських
аркушів

Звіти про 
виконання 

державного

5 Протоколи Науково- 
редакційної ради 

Держгеонадр України

3 2



№
з/п

Одиниця
виміру

2014 рік (звіт) 2015 рік (затверджено) 2016 рік (проект)
1 Іоказники інформації загальний

фонд
спеціальний

фонд
Джерело інформації загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
епеціальний

фонд
1:200000 замовлення

5 11 ідготовка 
перспективних 
нафтогазових об’єктів

од. Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

1 Протоколи 1 Іауково- 
технічної ради 

Держгеонадр України

2 1

6 Прогнозні ресурси 
умовного палива на 
перспективних 
нафтогазових об’єктах

мли. тонн ум. 
пал.

Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

1 1 Іротокоди 1 Іауково- 
технічної ради 

Держіеонадр України

2 1

7 Вивчена площа 
перспективних 
нафтогазових об’єктів

кв. км Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

6 1 Іротокоди 1 Іауково- 
технічної ради 

Держі еонадр У країни

10 4

8 1 Іриріст запасів і 
ресурсів кам’яної о 
ву гілля

мли. тонн Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

13.676 Протоколи 1 Іауково- 
технічної ради 

Держі еонадр У країни

14 2

9 1 Іриріст ресурсів 
благородних металів 
(золото)

ум. од. Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

Протоколи Науково- 
технічної ради 

Держіеонадр У країни

2 2

10 І Іриріст запасів урану ум. од. Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

1.35 Протоколи Науково- 
технічної ради 

Держгеонадр України

1 0.3

11 Приріст запасів 
бурштину

кг. Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

1 700 Протоколи Науково- 
технічної ради 

Держгеонадр України

1200

12 Приріст запасів 
підземних питних вод

тис. куб. м 
(на рік)

Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

275.867 Протоколи Науково- 
технічної ради 

Держгеонадр України

500 350

13 Приріст запасів 
титану. ТІ02

ум. од. Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

Протоколи Науково- 
технічної ради 

Держгеонадр України

0.3

14 Приріст ресурсів
рідкоземельних
металів

ум. од. Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

Протоколи Науково- 
технічної ради 

Держгеонадр України

0.3

15 Приріст запасів і 
ресурсів каолінів

млн. тонн. Протоколи Науково- 
технічної ради 

Держгеонадр України

2.5

16 Приріст запасів 
циркону

тис. тонн Звіти про 
виконання

100.3 ■ Протоколи Науково- 
технічної ради

- - -



№
з/п

Показники Одиниця
виміру

2014 рік (звіт) 2015 рік (затверджено) 2016 рік (проект)

інформації загальний
фонд

спеціальний
фонд

Джерело інформації загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

державного
замовлення

Держгеонадр У країни

17 1 Іриріст ресурсів 
метану вугільних 
родовищ

М.1 Н. гони 
ум. пал

ГІ ротокол и Н ау ко во- 
технічної ради 

Ісржгеоі і а. ір У країни

і

18 1 Іриріст ресурсів 
мідних руд

гис тонн 1 Іротокоди Науково- 
технічної ради 

Держі еонадр У країни

10

19 Приріст запасів 
зкам ‘ я н і лої с и рови 11 и

куб. VI. Звіти про 
виконання 

державного 
замовлення

152 1 Іротокоди Науково- 
технічної ради 

Держ геоі і а. і р У краї пи

40

20 1 Іриріст ресурсів 
фл юсо вої с и ро В И11 и

мли. куб. м. 1 Іротокоди 1 Іауково- 
технічної ради 

Держгеонадр У країни

0.2

21 Кількість пробурених
артезіанських
свердловин

ол. Протоколи 1 Іауково- 
технічної ради 

Держгеонадр У країни

12 7

22 Кількість
спостережиих ну нктів 
для здійснення 
моніторингу 
підземних вод

од. Гідрогеологічний 
щорічник про стан 

підземних вод; 
Прогноз рівнів 

грунтових вод на 
території України

150 190

23 Кількість ділянок
моніторингових
спостережень за
екзогенними
геологічними
процесами

од. Інформаційний 
щорічник щодо 

активізації 
небезпечних 
екзогенних 

геологічних процесів 
на території У країни 

за даними 
моніторингу ЕГП

28 35

ефективності
1 Вартість приростів 

запасів і ресурсів 
мінеральної сировини 
в надрах на 1 гривню 
вкладених бюджетних 
коштів

гри Розрахунок 405.1 Розрахунок 90.1 41.8

У тому числі: для 
вуглеводнів

гри Розрахунок 15.6 - Розрахунок 16.6 - 14.8 -

якості
1 Відповідність 

виконання робіт 
вимогам інструкцій

відс. Статистичні
дані

100 Статистичні дані 100 100



7.2. Результативні показники виконаний бю дж етної програми у 2017-2018 роках:

№
з/п

П о казн и ки Одиниця виміру
2017 рік (прогноз) 2018 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
і 2 3 4 5 6 7 8

продукту
і Геологічне 

довивчення ПЛОЩ  
масштабе 1:200000

кв. км Протоколи 1 Іауково- 
редакнійної ради 
Держгеонадр У країни

3 000 - з ооо -

і 1 ідрогеологічне 
довивчення ПЛОЩ 
масштабе 1:200000

кв. км 1 Іротоколи Науково- 
редакційної ради 
Держгеонадр У країни

700 - 700

4 Підготовка 
геофізичних основ під 
Г Д І1-200 і ГДІІ-50

кв. км 1 Іротоколи Науково- 
редакційної ради 
Держі сонадр У країни

1 400 - 1 400 -

5 Видання комплектів 
Державної геологічної 
карти масштабу 
1:200000

друкарських
аркушів

1 Іротоколи Науково- 
редакційної ради 
Держгеонадр України

т - 2 -

6 Підготовка 
перспективних 
нафтогазових об'єктів

од. 1Іротоколи Науково- 
технічної ради 
Держгеонадр України

1 - 1 -

7 Прогнозні ресурси 
умовного палива на 
перспективних 
нафтогазових об'єктах

мли. тонн ум. 
пал.

Протоколи Науково- 
технічної ради 
Держгеонадр України 1 - 1 -

8 Вивчена площа 
перспективних 
нафтогазових об'єктів

кв. км Протоколи Науково- 
технічної ради 
Держгеонадр України

4 - 4 -

9 Приріст запасів і 
ресурсів кам'яного 
вугілля

млн. тонн Протоколи Науково- 
технічної ради 
Держгеонадр України

2 - 2 -

10 Приріст ресурсів та 
запасів благородних 
металів (золота)

ум. од. Протоколи Науково- 
технічної ради 
Держгеонадр України

2 - 2 -

II Приріст запасів урану ум. од. Протоколи Науково- 
технічної ради 
Держгеонадр України

0.3 - 0.3 -

12 Приріст ресурсів 
метану вугільних 
родовищ

млн. тонн ум. 
пал

Протоколи Науково- 
технічної ради 
Держгеонадр України

2 - 2 -

ІЗ Приріст ресурсів
рідкісноземельних
металів

ум. од. Протоколи Науково- 
технічної ради 
Держгеонадр України

0.3 0.3 -

14 Приріст ресурсів 
мідних руд

тис тонн Протоколи Науково- 
технічної ради 
Держгеонадр України

10 - 10 -

15 Приріст ресурсів 
флюсової сировини

млн. куб. м Протоколи Науково- 
технічної ради 0.2 - 0.2 -

10



№
з/п

Показники Одиниця вимір)
2017 рік (прогноз) 2018 рік (прогноз)

J 1 ’С.J І і * 1 M t|Jwp !\lc ll | І 1
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

Держгеонадр України
16 1 Іриріст запасів і 

ресурсів каолінів
М Л І І .  тонн Протоколи Науково- 

технічної ради 
Держгеонадр України

2.5 - 2.5 -

17 Приріст запасів 
зкам ямі лої с и рови 11 и

куб. м. Протоколи Науково- 
технічної ради 
Держг еонадр У країни

40 - 40 -

18 1 Іриріст запасів 
підземних питних вод

тис. куб. vi (на 
рік)

Протоколи Нау ково- 
технічної ради 
Держгеонадр України

350 - 350

19 Кількіо і» проб} рених
артезіанських
свердловин

од. Протоколи 1 Іауково- 
гехнічної ради 
Держгеонадр України

7 - 7 -

20 Кількість
спостережи ИХ 11) н кті в 
для здійснення 
моніторинг) 
підземних вод

од. Гідрогеологічний 
щорічник про стан 
підземних вод: 
Прогноз рівнів 
грунтових вод на 
території України

190 - 190 -

21 Кількість ділянок 
монітор ингових 
спостережень за 
екзогенними 
геологічними 
процесами

од. Інформаційний 
щорічник щодо 
активізації 
небезпечних 
екзогенних 
геологічних процесів 
на території України 
за даними 
моніторингу ЕГП

35 - 35 -

ефективності
1 Вартість приростів 

запасів і ресурсів 
м і нерал ьної с иро вин и 
в надрах на 1 гривню 
вкладених бюджетних 
коштів

гри Розрахунок 41.8 41.8

У тому числі: для 
вуглеводнів

гри Розрахунок 14.8 - 14.8 -

якості
1 Відповідність 

виконання робіт 
вимогам інструкцій

відс. Статистичні дані 100 100
-

8. Структура видатків на оплату праці (тис.грн.)

Найменування
2014рік (звіт) 2015рік (затверджено) 2016 рік (проект) 2017рік (прогноз) 2018 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

I I



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

в с ь о г о
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за 
загальним фондом, що враховані також 
у спеціальному фонді

X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№
Уп Категорії п ра ці вн и кі в

2014 рік (звіт) 2015 рік (план) 2016 рік 2017 рік 2018 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
Г _ 2 = 
а -і-
і

=
З і•І 4г 
5

= п
£ і
і  4- 
Р

’§
I  3
I I

Е —
£ І
ї 4

;=

І І'= -е-
з

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним 
фондом, що враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бю дж етної програми
10.1 Державні цільові програми, які виконуються в межах бю дж етної програми у 2014 -2016 роках

(тис, гри.)

№
з/п

Код
програми- Назва

Коли та яким 
документом 
затверджена

Короткий зміст заходів за 
програмою

2014 рік (звіт) 2015 рік (затверджено) 2 0 1 брік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
і

496 Загальнодержавна 
програма розвитку 

мінерально-сировинної 
бази України на період до 

2030 року

21 квітня 
201 Іроку Закон 

України 
№  3268-У1

Виконання робіт з геологічного 
вивчення та використання надр 

та забезпечення приростів 
ресурсів і запасів корисних 
копалин, спрямованих на 

зменшення залежності України 
від імпорту дефіцитної для 

національної економіки 
мінеральної сировини та 
збільшення експортного 

потенціалу країни за рахунок 
вітчизняних корисних копалин, 

що мають великий попит на 
світовому ринку; технічне 

переоснащення підприємств 
галузі, з метою здешевлення та

90 357.4 - 119 812.8 - 100 000,0

-

12



прискорення виконання 
геологорозві.іувальних робіт.

ВСЬОГО 90 357,4 - 119 812,8 - 100 000,0 -

10.2 Державні цільові програми, які виконуються в межах бю дж етної програми у 2017-2018 роках

№
з/п

Код
програми 1 Іазва програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

Короткий зміст заходів за 
програмою

2017 рік (прогноз) 2018 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 496 Загальнодержавна 
програма розвит ку 

мінерально-сировинної 
бази України на період до 

2030 року

21 квітня 
201 Іроку Закон 

України 
№ 3268-У1

Виконання робіт з геологічного 
вивчення та використання надр 

та забезпечення приростів 
ресурсів і запасів корисних 
копалин, спрямованих на 

зменшення залежності України 
від імпорту дефіцитної для 

національної економіки 
мінеральної сировини та 
збільшення експортного 

потенціалу країни за рахунок 
вітчизняних корисних копалин, 

що мають великий попит на 
світовому ринку: технічне 

переоснащення підприємств 
галузі, з метою здешевлення та 

прискорення виконання 
геол о гороз в і ду вал ьних робіт.

100 000.0 100 000.0

ВСЬОГО 100 000,0 - 100 000,0 -

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання кош тів загального фонду бю дж ету у 2014 році та очікувані результати у 2015-2016 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2017-2018 роки

За бюджетною програмою К П К В К  2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» у 2014 році проведені видатки на загальну суму 90 357.4 тис. гри. Відповідно до звіту про 
виконання державного замовлення геологорозвідувальні роботи в розрізі напрямів профінансовано на:

- геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивченням сейсмоактивних регіонів і прогнозуванням 
землетрусів, підготовкою до видання карг геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведенням моніторингу геологічного середовища мінерально-сировинної бази - 19 057.2 
тис. грн.:

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 28 951.2 тис. грн.;
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки га експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси - 9 740.3 тис. грн.;
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки га експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 4 284.6 тис. гри.;
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини - 2 832.9 тис. грн.:
- буріння артезіанських свердловин - 4 773,6 тис. грн:
- складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт,

спрямованих на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації- 2 419.3 гис. грн.;
- проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших парамегрів геологічного середовища, 

підземних вод. грунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів - 5 529.0 тис. грн.;
- вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку - 5 779.8 гис. грн.;
- збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або

угоди про умови користування надрами - 6 989.5 тис. гривень.



У 2014 році під виділені кошти здійснено геологічне ловивчсння нлоїн масштабу 1:200 000 на плоті 800 кв. км. гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 
100 кв. км. підготовка геофізичних основ під ГДІІ-200 і І Д І1-50 на плоті І 060 кв. км: видано 5 друкованих аркушів державної геологічної карти масштабу 1:200 000: підготовлено І 
перспективних нафтогазових об'єктів, загальною площею 6 кв. км і прогнозними ресурсами І мли. тонн ум. палива.

І Ірирошено: 13.676 мли. т запасів і ресурсів кам я ного вугілля. 1.35 ум. од. запасів урану, і 700 кг запасів бурштину. 152 м. куб. запасів зкамянілої сировини. 100.3 тис. тонн циркону 
та 275.867 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод.

Отримано на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресу рсів мінеральної сировини в надрах на суму 405.1 гри., у тому числі: для вуглеводнів - 15.6 гривень.

За бюджетною програмою К ІІК В К  2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» у 2015 році передбачено кошти для виконання геологорозвідувальних робіт на суму 
119 812.8 тис. гри. Передбачено спрямувати кошти в розрізі напрямів на:

- геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами карту вання, вивченням сейсмоактивних регіонів і прогнозу ванням
землетрусів, підготовкою до видання карг геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведенням моніторингу геологічного середовища мінерально-сировинної бази - 12 437.0 
гис. грн.:

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 54 440.9 тис. грн.:
- проведення пошу кових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресу рси 16 566.3 гис. грн.:
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 10 658.4 гис. грн:
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки га експлуатаційної розвідки) на неметалічиі корисні копалини - 3 233.5 тис. грн.:
- буріння артезіанських свердловин - 6 296.0 тис. гри.:
- складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 

спрямованих на забезпечення ефективного геологічною вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації- 6  462.6 тис. гри.:
- проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, 

підземних вод. грунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів- 4  482.6 тис. гри.:
- вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку - 2 471.9 тис. грн.:
- збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу іга користування надрами або

угоди про умови користування надрами - 2 763.6 тис. гривень.
У 2015 році буде здійснюватись геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 800 кв. км. гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 400 кв. км. 

підготовка геофізичних основ під ГДП-200 і ГДІ1-50 на площі І 000 кв. км: буде видати 3 дру карських аркуша державної геологічної карти масштабу 1:200 000: також здійснюватиметься 2 
перспективний нафтогазовий об'єкт, загальною площею 10 кв. км і прогнозними ресурсами 2 млн. тонн ум. палива.

Планується приростити: 14 млн. т запасів і ресурсів кам’яного вугілля. 1 ум. од. запасів урану. 1 200 кг запасів бурштину, 0.3 ум. од. запасів титану (ТІО,). 2 ум. од ресурсів 
благородних металів та 500 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод.

Планується пробурити 12 артезіанських свердловин, здійснити спостереження 150 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод та здійснити 28 спостережень за екзогенними 
геологічними процесами.

Також планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прироеги запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 90.1 грн.. у тому числі: для вуглеводнів - 
16.6 гривень.

Виходячи з граничного обсягу видатків на 2016 рік виконання геологорозвідувальних робіт Державної служби геології та надр України розраховане на суму 100 000.0 тис грн. 
Передбачається спрямування 13 100.0 тис. грн. на геологічне вивчення надр га інші геологічні роботи, пов'язані з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивчення 
сейсмоактивних регіонів і прогноз землетрусів, підготовка до видання карт геологічного і спеціального призначення та їх видання, проведення моніторингу геологічного середовища і 
моніторингу мінерально-сировинної бази, 30 600.0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ, 11 400.0 тис. грн. на пошукові і 
розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси. 9 200.0 гис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та 
експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. З 900.0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічиі корисні копалини. 
З 900.0 гис. грн. на буріння артезіанських свердловин. 5 800.0 тис. грн. на складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, науково- 
дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної 
інформації. 7 050.0 тис. грн. на проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного 
середовища, підземних вод, грунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів. 8 050.0 тис. грн. на вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану 
експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку та 7 000 тис. грн. на збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за 
виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування надрами.

У 2016 році планується здійснити геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 3 000 кв. км. гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 700 кв. км. 
підготовку геофізичних основ під ГДП-200 і ГДП-50 на площі 1 400 кв. км: видати 2 друкарських аркуша державної геологічної карти масштабу 1:200 000: підготувати: І перспективний 
нафтогазовий об’єкт, загальною площею 4 кв. км і прогнозними ресурсами І млн. тонн ум. палива.

Приростити: 2 млн. т. запасів і ресурсів кам'яного вугілля. 0,3 ум. од. запасів урану. 2 млн тонн ум. пал ресурсів метану вугільних родовищ. 2 ум. од. ресурсів та запасів благородних 
металів (золота), 0,3 ум. од. ресурсів рідкісноземельних металів. 10 тис тонн ресурсів мідних руд, 0,2 млн куб. м. ресурсів флюсової сировини. 2.5 млн тонн запасів і ресурсів каолінів, 40 куб. 
м. запасів зкамянілої сировини та 350 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод.
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Планується пробурити 7 артезіанських свердловин, здійснити спостереження 190 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод га здійснити 35 спостережень за екзогенними 
геологічними процесами.

Планується от римати на кожну вкладену бю джету гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 48.1 гри., у тому числі: для вуглеводнів - 14.8 гри.
Прогнозний обсяг видатків на 2017 рік розрахований на суму 100 000.0 тис гри. Передбачається спрямування ІЗ 100.0 тис. гри. на геологічне вивчення надр та інші геологічні 

робот и, пов'язані з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивчення сейсмоактивних регіонів і прогноз землетрусів, підготовка до видання карт геологічного і спеціального 
призначення та їх видання, проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази. 30 600.0 тис. три. на пошукові і розвідувальні роботи (крім 
дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ. 1 1 400.0 тис. гри. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні 
ресурси. 9 200.0 т ис. гри. на пошу кові і розвіду вальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. 3 900.0 тис. гри. па пошукові і розвіду вальні 
роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на немегалічні корисні копалини. З 900.0 тис. гри. на буріння артезіанських свердловин. 5 800.0 тис. гри. на складання та ведення 
кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного 
теологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації. 7 050.0 тис. три. на проведення безперервних або періодичних спостережень 
(моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів теологічного середовища, підземних вод. тру птів. ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних 
процесів. 8 050.0 тис. гри. на вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку та 7 000 тис. гри. на збір 
матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування 
надрами.

У 2017 році планується здійснити геологічне довивченпя площ масштабу 1:200 000 на площі 3 000 кв. км. гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 700 кв. км. 
підготовку геофізичних основ під ГДІ1-200 і І Д1І-50 на площі І 400 кв. км: видати 2 друкарських аркуша державної геологічної карти масштабу 1:200 000: підготувати: І перспективний 
нафтогазовий об'єкт, загальною площею 4 кв. км і прогнозними ресурсами І мли. тонн ум. палива.

Прирост ити: 2 мли. т. запасів і ресу рсів кам яного вугілля. 0.3 ум. од. запасів урану. 2 млн тонн у м. пал ресурсів метану вугільних родовищ. 2 \ м. од. ресурсів та запасів благородних 
металів (золота). 0.3 ум. од. ресурсів рідкісноземельних металів. 10 тис тонн ресу рсів мідних руд. 0.2 мли куб. м. ресу рсів флюсової сировини. 2.5 млн тонн запасів і ресурсів каолінів. 40 к\б. 
м. запасів зкамянілої сировини та 350 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод.

Планується пробурити 7 артезіанських свердловин, здійснити спостереження 190 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод та здійснити 35 спостережень за екзогенними 
геологічними процесами.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 48.1 грн.. у тому числі: для вуглеводнів -  14.8 гри.
Прогнозний обсяг видатків на 2018 рік розрахований на суму 100 000.0 тис грн. Передбачається спрямування ІЗ 100.0 тис. грн. на геологічне вивчення надр та інші геологічні 

роботи, пов'язані з геологічною зйомкою га іншими видами картування, вивчення сейсмоактивних регіонів і прогноз землетрусів, підготовка до видання карт геологічного і спеціального 
призначення та їх видання, проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази. 30 600.0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім 
дорозвідки та експлуатаційної розвідки) па нафту і газ. І 1 400.0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні 
ресурси. 9 200.0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. З 900.0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні 
роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на немегалічні корисні копалини. З 900.0 тис. грн. на буріння артезіанських свердловин. 5 800,0 тис. грн. на складання та ведення 
кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного 
геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації. 7 050.0 тис. грн. на проведення безперервних або періодичних спостережень 
(моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод. грунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних 
процесів, 8 050.0 тис. грн. на вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку та 7 000 тис. грн. на збір 
матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови користування 
надрами.

У 2018 році планується здійснити геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 3 000 кв. км. гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 700 кв. км. 
підготовку геофізичних основ під ГДП-200 і І ДГІ-50 на площі 1 400 кв. км: видати 2 друкарських аркуша державної геологічної карти масштабу 1:200 000; підготувати: І перспективний 
нафтогазовий об'єкт, загальною площею 4 кв. км і прогнозними ресурсами 1 млн. тонн ум. палива.

Приростити: 2 млн. т. запасів і ресурсів кам яного вугілля. 0.3 ум. од. запасів урану. 2 млн тонн ум. пал ресурсів метану вугільних родовищ. 2 ум. од. ресу рсів та запасів благородних 
металів (золота). 0.3 ум. од. ресурсів рідкісноземельних металів. 10 тис тонн ресурсів мідних руд, 0,2 млн куб. м. ресурсів флюсової сировини, 2.5 млн тонн запасів і ресурсів каолінів. 40 куб. 
м. запасів зкамянілої сировини та 350 тис. куб. метрів на рік запасів підземних питних вод.

Планується пробурити 7 артезіанських свердловин, здійснити спостереження 190 пунктів для здійснення моніторингу' підземних вод та здійснити 35 спостережень за екзогенними 
геологічними процесами.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 48.1 грн., у тому числі: для вуглеводнів - 14.8 грн.
11. Бюджетні зобов’язання у 2014-2016 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загальному фонду у 2014 році

(тис .грн .)
КЕКВ/ Найменування Затверджено з Касові Кредиторська Кредиторська Зміна Погашено кредит, заборгованості за бюджетні
К К К урахуванням видатки/надан заборгованість заборгованість кредиторської рахунок коштів зобов’язання
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змін а кредитів на 01.01.2014 на 01.01.2015 заборгованості
(6-5) загального фонду спеціального

фонду
(4+6)

1 2 у 4 5 6 7 8 9 10
2281 Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по 
реал і за п і ї  держа в н и х 
(регіональних) програм

90 357.4 90 357.4 90 357.4

3210 Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)
ВС Ь О ГО 90 357,4 90 357,4 90 357.4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом держ авного бюджету у 2015-2016 роках
(тис.гри.)

К ІК В /
КК К

Назва видатків за 
економічною 

класифікацією/ 
класифікація 
кредитування

2015 рік 2016 рік

Затверджені
призначення

Кредиторська 
заборгованість 
па 01.01.2015

і Ілану єгься погасити кредит, 
заборгованість за рахунок 

коштів

Очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(3-5)

Граничний
обсяг

Можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на 01.01.2015 

(4-5-6)

Планується погасити кредит, 
заборгованість за рахунок 

коштів

Очікуваний
обсяг ВЗЯТТЯ 

поточних 
зобов'язань 

(8-10)
загального

фонду
спеціального

фонду
загального

фонду
спеціального

фонду

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

2281

Дослідження і 
розробки, окремі 
заходи розвитку по 
реалізації державних 
(регіональних) 
програм»

119812.8 119 812.8 100 000.0 100 000.0

3210

Капітальні
трансферти
підприємствам
(установам.
організаціям)
ВСЬОГО 119 812.8 119 812,8 100 000,0 100 000,0

12.3 Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках:

КЕКВ/
ККК

Назва видатків за 
економічною 

класифікацією/ 
класифікація 
кредитування

Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2014

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2015

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість на 
01.01.2016

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо 
ліквідації заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2281 Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по 
реалізації державних 
(регіональних) програм
ВС Ь О ГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечується граничним обсягом видатків/ надання кредитів загального ф онду
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№
з/п

Найменування
Статті (пункти) 

нормативно- 
правового акта

Обе я г в и л ат к і в/ н ад а н н я 
кредитів, необхідний 

для виконання статей 
( пунктів) (тис.грн.)

Обсяг 
видатків/надання 

кредитів, 
врахований у 

граничному обсягу 
(тис. гри.)

Обся г видаткі в/ііалання 
кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 
(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для 
забезпечення виконання статей 

(пунктів) нормат ивно-правового 
акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7
1 Загальнодержавна програма 

розвитку мінерально-сировинної 
бази України на період 

до 2030 року 21.04.2011 
Закон України №  3268-VI

Розділ 5 Обсяги та 
джерела 
фінансування 
Додат ок 2 до 
1 Ірограми

Збільшити граничний обсяг видатків 
з метою приведення у відповідність 
до Закону України «Про 
затвердження Загальнодержавної 
програми розвитку мінерально- 
сировинної бази України на період 
до 2030 року»

КІ/КН 2281 «Дослідження і 
розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) 
програм»

4 760 536.36 100 000.0 4 660 536.36

К Е К В  3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)»

1 605 898.21 1 605 898.21

ВСЬОГО 6 366 434,56 100 000,0 6 266 434,56

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бю джетних зобов’язань у 2016 році
За бюджетною програмою КПКІЗК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» у 2014 ропі планові призначення становили 90 357.4 тис. гривень. Геологорозвідувальні роботи в 

розрізі напрямів профінансовано на:
- геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивченням сейсмоактивних регіонів і прогнозуванням 

землетрусів, підготовкою До видання карт геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведенням моніторингу геологічного середовища мінерально-сировинної бази - 19 057.2 
тис. гри.:

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 28 951.2 тис. грн.:
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси - 9 740.3 тис. гри.:
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 4 284.6 тис. грн:
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини - 2 832.9 тис. гри.:
- буріння артезіанських свердловин - 4 773.6 тис. грн.;
- складання та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 

спрямованих на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації-2 419.3 тис. гри.:
- проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, 

підземних вод, грунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів - 5 529.0 тис. грн.:
- вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку - 5 779.8 тис. гри.:
- збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або
угоди про умови користування надрами - 6 989.5 тис. гривень.
2014 рік завершено без дебіторської заборгованості.

За бюджетною програмою К П К В К  2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» у 2015 році передбачено кошти для виконання геологорозвідувальних робіт на суму 
119 812,8 тис. грн. Передбачено спрямувати кошти в розрізі напрямів на:

- геологічне вивчення надр та проведення інших робіт, пов'язаних з геологічною зйомкою та іншими видами картування, вивченням сейсмоактивних регіонів і прогнозуванням 
землетрусів, підготовкою до видання карг геологічного і спеціального призначення та їх виданням, проведенням моніторингу геологічного середовища мінерально-сировинної бази - 12 437.0 
тис. гри.;

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 54 440.9 тис. грн.:
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси - 16 566.3 тис. гри.:
- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 10 658.4 тис. грн:
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- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім лоршвідки та експлуатаційної розвідки) на нсмсталічні корисні копалини - 3 233.5 тис. три.:
- буріння артезіанських свердловин - 6 296.0 тис. гри.:
- складання за ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 

спрямованих на забезпечення ефективного геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації - 6 462.6 тис. гри.:
- проведення безперервних або періодичних спостережень (моніторингу) та визначення параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного серсдовиша. 

підземних вод. грунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних процесів-4  482.6тис. гри.:
- вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресу рсів підземних вод та їх переоцінку - 2 471.9 тис. гри.:
- збір матеріалів та оцінку результатів діяльності користувачів надр, необхідних для здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або 

угоди про умови користування надрами - 2 763.6 тис. гривень.
Для забезпечення виконання завдань та заходів передбачених Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України в 2016 році, необхідність додаткових 

коштів складає 6 266 434.56 тис. гри. з яких на технічне переоснащення геологічної галузі - І 605 898.1 і не. грн. 1 (є дасть змогу спрямувати 476 395.3 тис. гри. на геологічне вивчення надр та 
інші геологічні роботи, иов язані з геологічною зйомкою за іншими видами картування, вивчення сейсмоактивних регіонів і прогноз землетрусів, підготовка до видання карт геологічного і 
спеціального призначення та їх видання, проведення моніторингу геологічного середовища і моніторингу мінерально-сировинної бази. 2 177 578.91 тис. грн. на п о ш у к о в і  і розвідувальні 
роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ. 635 788.89 л ис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки за експлуатаційної розвідки) на інші паливно- 
енергетичні ресурси. 395 631.3 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. 126 216.9 тис. грн. на пошукові і 
розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини. 240 375.2 тис. грн. на буріння артезіанських свердловин. 234 558.7 тис. грн. на складання 
та ведення кадастру родовищ і проявів корисних копалин, балансів запасів корисних копалин, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на забезпечення ефективного 
геологічного вивчення надр, створення і супроводження функціонування банків даних геологічної інформації. 172 753.1 тис. грн. на проведення безперервних або періодичних спостережень 
(моніторинг) та вимірювання параметрів фізичних і геохімічних полів, інших параметрів геологічного середовища, підземних вод. грунтів, ландшафтів, екзогенних та ендогенних геологічних 
процесів. 91 734.35 тис. грн. на вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку та 109 503.7 тис. гри. на 
збір матеріалів та обстеження діяльності користу вачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про \мови користування 
надрами.

А також здійснити геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 61 000 кв. км. гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 на площі 21 700 кв. км. геолого- 
прогнозне-карту вання масштабу 1:50 000 на площі 9 800 кв. км. підготовку геофізичних основ під ГДП-200 і ГДП-50 на площі 45 000 кв. км, геологічна зйомка на шельфі масштабу 1: 200 000 
на площі 5 760 кв. км. видати 18 друкарських аркушів державної геологічної карти масштабу 1:200 000: підготувати: 12 перспективних нафтогазових об'є ктів, загальною площею 73 кв. км і 
прогнозними ресурсами 19 млн. тонн ум. палива.

Приростити: 17.5 млн. т нафти і газового конденсату. 46 млн. т. запасів і ресурсів кам'яного вугілля. 9.8 млн. т запасів бурого вугілля. 10.2 ум. од. запасів урану. 1.2 млн тонн торфу. 
50 608 кг запасів бурштину. 60.22 ум. од. ресурсів та запасів благородних металів (золота), 7.5 ум. од. ресурсів рідкісноземельних металів. 527 млн тонн запасів і ресурсів залізистих руд. 3.4 
ум. од. запасів титану ТЮ,, 220 тис. куб. м. ресурсів глини. 33.4 млн. куб. м. ресурсів піску будівельного, 9,5 млн. т. запасів та ресурсів каолінів. 4 млн. т. марганцевих руд, 20 тис тонн 
ресурсів нікелю, 10 куб. м. запасів зкам'янілої деревини. 26.8 тис. т запасів та ресурсів фосфоритів. 200 кг ресурсів пєзокварцевої сировини та 19 650 тис. куб. метрів на рік запасів підземних 
питних вод.

Планусгься пробурити 143 артезіанських свердловин, здійснити спостереження 458 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод та здійснити 33 спостережень за екзогенними 
геологічними процесами.

Отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресу рсів мінеральної сировини в надрах на суму 34.7 грн., у тому числі: для вуглеводнів - 23.6 грн.
Збільшити коефіцієнт оновлення основних фондів підприємств геологічної галузі на 31.1%.

12. П ідстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз 
результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році).

Боиркін М.О.
(пр ізвищ е та ін іц іали)

Бондар Н.О.
(пр ізвищ е га ін іц іали)

Т.в.о. Голови Державної служби геології та надр

Заступник начальника управління-начальник  
економ ічного відділу Управління економіки та 
бухгалтерського обліку
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