
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

О : Ос£ Київ №

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, 
зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Міністерства 
екології та природних ресурсів України за КПКВК 2401010, 2404010, 2405010, 
2406010,2407010, що додаються.

Міністр екології та природних Міністр фінансів України
ресурсів України



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерство екології та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік

1. 240 Міністерство екології та природних ресурсів України

2 .

(КПКВКДБ)

2404000

(найменування головного розпорядника) 

Державна служба геології та надр України

3.

(КПКВКДБ)

2404010

(найменування відповідального виконавця)

0441 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр
(КПКВКДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 751,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 27431,5 тис. гривень.

та із спеціального фонду - 23 320,0 -ще. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Кодекс України про надра від 27.07.1994 №132/94-ВР (із змінами та доповненнями); 
Водний кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР (із змінами та доповненнями);



Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО. 12.2015 Ksi 174 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 №423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією";
Постанова Кабінету Міністрів від 25.06.2001 №702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до 
законодавства, та &  розміри";
Постанова Кабінету Міністрів України від 04,03.2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №594 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 №1294 “Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю";
Постанова Кабінету міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів".
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6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п І Стратегічна ціль

1 Забезпечення потреб національної економіки власними мінерально-сировинними ресурсами

7. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
8. Завдання бюджетної програми:

№з/п Завдання

1 Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр

2 Надання геологічної інформації для користування 
Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

і Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр 27 431,5 27 431,5
2 Надання геологічної інформації для користування 21 740,0 21 740,0
3 Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм 50,0 50,0
4 Заходи з інформатизації 1 500,0 1 500,0
5 Видатки на підвищення кваліфікації 30 ,0  30 ,0

Всього 27 431,50 23 320,00 50 751,50



10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
З

тис. гривень
Код державної 

цільової
Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

програми

11 Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

1 затрат
1 Кількість штатних одиниць од. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 
05.04.2014 №85, 
внутрішній облік

119,0 119,0

2 Займана загальна площа приміщень кв. м. Договір оренди, 
внутрішній облік

1 850,7 1 850,7

3 Кількість відряджень по Україні од. Внутрішньогосподарс 
ький облік

59,0 1 134,0 1 193,0

4 Кількість службових легкових автомобілів од. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

26.12.2011 № 1399, 
внутрішній облік

1.0 1,0

5 Кошторисна вартість комп’ютерної техніки та обладнання тис.грн. Договір, акт 1 500,0 1 500,0

2 продукту
1 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) шт. База даних вхідної 

кореспонденції
25 000,0 25 000,0

2 Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів шт. Внутрішньогосподарс 
ький облік

60,0 60,0

3 Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності 
підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України”

шт. Бухгалтерська та 
фінансова звітність

72,0 72,0

4 Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів шт. Журнал реєстрації 650,0 650,0

5 Кількість проведених семінарів, конференцій шт. Внутрішньогосподарс 
ький облік

11,0 11,0



6 Кількість проведених перевірок надрокористування при видобуванні корисних 
копалин

4
шт. План перевірок, звіт 884,0 884,0

7 Кількість проведених перевірок дадрокористування при геологічному вивченні шт. План перевірок, звіт 209,0 209,0
8 Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за тис.грн. Державний бюджет 600 000,0 600 000,0

користування надрами за коштів від продажу таких дозволів України на 2018 рік, 
внутрішня звітність

9 Кількість примірників програмного забезпечення шт. Внутрішньогосподарс 
ький облік

10,0 10,0

10 Кількість працівників які підвищили кваліфікацію од. Внутрі шньогосподарс 
ький облік

30,0 10,0 40,0

11 Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про 
надра та Водним кодексом України

шт. Журнал реєстрації 5 000,0 5 000,0

12 Кількість комплектів наданої геологічної інформації од. Журнал реєстрації 130,0 130,0
13 Кількість одиниць комп'ютерно? техніки та обладнання од. Договір, акт 115,0 115,0

3 ефективності
1 Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника шт. Внутрішньогосподарс 

ький облік
210,0

2 Середня вартість людино-дня відрядження грн. Внутрішньогосподарс 
ький облік

847,5 705,5

3 Середня вартість одного комплекту програмного забезпечення тис.грн. Внутрішньогосподарс 
ький облік

5,0

4 Середня вартість одного комплекту геологічної інформації П1С.грн. Внутрішньогосподарс 
ький облік

178,8

5 Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання грн. Внутрішньогосподарс 
ький облік

13 043,5

4 якості
1 Рівень виконання плану надходжень до державного бюджеіу від збору за видачу відс. Внутрішньогосподарс 100,0

спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких ький облік
дозволів

2 Частка вчасно виконаних доручень (листи) у їх загальній кількості відс. Внутрішньогосподарс 
ький облік

100,0

3 Частка усунених порушень за результатами перевірок відс. Внутрішньогосподарс 
ькнй облік

100,0

4 Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які 
мають пройти навчання

відс. Внутрішньогосподарс 
ький облік

100,0 100,0

5 Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання відс. Внутрішньогосподарс 100,0
ький облік
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12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар
Міністерство екологи та природних ресурсів У країни

(найменування і о  донного розпорядника коштів державного бюджету) (підпис)

Погоджено: 
Заступник Міністра/директор 
Департаменту



Г.В. Дмитрснко
(прізвище та ініціали)

о / f i
(прізвище та ініціали)


