
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

І. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Державна служба геології та надр України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(2_)(7_)(0_)
квк

2. Метадіальвості (місія) головвсго ро:~порядника к~тів державного бюдж~ту

Забезпечення потреб наиіональної економіки у мінеральних ресурсах власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення
експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату Одиниця 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік
виміру (звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

І 2 3 4 5 с 7

Стратегічна ціль: Розвиток мінерально-сировинної бази з державницьким акцентом на приріст критичних та стратегічних запасів

Завдання: Розвиток бази паливно-енергетичних ресурсів
Приріст запасів і ресурсів кам'яного тис.тонн

5 ооо t вvгілля t t -
Підготовка перспективних

ОД. І - t нафтогазових об'єктів t t 
Прогнозні рссурси умовного палива на

тис.тонн t - І ООО t t пепспективних нафтогазових об'єктах
Вивчена площа перспективних

КВ. КМ - t 5 - t нафтогазових об'єктів
Приріст запасів та ресурсів урану ум. ОД. . t 0,5 t -

Завдання: Розвиток бази металічних, неметалічних корисних копалин
Приріст запасів та ресурсів золота ум. од. t . 2 І l
Приріст запасів титану, Ті02 ум. од. t t І t 

Завдання: Забезпечення геологічних, еколого-геологічних та інших досліджень території України, науково-методичне та технічне супроводження
робіт спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази

Геологічне довивчення площ масштабу кв. км - 500 І 200 400 400І :200000
Видання комплектів Державної
геологічної карти масштабу І :200000 комплект - - І - t 



4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних
показників на 2022-2023 роки за бюджетною програмою:

Відповідальний 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік Номер
кпквк Найменування КФКВ стратегічної

виконавець (звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз) цілі
І 2 з 4 5 6 7 8 9 10

2704020 Розвиток мінерально-сировинної бази Державна служба геології 0444 - 40 000,0 100 000,0 40 000,0 40 000,0 1
та надр України

всього - 40 000,0 100 000,0 40 000,0 40 000,0 1

(тис.грн.]

Голова Державної служби геології та надр України

Директор Департаменту бухгалтерського обліку,
звітності, забезпечення діяльності та управління майном -
головний бухгалтер

Опімах Р.Є.
(прізвище та ініціали)

Мельниченко І.С.
(прізвище та ініціали)
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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивід)'альний, Форма 2021-2

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Державна служба геології та надр України (2) (7) (О)
квк

2. Розвиток мінерально-сировинної бази України
(найиенування бюдже t ної програм и)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах власного видобутку, зменшення залежності України від

імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, шо мають великий попит на світовому ринку. Строки
реалізації бюджетної програми - 2011-2030 роки.

(2) (7) (О) (4) (О) (2) (О)
кпквк

3.2. Завдання бюджетної програми
Головними завданнями є стале пріоритетне забезпечення зростаючих потреб національної економіки в мінеральній сировині, одержання приросту перспективних ресурсів та запасів

корисних копалин у тому числі: паливно-енергетичних, металічних та неметалічних; геологічних та еколого-геологічних досліджень території України з метою нарощування мінерально
сировинної бази та попередження виникнення небезпечних природних процесів; забезпечення робіт з інших досліджень території України; наукове супроводження та забезпечення робіт,
спрямованих на розбудову мінерально-сировинної бази, виконання робіт з технічного переоснащення галузі.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної баз» 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 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 2019-2021 роках: (тис.грн.)

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

Код Найменування загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом

фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7) фонд фонд (9+ 10)

І 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

Надходження із загального фонду - х - 40 000,0 х 40 000,0 100 ооо,о х 100 000,0

бюджету
Власні надходження бюджетних установ х х х

401201 Довгострокові зобов'язання х х х
Інші надходження спеціального фонду х х х
Повернення кредитів до бюджету х х х

602100 На початок періоду х х х х х х х
602200 На кінець періоду х х х х х х х

всього - - 40000,0 40000,0 100 000,0 100 ооо.о
з



4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках: (тис.грн.)

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Код Найменування спеціальний разом спеціальний разом
загальний фонд фонд (3+4)

загальний фонд фонд (6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Надходження із загального фонду бюджету 40 ооо.о х 40 000,0 40 000,0 х 40 000,0

Власні надходження бюджетних установ х х
4012Q1 дош:.о.сmщщаі забов'взааня х х·····-·---· ·····-···-·--- ..•.. - Ь-----····

Інші надходження спеціального фонду х х
Повеонення кредитів до бюджету х х
всього 40 000,О 40 000,0 40 000,О 40 000,0

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках
2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

КЕКВ Найменування загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальн ий спеціальний разом

фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7) фонд фонд (9+10)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку - - - 40000,0 - 40 000,0 100 000,0 - 100000,0
по реалізації державних (регіональних) прогвам
всього - - - 40000,0 - 40 000,О 100 ооо.о - 100 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

2019рік(звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

ккк Найменування загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7) фонд фонд (9+10)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - . - . -
... . - . - - - - . - -

всього - - - - - - - - -

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

КЕКВ Найменування
загальний фонд

спеціальний разом загальний фонд
спеціальний разом

фонд (3+4) фонд (6+7)

І 2 з 4 5 6 7 8

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 40 000,0 40 ооо.о 40 000,0 . 40 000,0
по реалізації державних (регіональних) програм -
всього 40000,0 - 40 000,0 40000,0 . 40000,0
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5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

ккк Найменування спеціальний разом спеціальний разом
загальний фонд фонд (3+4)

загальний фонд фонд (3+4)

І 2 3 4 5 б 7 8
- - - - - - -

... - - - - - - -
всього - - - - - -

6. Вtt,Ф1'fRи/їіадання кредитів за наІірямамн ввкористання бюдж~тнпх кпшгів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ Напрями використання 2019 рік (звіт} 2020 рік (затверджено} 2021 рік (проект)

з/п бюджетних коштів загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом загальний спеціальний разом
фонд фонд (3+4) ФОНД фонд (6+7) фонд фона (9+10)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І Геологічне вивчення надр та проведення
інших робіт, пов'язаних з геологічною - - - 5 975,0 - 5 975,0 20 000,0 - 20 000,0
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 міневвльно-сивовинної бази

2 Проведення пошукових і розвідувальних
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної - - - - - - 10 000,0 - 10 000,0
розвідки) на нadnv і газ

3 Проведення пошукових і розвідувальних
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної - - - - - - 7 500,0 - 7 500,0
розвідки) на інші паливно-енергетичні
ресурси

4 Проведення пошукових і розвідувальних
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної - - - - - - 7 500,0 - 7 500,0
розвідки) на металічні корисні копалини

5 Проведення пошукових і розвідувальних
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної - - - - - - 5 000,0 - 5 000,0
розвідки) на неметалічні корисні
копалини

6 Проведення пошукових і розвідувальних
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної - - - 8 865,0 - 8 865,0 - - -
розвідки) на нафту і газ, інші паливно-
енергетичні ресурси; на металічні корисні
копалини та неметалічні корисні
копалини

5



7 Складення та ведення кадастру родовищ і
проявів корисних копалин, балансів - - - 2 000,0 - 2 ооо.о 5 000,0 - 5 000,0
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

8 Проведення безперервних або
періодичних спостережень (моніторингу) - - - 8 160,0 - 8 160,0 15 000,0 - 15 000,0
та визначення параметрів фізичних і
re,Жtмt'ttltfJ; fIO!tнt;' tнН!ff!t·~8
геологічного середовища, підземних вод,
грунтів, ландшафтів, екзогенних та
ендогенних геологічних ппоцесів

9 Вивчення, прогнозування зміни стану та
оцінку експлуатаційних запасів і - - - 4 000,0 - 4 000,0 10 000,0 - 10 000,0
прогнозних ресурсів підземних вод та їх
переоцінку

10 Збір матеріалів та оцінка результатів
діяльності користувачів надр, необхідних - - - 11 000,0 - 11 000,0 20 000,0 - 20 000,0
для здійснення контролю за виконанням
умов спеціального дозволу на
користування надрами або угоди про
УМОВИ коеистування налпами
всього - - - 40000,0 - 40 000,0 100 000,0 - 100 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках

№ Напрями використання 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

з/п бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд
разом загальний фонд спеціальний фонд

разом
(3+4) (6+7)

І 2 3 4 5 6 7 8

І Геологічне вивчення надр та проведення
інших робіт, пов'язаних з геологічною 6 000,0 - 6 ооо.о 6 000,0 - 6 000,0
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

2 Проведення пошукових і розвідувальних
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної 2 500,0 - 2 500,0 2 500,0 - 2 500,0
розвідки) на нафту і газ

3 Проведення пошукових і розвідувальннх
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної З 000,0 - 3 000,0 з ооо.о - 3 ооо.о
розвідки) на інші паливно-енергетичні
ресурс11

4 Проведення пошукових і розвідувальних
робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної 2 000,0 - 2 000,0 2 000,0 - 2 000,0
розвідки) на металічні корисні копалини

б



5 Проведення пошукових і розвідувальних
робіт (крім дорозвідки та експлуаташ йної І 000,0 - 1 000,0 І 000,0 - 1 000,0
розвідки) на неметалічні корисні
копалини

6 Складення та ведення кадастру родовищ і
проявів корисних копалин, балансів 2 000,0 - 2 000,0 2 000,0 - 2 000,0
запасів корисних копалин, проведення
науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт, спрямованих на
забезпечення ефективного геологічного
вивчення надр, створення і
супроводження функціонування банків
Щilttffl~t тфот,мmtії

7 Проведення безперервних або
періодичних спостережень (моніторингу) 9 000,0 - 9000,0 9 000,0 - 9 000,0
та визначення параметрів фізичних і
геохімічних полів, інших параметрів
геологічного середовища, підземних вод,
грунтів, ландшафтів, екзогенних та
ендогенних геологічних процесів

8 Вивчення, прогнозування зміни стану та
оцінку експлуатаційних запасів і 4 000,0 - 4 000,0 4 000,0 - 4 000,0
прогнозних ресурсів підземних вод та їх
переоцінку

9 Збір матеріалів та оцінку результатів
діяльності користувачів надр, необхідних 10 500,0 - 10 500,0 10 500,0 - 10 5 0 0 , 0 
для здійснення контролю за виконанням
умов спеціального дозволу на
користування надрами або угоди про
умови користування надрами
всього 40 000,0 - 40 ооо,о 40000,0 - 40 000,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках

№ Одиниця
2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

з/п Показники виміру Джерело інформації загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний
Фонд фонд фонд фонд фонд фонд

І 2 3 4 5 б 7 8 9 10
затрат

І Кількість спостережних ОД. Гідрогеологічний - - 80 - 70 -
пунктів для здійснення щорічник про стан
періодичних спостережень підземних вод; Прогноз
за підземними водами рівнів грунтових вод на

території України
2 Кількість ділянок для ОД. Інформаційний щорічник - - 5 0 - 70 -

здійснення періодичних щодо активізації
спостережень за небезпечних екзогенних
екзогенними геологічними геологічних процесів на
процесами території України за

даними моніторингу ЕПl
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№ Одиниця
2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

з/п
Показники виміру Джерело інформації загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

Фонд фонд Фонд фонд Фонд Фонд
3 Кількість науково- од Протоколи Науково- - - 4 - 2 -

дослідних робіт, що технічної ради
виконуються у поточному Держгеонадр
році

4 Кількість перехідних од Протоколи Науково- - - 104 - - -
об'єктів, на яких потрібно технічної ради
провести геологічне Держгеонадр
вивнсння,
геолого-екологічні
дослідження та заходи і
забезпечення раціонального
використання надр у
поточному році
продvктv

1 Геологічне довивчення КВ. КМ Протоколи Науково- - - 500 - І 200 -
площ масштабу І :200000 редакційної ради

Держгеонадр
2 Приріст запасів і ресурсів тис тонн Протоколи Науково- - - 5 ооо - - -

кам'яного вугілля технічної ради
Держгеонадр

3 Видання Державної комплект Протоколи Науково- - - - - 1 -
геологічної карти редакційної ради
масштабу 1 :200000 Держгеонадр

4 Підготовка ОД. Протоколи Науково- - - - - 1 -
перспективних технічної ради
нафтогазових об'єктів Держгеонадр

5 Прогнозні ресурси тис. тонн Протоколи Науково- - - - - І ООО -
умовного палива на технічної ради
перспективних Держrеонадр
нафтогазових об'єктах

6 Вивчена площа кв. км Протоколи Науково- - - - - 5 -
перспективних технічної ради
нафтогазових об'єктів Держrеонадр

7 Протоколи Науково- - - . . І -
Приріст запасів титану, ум. од. технічної радиТі02 Держгеонадр

8 Приріст запасів та ум. ОД. Протоколи Науково- - . . - 0,5 .

ресурсів урану технічної ради
Держгеонадр

9 Приріст запасів та ресурсів ум. ОД. Протоколи Науково- - - - - 2
золота технічної ради

Держгеонадр
10 Приріст прогнозних тис тонн Протоколи Науково- . . - - 115,7 -

ресурсів умовного палива технічної ради
газу-метану вугільних Держгеонадр
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№ Одиниця 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

з/п Показники виміру
Джерело інформації загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

фонд фонд фонд фонд фОІІД фонд
родовищ

11 Кількість завершених од. Протоколи Науково- - - 1 - - -
науково-дослідних робіт у технічної ради
поточному році Держгеонадр

12 Кількість завершених ОД. Протоколи Науково- - - 11 - - -
перехідних об'єктів, на яких технічної ради
провсдсво геологічне . Держгсоналр
вивчення,
геолого-екологічні
дослідження та заходи

13 Кількість оброблених ОД. Протоколи Науково- - - 530 - 425 -
обов'язкових звітів технічної ради
користувачів надр для Держгеонадр
введення обліку
затверджених запасів
питних та мінеральних
підземних вод

14 Кількість висновків для од. Протоколи Науково- - - 700 - 1 150 -
оцінювання результатів технічної ради
діяльності користувачів Держrеонадр
надр

15 Кількість оброблених Од. Протоколи Науково- . - 3 760 . з ооо .
обов'язкових звітів технічної ради
користувачів надр для Держгеонадр
введення обліку
затверджених запасів нафти
і газу, інших паливно-
енергетичних ресурсів;
металічних корисних
копалин та неметалічних
корисних копалин

ефективності
1 Вартість приростів запасів і грн Протоколи Науково- - - 809,8 - 11,2 -

ресурсів мінеральної технічної ради
сировини в надрах на 1 Держгеонадр.
гривню вкладених Внутрішньо-
бюджетних коштів господарський облік

У тому числі: для грн Протоколи Науково- - - - - 45,2 -
вуглеводнів технічної ради

Держгеонадр.
Внутрішньо-
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№ Одиниця
2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

з/n Показники виміру Джерело інформації загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний
фонд фонд фонд фонд Фонд фонд

господарський облік

якості
І Рівень виконання відс, Протоколи НРР - - 84,6 - 84,6 -

геологічного довивчення Держгеонадр
площ масштабу І :200 ООО

2 Наповнення інформаційних відс. Протоколи НТР - - 20 - 30 -
ресурсів M4EU даними Держгеонадр
щодо родовищ і проявів
твердих корисних копалин
України

3 Частка завершених у відс. Протоколи Науково- - - 25 - - -
поточному році науково- технічної ради
дослідних робіт у загальній Держгеонадр
кількості таких робіт

4 Частка завершених у відс. Протоколи Науково- - - 10,6 - - -
поточному році перехідних технічної ради
об'єктів, на яких проведено Держгеонадр
геологічне вивчення,
геолого-екологічні
дослідження та заходи, у
загальній
кількості таких робіт

7.2. Результативні показники виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ Показники Одиниця виміру Джерело інформації
2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

з/n загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

І 2 3 4 5 6 7 8

затрат
І Кількість ОД. Гідрогеологічний 60 - 60 -

спостережних пунктів щорічник про стан
для здійснення підземних вод;
періодичних Прогноз рівнів
спостережень за грунтових вод на
підземними водами території України
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№ Показники
2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

з/п
Одиниця виміру Джерело інформації загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

2 Кількість ділянок для Од. Інформаційний 50 - 5 0 -
здійснення щорічник щодо
періодичних активізації
спостережень за небезпечних
екзогенними екзогенних
геологічними геологічних процесів
процесами на території України

за даними
цощтормш.:у ЕГП

з Кількість науково- ОД Протоколи Науково- 2 - 2 -
дослідних робіт, що технічної ради
виконуються у Держгеонадр
ПОТОЧНОМУ році

ПРОДУКТУ
1 Геологічне кв. км Протоколи Науково-

довивчення площ редакційної ради 400 - 400 -
масштабу І :200000 Держгеонадр

2 Приріст запасів та ум. ОД. Протоколи Науково-
ресурсів золота технічної ради І - l -

Держгеонадр
з Кількість оброблених ОД. Протоколи Науково-

обов'язкових звітів технічної ради
користувачів надр для Держгеонадр
введення обліку 425 - 425 -
затверджених запасів
питних та мінеральних
підземних вод

4 Кількість оброблених ОД. Протоколи Науково-
обов'язкових звітів технічної ради
користувачів надр для Держгеонадр
введення обліку
затверджених запасів
нафти і газу, інших 3 ооо - з ооо -
паливно-енергетичних
ресурсів;
металічних корисних
копалин та
неметалічних
КОРИСНИХ копалин

5 Кількість висновків ОД. Протоколи Науково-
для оцінювання технічної ради 9 5 0 - І 0 5 0 -
результатів діяльності Держгеонадр
користувачів надр
ефективності

І Вартість приростів грн Протоколи Науково- 57,4 - 57,4 -
запасів і ресурсів технічної ради
мінеоальноїсиоовини Держгеонадр.
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№
Показники Одиниця виміру Джерело інформації

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
з/п загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

в надрах на І гривню Внутрішньо-
вкладених бюджетних господарський облік
коштів
якості

І Рівень виконання відс. Протоколи НРР 84,8 - 85 -
геологічного Держгеонаар
довивчення площ

.. М.~С~:.~?Х.~}О_О 909,у
тому числі видання
Держгеолкарти - 200

2 Наповнення відс. Протоколи НТР 40 - 50 -
інформаційних Держгеонадр
ресурсів M4EU
даними щодо родовищ
і проявів твердих
корисних копалин
України

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

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
Найменування загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

Фонд фонд Фонд Фонд Фонд Фонд фонд Фонд фонд Фонд
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - . . . - . - -

- - - - . - - - - . -
всього - - - . - - -
в т.ч, оплата праці штатних одиниць за х . х - . - - - х -
загальним фондом, що враховані також
у спеціальному фонді

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№
з/л Категорії працівників

2

Всього штатних одиниць

2019 рік (звіт) 2020 рік (план) 2021 рік 2022 рік 2023 рік

загальний фонд І спеціальний фонд І загальний фонд І спеціальний фонд І "" '"""
:,: "" =:s: :,: :,: =:,: q "'q :,: q .о q"' :,: ~:,: .о:,: ~ zЁ~ ~ о

затвер- фактично затвер- фактично затвер- фаКТ11ЧНО затвер- фактично ::і~ І.. -е- ·5 -е-
"' " "'

..,
джено зайняті джено зайняті джено зайняті джено зайняті м " "' "о о

з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- . . . . - - - . - - -
- - - - - - - - - - - -

15 16
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2019 рік (звіт) 2020 рік (план) 2021 рік 2022 рік 2023 рік

№ Категорії працівників загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд "' ,:,: ,:s:
з/п ,:s: :s: ,:s: :s: "" :s:

:,: :,: :,: ,: :,: ,:
,: "' .о"' ,: "' .о "' ,: "' .о"'.о,: @ ,: .,, ,: @ 5 .,, ,: @ 6@ о .=і~ @~ @ о

затвер- фактично затвер- фактично затвер- фактично затвер- фактично '-- -е- .=і -е- '-- -е- .=і -&
"' ., "'

., "' :,!
лжено зайняті джено зайняті джено зайняті джено зайняті "' с: "' с: "' 5u u

з них штатні одиниці за загальним х х - - х х - - х - х - х -
фондом, шо враховані також у

. C1Тe"Qi'artьHOMYФdIOi1' .

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
10.І Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 -2021 роках

№ Код Коли та яким Короткий зміст заходів за
2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено} 2021 рік (проект)

з/п програми Назва документом загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний
затверджена програмою

фонд фонд фонд фонд Фонд Фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І Виконання робіт з геологічного

496 Загальнодержавна вивчення та використання надр
програма розвитку 21 квітня та забезпечення приростів

мінерально-сировинної 201 lроку Закон ресурсів і запасів корисних
бази України на період до України копалин, спрямованих на

2030 року № 3268-Vl зменшення залежності України
від імпорту дефіцитної для

національної економіки
мінеральної сировини та - - 40 ооо.о - 100 000,0 -
збільшення експортного

потенціалу країни за рахунок
вітчизняних корисних копалин,

що мають великий попит на
світовому ринку; технічне

переоснашення підприємств
галузі, з метою здешевлення та

прискорення виконання
геологорозвідувальних робіт.

всього - - 40 000,0 - 100 000,0 -

10.2 Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ Код Коли та яким
Короткий зміст заходів за

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

з/п програми Назва програми документом загальний спеціальний загальний спеціальний
затверджена програмою

Фонд фонд Фонд Фонд
І 2 3 4 5 6 7 8 9

І 496 Загальнодержавна 21 квітня Виконання робіт з геологічного 40 000,0 - 40 000,0 -
програма розвитку 2011 року Закон вивчення та використання надр

мінерально-сировинної України та забезпечення приростів
бази України на період до № 3268-VI ресурсів і запасів корисних

2030 року копалин, спрямованих на
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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 1',Іетою здешевлення та

прискорення виконання
геологорозвідувальних робіт.

всього 40 000,0 - 40 000,0 -

11. Аналіз очікуваних результатів у 2020-2021 році, обrрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2022-2023 роки
Відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2020 рік геологорозвідувальні роботи планується проводити за напрямами:
- 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 -
5 975,0 тис. гривень. Планується здійснити геологічне довивчення площ масштабу І :200 ООО на площі 500 кв. км;

- проведення пошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ, інші паливно-енергетичні ресурси; на металічні корисні копалини та
неметалічні корисні копалини - 8 865.О тис. гривень. Планується приростити 5 ООО тис. т запасів і ресурсів кам'яного вугілля;

- 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 - 2 000,0 тис. гривень. Планується
здійснити наукове забезпечення Загальнодержавної програми; завершити І науково-дослідну роботу;

- 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 - 8 160,0 тис. гривень. Планується здійснити 50 періодичних спостережень за екзогенними геологічними
процесами;

- вивчення, прогнозування зміни стану та оцінку експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку - 4 000,0 тис. гривень. Планується здійснити
спостереження 80 пунктів для здійснення періодичних спостережень за підземними водами;

- 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 - 11 000,0 тис. гривень. Планується складати узагальнюючі графічні матеріали по гірничопромислових регіонах та областях ділянок
несанкціонованого видобутку корисних копалин; сформувати 700 висновків з оцінювання діяльності користувачів надр.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 809,8 грн.

В межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України на 2021 рік граничного обсягу, планується спрямувати:
- 20 000,0 тис. грн. на геологічне вивчення надр та 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. Планується здійснити геологічне довивчення площ масштабу 1 :200 ООО на площі l 200 кв. км; видати 1 комплект Держrеолкарти-200;

- 10 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ, Планується підготувати І перспективний нафтогазовий об'єкт з
прогнозними ресурсами умовного палива І ООО тис. тонн на площі 5 кв. км. Здійснюватиметься облік затверджених запасів нафти і газу;

- 7 500,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси. Планується приростити 115,7 тис тонн
прогнозних ресурсів умовного палива газу-метану вугільних родовищ, 0,5 ум. од. запасів урану;

- 7 500,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. Приростити 2 ум. од запасів і ресурсів золота,
І ум.од, ресурсів ТЮ2. Здійснюватиметься облік затверджених запасів інших паливно-енергетичних ресурсів;

- 5 000,О тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини. Здійснюватиметься облік затверджених запасів
неметалічних корисних копалин;

- 5 000,0 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. Здійснити наукове забезпечення
Загальнодержавної програми;
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- 15 000,0 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. Здійснити 70 спостережень за екзогенними геологічними процесами. Здійснюватиметься
облік затверджених запасів питних та мінеральних підземних вод;

- І О 000,0 тис. грн. на вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку. Здійснити
спостереження 70 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод. Здійснюватиметься облік затверджених запасів питних та мінеральних підземних вод;

- 20 000,0 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. Надаватимуться рекомендації методичного характеру з метою поліпшення якості та стану робіт на об'єктах користування надрами, формуватимуться
висновки з оцінювання діяльності користувачів надр. Проводитимуться роботи по складанню висновків за результатами опрацювання геологічних матеріалів щодо отримання спецдозволів на
користування надрами, опрацювання фондових матеріалів по об'єктах, які пропонуються для продажу на аукціонах, ведення АБД наданих спеціальних дозволів, заявок на отримання
спеціальних дозволів, інші.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировин_и в надрах на сум_у 11,_2 грн.,)' ТОМ}' числі: для вуглеводнів - 45,2 грн.

В межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України на 2022 рік граничного обсягу, планується спрямувати:
- 6 000,0 тис. грн. на геологічне вивчення надр та 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.
Планується здійснити геологічне довивчення площ масштабу І :200 ООО на площі 400 кв. км;

- 2 500,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ;
- З 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси;
- 2 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. Приростити І ум. од запасів і ресурсів золота;
- І 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини.;
- 2 000,0 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. Здійснити наукове забезпечення
Загальнодержавної програми;

- 9 000,0 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. Здійснити 50 спостережень за екзогенними геологічними процесами;

- 4 000,0 тис. грн. на вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку. Здійснити спостереження
60 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод;

- І О 500,0 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. Скласти узагальнюючі графічні матеріали по гірничопромислових регіонах та областях ділянок несанкціонованого видобутку корисних копалин;
сформувати інформаційні довідки за результатами збору матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 57,4 грн.

В межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України на 2023 рік граничного обсягу, планується спрямувати:
- 6 000,0 тис. грн. на геологічне вивчення надр та 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.
Планується здійснити геологічне довивчення площ масштабу 1 :200 ООО на площі 400 кв. км;

- 2 500,О тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ;
- 3 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси;
- 2 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини. Приростити І ум. од запасів і ресурсів золота;
- І 000,0 тис. грн. на пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини.;
- 2 000,0 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. Здійснити наукове забезпечення
Загальнодержавної програми;

- 9 000,0 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. Здійснити 50 спостережень за екзогенними геологічними процесами;

- 4 000,0 тис. грн. на вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку. Здійснити спостереження
60 пунктів для здійснення моніторингу підземних вод;

- І О 500,0 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. Скласти узагальнюючі графічні матеріали по гірничопромислових регіонах та областях ділянок несанкціонованого видобутку корисних копалин;
сформувати інформаційні довідки за результатами збору матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр.

Планується отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирости запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на суму 57,4 грн.

15



12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках
12.1. Кредитореька заборгованість загальному фонду державного бюджету у 2019 році

\ ----·- -·-·,

Затверджено з Касові Кредиторська Кредиторська Зміна Погашено кредит. заборгованості за БюджетніКЕКВ/ Найменування кредиторської рахунок коштів
ккк урахуванням видатки/надан заборгованість заборгованість заборгованості спеціального зобов'язання

змін а кредитів на 01.01.2019 на 01.01.2020 (6-5) загального фонду Фонду (4+6)

І 2 з 4 5 6 7 8 9 10
2281 Дослідження і розробки, - - - - - - - -

о-кремі захопи ро-звитку по
реалізації державних
(регіональних) програм

3210 Капітальні трансферти - - - - - - - -
підприємствам (установам,
організаціям)
всього - - - - - - - -

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020-2021 роках
,--- ·-r-···

2020 рік 2021 рік
Назва видатків за Планується погасити кредит. Планується погасити кредит.економічною Очікуваний Можлива ОчікуванийКЕКВ/ класифікацією/ Кредиторська заборгованість за рахунок обсяг взяття заборгованість за рахунок обсяг ВЗЯТТЯккк Затверджені коштів Граничний кредиторська

коштівкласифікація заборгованість поточних заборгованість поточнихпризначення обсягкредитування на 01.01.2020 загального спеціального зобов'язань на 01.01.2021 загального спеціального зобов'язань
фонду фонду (3-5) (4-5-6) фонду фонду (8-10)

І 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дослідження і 40 000,0 - - - 40 000,0 100000,0 - - - 100000,0
розробки,окремі

2281 заходи розвитку по
реалізації державних
(регіональних)
програм»
Капітальні - - - - - - - - - -

трансферти
32ІО підприємствам

(установам,
організаціям)
всього 40 ооо.о - - - 40 ооо.о 100 ооо.о - - - 100 ооо.о

12.3 Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:
Назва видатків за

КЕКВ/ економічною Затверджено з Касові Дебіторська Дебіторська Очікувана

ккк класифікацією/ урахуванням заборгованість 11а заборгованість дебіторська Причини виникнення Вжиті заходи щодо
класифікація змін видатки 01.01.2019 на О І .О І .2020 заборгованість на заборгованості ліквідації заборгованості
коедитvвання 01.01.2020

І 2 3 4 5 6 7 8 9
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2281 Дослідження і розробки, - - - - - - -
окремі заходи розвитку по
реалізації державних
(регіональних) програм
ВСІ.ОГО - - - - - - -

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

Обсяг видатків/надання Обсяг Обсяг видатків/надання
Заходи, яких необхідно вжити для

№ Статті (пункти)
кредитів, необхідний для видатків/надання кредитів, не забезпечений

забезпечення виконання статей
з/п Найменування нормативно-правового

виконання статей кредитів, врахований граничним обсягом
(пунктів) нормативно-правового акта вЗ!<,т.а (пунктів) {'ІЖ. грн.) у rрдн.И.'ШОМ)l .абсяrу (тис.грн.) межах граничного обсягу(тис.грн.) (4-5)

1 2 3 4 5 6 7
І Закон України від 21.04.2011 Розділ 5 Обсяги та Збільшити граничний обсяг видатків з

№ 3268-VІ «Про затвердження джерела фінансування метою приведення у відповідність до
Загальнодержавної програми Додаток 2 до Програми Закону України «Про затвердження
розвитку мінерально-сировинної бази Загальнодержавної програми розвитку
України на період до 2030 року» мінерально-сировинної бази України

на період до 2030 року»
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки,
окремі заходи розвитку по реалізації 500 000,0 100 000,0 400 000,0
державних (регіональних) програм»
всього 500 000,0 100 000,0 400000,0

12.S. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннимн та пропезиції шодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році
Для забезпечення виконання завдань та заходів передбачених Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України необхідно 500 000,0 тис. грн., обсяги

видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2021 рік передбачені в сумі 100 000,0 тис. грн., які задовольняють потребу на 20 відсотків. Додаткова потреба становить
400 000,0 тис, гривень.

Обсяг видатків в 2021 році у сумі І ОО 000,О тис. грн. для виконання Загальнодержавної програми буде спрямовано на:
- геологічне вивчення надр та 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 -
20 000,0 ТИС. грн.;

- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 10 000,0 тис. грн.;
- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси - 7 500,0 тис. грн.;
- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 7 500,0 тис. грн.;
- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини - 5 000,0 тис. грн.;
- 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 - 5 000,0 тис. грн.;
- 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 - 15 000,0 тис. грн.;
- вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку - І О 000,0 тис. грн.;
- збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр, необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови

користування надрами - 20 000,О тис. гривень.

Однак граничним обсягом не забезпечено видатки для виконання Загальнодержавної програми у сумі 400 000,0 тис. грн., а саме:
Виділення додаткових коштів дасть змогу спрямувати кошти в сумі 400 000,0 тис. грн. на:
- геологічне вивчення надр та 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 -
25 000,0 тис. грн.;

- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на нафту і газ - 130 000,0 тис. грн.;
- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на інші паливно-енергетичні ресурси 52 500,0 тис. грн.;
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- пошукові і розвіцувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на металічні корисні копалини - 62 500,0 тис. грн.:
- пошукові і розвідувальні роботи (крім дорозвідки та експлуатаційної розвідки) на неметалічні корисні копалини - 30 000,0 тис. грн.;
- буріння артезіанських свердловин - І О ООО.О тис. грн;
- 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 - 65 ООО.О тис. грн.;
- вивчення, прогноз регіонального режиму та оцінку стану експлуатаційних запасів і прогнозних ресурсів підземних вод та їх переоцінку- 5 000,0 тис. грн.;
- збір матеріалів та обстеження діяльності користувачів надр. необхідних для контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування надрами або угоди про умови

користування надрами -20 000,0 тис. грн.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023роки за рахунок надходжень до спеціального фонду,
аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році та очікувані результати у 2021 році.

Голова Державної служби геології та надр України

Директор Департаменту бухгалтерського обліку, звітності,
забезпечення діяльності та управління майном -
головний бухгалтер

,7> (підпис) ..-,

Опімах Р.Є.
(прізвище та ініціали)

Мельниченко І.С.
(прізвище та ініціали)
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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий, Форма 2021-3

1. Міністерство захистт довкілля та природних ресурсів України Державна служба геології та надр України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

L2_) L7_) (_О_)
квк

(тне.грн.)
Найменування 20І9рік 2020 рік 2021 рік (проект) Обrрунтування необхідності шшаткевнх коштів ізКод (звіт) (затверджено) загального фонду на 2021

граничний необхідно (обов'язкове посилання на нормативний документ,
обсяг додатково відповідно до якого необхідно додаткові кошти)+І 2 з 4 5 6 7кпквк Розвиток мінерально-сировинної бази - 40 ооо.о 100 ооо.о 400 ооо.о Забезпечення виконання завдань та заходів, передбачених2704020

Законом України від 21.04.2011 № 3268-Vl «Про
затвердження Загальнодержавної програми розвитку
мінерально-сировинної бази України на період до 2030
року» для одержання приростів запасів і ресурсів корисних
копалин. Для виконання Закону України необхідність
додаткових коштів на 2021 пік складає 400 000,0 тис. гРН.КЕКВ 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи . 40 000,0 100 000,0 400 000,0 Із них для виконання робіт з геологічного вивчення та

розвитку по реалізації державних використання надр та забезпечення приростів ресурсів і(регіональних) програм 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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:
№ Показники Одиниця Джерело інформації 2021 рік (проект) в межах 2021 рік (проект) зміни у разі
з/n виміру доведених граничних обсягів виділення додаткових коштів

l 2 з 4 5 6затрат
І Кількість спостережних од. Гідрогеологічний

пунктів для здійснення щорічник про стан
періодичних підземних вод; Прогноз 70 10спостережень за рівнів грунтових вод на
підземними водами території України

2 Кількість ділянок для од. Інформаційний щорічник
здійснення періодичних щодо активізації
спостережень за небезпечних екзогенних

70 30екзогенними геологічних процесів на
геологічними території України за
процесами даними моніторингу ЕГПз Кількість науково- ОД. Протоколи Науково- 2 19дослідних робіт, що технічної ради
виконуються у Держгеонацр
ПОТОЧНОМУ році
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N~ Показники Одиниця Джерело інформації 2021 рік (проект) в межах 2021 рік (проект) зміни у разіз/п виміру доведених граничних обсягів виділення додаткових коштівпродукту
4 Геологічне довивчення кв. км Протоколи Науково-

площ масштабу 1:200000 редакційної ради І 200 І 400
Держгеонадр

5 Гідрогеологічне кв. км Протоколи Науково-
довивчення площ редакційної ради - 700масштабу І :200000 Держгеонадр

6 Геолого-nрогнозне кв. км Протоколи Науково-
картування масштабу редакційної ради - 3001 :50 ооо пf<--~·--4-•+

Підготовка геофізичних7 кв. км Протоколи Науково-
основ під ГДП-200 і редакційної ради - 400ГДП-50 Держгеонадр

8 Геологічна зйомка на кв.км Протоколи Науково-
шельфі масштабу редакційної ради - 2001:200 ооо Держгеонадр

9 Видання Державної комплект Протоколи Науково-
геологічної карт11 редакційної ради І 4масштабу 1 :200000 Держгеонадр

10 Приріст запасів тис. куб. м Протоколи Науково-
підземних ПІІТНИХ вод на техніЧНОЇ ради - 300рік Держгеонадр

11 Приріст ресурсів та ум. од. Протоколи Науково-
запасів рідкісних та технічної ради - 17рідкісноземельних Держгеонадр
металів

12 Приріст ресурсів тис. тонн Протоколи Науково-
флюсової сировини технічної ради - 15 ооо

Держгеонацр
13 Кількість пробурених ОД. Протоколи Науково-

артезіанських технічної ради . 5свердповин Держгеонадп
14 Приріст запасів і ресурсів ум. ОД. Протоколи Науково-

золота технічної ради 2 2,5
Держгеонадр

15 Приріст ресурсів та тис тонн Протоколи Науково-
запасів глини технічної ради . 4 ооо(бентонітові) Держгеонадв

16 Приріст запасів і ресурсів тис тонн Протоколи Науково-
агрохімічної сировини техн ічної ради - 14 ооо

Держгеонадр
17 Приріст запасів і ресурсів тис тонн Протоколи Науково-

чорних металів технічної ради - 6 450
Деожrеонадр

18 Приріст запасів і ресурсів тис тонн Протоколи Науково-
кольорових металів технічної ради . 5 750

Держгеонадр
19 Приріст запасів титану, Протоколи Науково-

Ті02 ум. од. технічної ради І .
Держгеонадр

20 Підготовка од. Протоколи Науково-
nерслективннх технічної ради І .нафтогазових об'єктів Держгеонадр
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№ Показники Одиниця Джерело інформації 2021 рік (проект) в межах 2021 рік (проект) зміни у разі:J/п виміру доведених граничних обсягів виділення додаткових коштів21 Прогнозні ресурси ТІІС. ТОНН Протоколи Науково-
умовного палива на технічної ради

І ООО -перспективних Держгеонадр
нафтогазових об'єктах

22 Вивчена площа кв.км Протоколи Науково-
nерспективних технічної ради 5 -нафтогазових об'єктів Держгеонадр

23 Приріст запасів та ум. ОД. Протоколи Науково-
ресурсів урану технічної ради 0,5 ---~--.----- -----·-- ······- ..д~жrе.QНЯІ!n_ .

24 Кі:ііькїсть ооjюблених од. Протоколи Науково-
обов'язкових звітів технічної ради
користувачів надр для Держrеонадр
введення обліку
затверджених запасів

з ооонафти і газу, інших
500паливно-енергетичних

ресурсів;
металічних корисних
копалин та неметалічних
корисних копалин

25 Кількість оброблених ОД. Протоколи Науково-
обов'язкових звітів технічної ради
користувачів надр для Держrеонадр
введення обліку

425 50затверджених запасів
питних та мінеральних
підземних вод

26 Кількість висновків для од. Протоколи Науково-
оцінювання результатів технічної ради

І 150 -діяльності користувачів Держrеонадр
НадD

3 ефективності
1 Вартість приростів грн Протоколи Науково- 11,2 12,7запасів і ресурсів технічної ради

мінеральної сировини в Держrеонадр. Внутрішньо-
надрах на l гривню господарський облік
вкладених бюджетних
коштів
у тому числі: для грн Протоколи Науково- 45,2 -вуглеводнів технічної ради

Держrеонадр. Внутрішньо-
господаоський облік

якості
3 Рівень виконання відс. Протоколи Науково- 84,6 -геологічного редакційної ради

повивчення площ Держгсонадр
масштабу І :200 ООО, у
тому числі видання
Держгеолкаоти - 200

3 Наповнення відс. Протоколи Науково- 30 -інформаційних ресурсів технічної ради
M4EU даними щодо Держгеонадр.
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№ Показники Одиниця Джерело інформації 2021 рік (проект) в межах 2021 рік (проект) зміни у разіз/п виміру доведених граничних обсягів вилілення додаткових коштівродовищ і проявів
твердих корисних
копалин Укпаїни

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативи] заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2021 рік призведе до невиконання Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінеральносировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.201 І № 3268-VI.

2.2. Додаткові в1щатkи1Юадання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами

\ Іl'J.V,J 1./По)
Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) Обrрунтувания необхідності додаткових коштів із загального
фонду на 2022-2023 рокахграничний необхідно

граничний необхідно
(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до

обсяг додатково
обсяг додатково якого необхідно додаткові кошти)+ +І 2 3 4 5 6 72704020 Розвиток мінерально-

Забезпечення виконання завдань та заходів, передбачених Закономсировинної бази
України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку
мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від40000,0 486 040,О 40000,0 511 030,О 2 І .04.201 І № 3268-VI, для одержання приростів запасів і ресурсів
корисних копалин. Д!~11 виконання Закону України необхідність
додаткових коштів на 2022 рік складає 486 040,0 тис. грн., на 2023
рік - 511 030,0 тис. грн.2281 Дослідження і розробки,
Із них для виконання робіт з геологічного вивчення таокремі заходи розвитку по
використання надр та забезпечення приростів ресурсів і запасівреалізації державних
корисних копалин, спрямованих на зменшення залежності(регіональних) програм

40 000,0 486 040,0 40000,0 51 І 030,О 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

Зміна результат11вних nок-азн11ків бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ Одиниця 2022 рік (прогноз) в 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) в 2023 рік (прогноз)з/п Показники
виміру Джерело інформації межах доведених зміни у разі виділення межах доведених зміни у разі виділенняграничних обсягів додаткових коштів граничних обсягів додаткових коштівІ 2 3 4 5 6 7 8затрат

2 Кількість спостережних од. ГідроrеолоrічниІІ щорічник
пунктів для здійснення про стан підземних вод;

60 зо 60 зоперіодичних спостережень за Прогноз рівнів грунтових вод
підземним!! водами на території України

3 Кількість ділянок для ОД. Інформаційний щорічник
здійснення періодичних щодо активізації небезпечних
спостережень за екзогенними екзогенних геологічних

50 50 50 50
геологічними процесами процесів на території

України за даними
монітооинrv ЕГП4 Кількість науково-дослідних од Протоколи Науково- 2 19 2 19
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робіт, що виконуються у
технічної ради Держгеонадрпоточ но~році

продук.у
І Геологічне довивчення площ кв. км Протоколи Науково-масштабу І :200000

редакційної ради 400 2 200 400 2 200Д~жгеонадр2 Гідрогеологічне довивчеиня кв. км Протоколи Науково-площ масштабу І :200000
редакційної ради - 700 . 700Держrеонадр3 Підготовка геофізичних кв. км Протоколи Науково-основ під ГДП-200 і ГДП-50
редакційної ради - 400 - 400Д~жгеоЇіадр ..4 Геолого-прогнозне кв. км Протоколи Науково-картування масштабу І :50000
редакційної ради . 300 - 300Д~жгеонадр5 Геологічна зйомка на шельфі кв. км Протоколи Науково-масштабу І: 200 ООО
редакційної ради . 200 - 200Держгеонадр6 Видання комплектів комплект Протоколи Науково-Державної геологічної карти
редакційної ради . 5 - 5

масwтабу І :200000
Держгеонадр7 Пшготовка nерсnектиsн11х од. Іїротоколи Науково-

3 . 3

наФтогазових об'єктів
технічної_ІJади Дс;ржгеонащ, -8 Прогнозні ресурси умоsноrо ТИС, ТОНН Протоколи Науково-палива на перспективних
технічної ради Держгеонадр - 15 ооо - 15 ооо

наФтоrазових об'єктах
9 Вивчена площа кв. км Протоколи Науково-11ерспективних нафтогазових

технічної ради - 18 . 18
об'єктів

Держrеонадр10 Приріст запасів та ресурсів ум. од. Протоколи Науково-рідкісних та
технічної ради . 17,75 . 18,2

_рідкісноземельних металів
Держrеонадр11 Приріст запасів підземних тис.куб. м Протоколи Науково-ПИТНІІХ вод на рік
технічної ради - 400 . 410Держгеонадр12 Приріст запасів та ресурсів ум. од. Протоколи Науково-золота
технічної ради І 3,8 І 4,0ДІ:Р_жrеонадр13 Приріст ресурсів та запасів тис. тонн Протоколи Науково-глини (бентонітові)
технічної ради - 4 ооо - 4 оооДІ:Р_жrеонадр14 Приріст запасів і ресурсів тис, тонн Протоколи Науково-чорних металів
технічної ради . 6 700 - 7 100Д~жrеонадр15 Приріст ресурсів флюсової тис тонн Протоколи Науково-

15 ооо - 15 ооо-сировини
технічної ради ДержrеонадD16 Приріст запасі і ресурсів тис. тонн Протоколи Науково-

14 ооо - 14 ооо
агрохімічної сиров11ни

технічної_ради Де_ржгеон3.l.\/'. -17 Приріст запасів і ресурсів тис тонн Протоколи Науково-
6200 . 6 850,0

кольорових металів
технічної ради Держгеонадр .18 Приріст запасів і ресурсів тис.тонн Протоколи Науково-

5 ооо - 5 200

кам'11ного вугілля
технічної ради Держгеонадр .19 Приріст запасів і ресурсів ум. од. Протоколи Науково-

І - І
-

лану
технічної_ради де~~жгеонад_Q
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20 К ількість 11робурен11х
Од. Протоколи Науково-

5 - 5

<!ЕТезіанських све1щлов11н
технічної ради Держгеонадр -21 Кількість оброблен11х

ОД. Протоколи Науково-обов'язкових звітів
технічної ради Держгеонадркорис,увачів надр дпя введення

425 50 425 50

обліку
затверджених запасів питних та
мін~альних підземни» вод

22 Кількість оброблених
ОД. Протоколи Науково-обов'язкових звітів

технічної ради Держrеонадркор11сrувачів надр для введення
обліку
затвер •же1111JІ :!llflfIO~ ft/ІфтІ,І· і

3 ооо 500 3 ооо 500

газу, інших паливно-
енергет11чних ресурсів;
металічним корисних копалин
та неметалічних корисних
копалин

23 Кількість висновків для од. Протоколи Науково-оцінювання результатів
технічної ради Держгеонадр 950 - І 050 -

діяльності ко_рщ.--тувачів Ііа.др
ефективності

І Вартість приростів запасів і грн Протоколи Науково- 57,4 92,9 57,4 89,8
ресурсів мінераяьнот сировини

техІіічної ради Держrеонадр.в надрах на І гривню
В нуrрішньо-госnодарськийвкладеііих бюджетних коштів
обліку тому числі: для вуглеводнів грн Протоколи Науково- - 50,0 - 40,0технічної ради
Держгеонадр. Внуrрішньо-
гослодарський облікякість

І Рівень виконання геологічного відс. Протоколи Науково- 84,8 - 85 -
дов11вчення площ масштабу

редакційної радиІ :200 ООО, у тому числі видання
ДержrеонадрДе_Ежrеолкарти - 200

2 Наловнення інформаційІі»Х відс, Протоколи Науково- 40 - 50 -
ресурсів M4EU даними щодо

технічної ради Держгеонадрродовищ і проявів твердих
КЩJ_исних копалин України

НаслЩкн у разі якщо додаткові коwтн вс будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхщн» вжити длязабезпечення виконання бюджетної програми.

Н, а,д;дс,,., ловатковие коштів ;, sа,м,нот фонду "' 2022-2023 роки призведе до "'""'""'""' Закону України «Про sаmердж"'"' з,..,,ншр~ноr програми Р°'"''"Умінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» від 21.04.201 І № 3268-Vr.

Голова Державної служби геології та надр України

Директор Департаменrу бухгалтерського обліку, звітності,
забезпечення діяльності та управління майном -
головний бухгалтер

(підпис)
ОпімахР.Є.
(прізвище та ініціали)

Мельниченко І.С.
(прізвище та ініціали)
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