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Лержан11з служба геологі1 та 11злр Укра11н1
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Ксршн1ш I во ra \1nравл1нt1я у сфер~ , ..:олоr 111ного в1ш11е1н1я та ш1кор11стш11-1я 11адр

4 Цілі державно; полггики. шI лося, неI-IIIя яких спрямовано реалізацію бюцжетноі програми

N з/п Цгпь цсржавноі політики

Украгнц: бІЛІ,ш сфскт ивно та 0111а11т1во використовують природні ресурси

5 Мста бюджетно] 11ро1·ра,111

Рсалтзація цсржавноі полі 111к11 ~ сфері геолопчного вивчення та раціонального використання надр

6. Завдання бюлжетпої про, рами

N з/11 Завдання
1 Зд1І!с11111111я лержавного управління у сфері геолгічпого вивчення, охорони та використання надр

1 І Іада1111я І еолоі ІЧІ!ОІ інформаци ДЛЯ користування

7 Вилатки (надаиі крсдигп з бюлжету) та 1-1апря,111 використання бюджетних кошпв за бюджетною програмою

г

Зал всрлжсио у паспорті бюджстної програми Касові видатки (напані крсшгги з бюджету) Вілхинеиия
N

Напрями використання бюджетних КОШТІВ*
з/п Ji:llaJIL)!IІІЇt с11е1на111)1111іІ загальний спеціальний ШГШІЬІ-ІНЇІ спеціальиий

фонл фонд разом фонд фо1111
разом фонд фонд разом

І 1 3 4 5 б 7 8 9 10 11

І
Забс1лс11с1111я и11к<н1а11ш1 функшй : завдань у сфері гсолопчного вивчення,

35 .i93,5 35 493,5 35 437.8 35 437.8 -55.7 -55.7охорони та використання надр

І Іримітка : Вшхилсння обсягів касових вилаткгв ( наданих крсдипв з бюджету) за напрямом викорисл а1111я бюпжетних кошпв ОІ/1 обсягів затверджених у 11;1слор11 бюлжс і ноі програми, пояснюгться проведенням заходів. щодо
економного I рашонального в11h"щн1с1а1111я лержавних коштів, псрслбачених для утримання органгв впали. які використовують кошти держвного бюджету

1 І Іала1-1ш1 І соло: ІІІІЮІ інформаці, ДЛЯ хористуваиня 26631.9 26631,9 11510.І 12510.І -І 121.8 --1 121.8

І Іримітка : В1дх1111е1111я обсяпв касових видаткгв (нацаних крспипв з бюджету) за напрямом використання бюджетних кошпв вш обсягів затверджсних у паспорті бюлжетно: програми, понснюсться проведенням захошв, шодо
економного I рашональноі о в11кщ111ста1111я кошті в спеціального фонду Держгеонадр.

3 І:311датк11 на 011ко1-1а1-11-1я завлаиь 1 гнформатизапп І 638,1 І 638, І І 474.б 1 474,6 -163,5 -163.5
Примітка : 81дх11л..:1111я обсяпв касових випаткгв ( наданих крепи пв з бюджету) за напрямом в11кор11сг..11111я бюцжетни-, коцгпв віл обсяі ш затверпжених у паспор п б10:1же1-1ю1 програми, 11ояс11юС1 ься проведенням захошв. шово
сконоІ\-ІІЮГО I ра1~ю11аr11,1ю1 u використання кош пв с11е111ш11>1юго фонду Держгсонапр

4 Випагк« 1-13 пшвишсння квашфгкапп прашвнпкгв 50,0 50.0 -50,0 -50.ІJ



І Ірнмі I ки : Вщхилсння обсяпв касових вида пов ( наданих крелипв J бюджету) за напрямом використання бюджетних кошпв вщ обся: ів затверпжених у паспорті бюджетно: програми, пояснюється тнм шо 11р!l111вн11к11 Держгеоналр
прохопили пшвищення квашфгкацп листаншйно на безоплптнгй основі, навчання відбувалося на освп шй бап Державно: еколопчпоі акапсмгї шслядипломно: осв1111 та у11рпnл11111я.

lУсього 35 493,5 І 28 320.0 j 63 813,5 j 35 437.8 / 23 984,7. І 59 422,5 j .55,7 І .4 335.31 -4 391,0
Примігка : Вшхилення обсягів касових вилатків (наданих крсшгпв з бюджету) 1а напрямом викорисгання бюджетних коштів від обсягів затвсрпжених у паспорті бюджс гноі програм 11. пояснюється провеленням захошв. щодо
економного і рашонального 011коrJ11с1а1111я державних копп ів, псрслбачсішх для утримання органгв вш1.111. як: використовують кош ги лержвного бюджету

8 І311да1·к11 (надані кредити з бюлжсгу) на рсалізашю державних 111л1,~)в11х програм, які виконуються в межах бюлжстної програми

ТІІС ГРІІВСНЬКод
Затверлжсно х паспоргі бюцжстної програми Касові видатки (надані крсциги 1 бюджету) Відхиленнядержавно і

цільової l Іазва лержавної .пльовог програми
загальний сr1е111ш1ь1111і'і загальний спсціальний 1~н аль1-111і1 спеціальнийпрограми Фонд фонл разом

Фонд фонл разом
Фонл Фонд разом

І 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

9. Результативні показники бюлжстноі програми та аналіз їх виконання

Фактичні результативні показники, лосяі нуп за
Од11,н111я Джерело Затвсрпжено у паспорті бюлжстноі програм 11 рахунок касових вилагків (наланих крсдипв 1 ВщхиленняN з/п Пока нн1к11 бюлжету)виміру інформації

з..1.г.1111,1111f'і с11е111.1Ль1н1їі загальний с11е111ал1,1111іt загальний спеціальний
фонд фонд разом

фонд фонд разом
фо1111 фонд разом

І 2 3 4 5 6 7 8 9 IU 11 12 І 3І затрат

постанова Кабінету
І Кількість ш гатни-, олинипь од Міністрів ВІД

І 19.U 119.0 110,0 110,0 -9.0 -IJ,O05 04.20 І 4 №85.
внутрппній облік

І [рпм іткя: Розбіжність мгж ф.1кп1•11111J\1 1юк:111111ко,1 та затвердженим у паспорті бюджетної 11porpa11,111. пояспюєл ься наявшстю вакантних посад

2 Займана загальна 1шо111~1 примппень ком Договір орєнли,
1850.7 І 850.7 1886,2 1886.2 35,5 35.5в11~ішн1й облік

І Ірнмі гка: Розбіжність між ф.:~к, 11
1

11111\1 показником та затверцженпм у пас порп бюджстної програм 11, пояснюється уклалеиням договору N~86 І 7 між Державною службою, соло: 11 та надр Украї1111 та Рсг101-1аль1111м вілділснням Фонду
державного майна Укра11-111 1ю м К11( Ry внаслшок чого вщбулося збільшення орендованої площі на 35.5 кв м

3 Кількіст ь вшрялжень 1ю Укра1111 ОД
Внутрицньогоспо-

2.0 420.0 -122,0 2.0 182,0 І ~4,0 -238.0 -238,0царський облік
І Ір11мітh'а: Розбгжнісгь 11,11ж ф:нп 11111-11111,1 показником та затвсрлженим у паспорті бюджетної програм 11. иоясиюггься змепшснням кількосп відряпжень на 138 од11н11н1, чсрс 1 карантинні за ход 11, огопошего вшповідио до Закону Укра~1111 шл
17 03 2020 № 533-ІХ "І Іро внесення 1м111 по деяких законоцавчих антів Украіни, спрямовзиих 11а запобггання "11н11к11е111-1ю, поширенню коронавірусної хвороби (СОVШ- І 9 І", пос1.111nв11 Кабінету Мгністрів Украї1111 вщ 11 03 2020 №211
"Про запобігання поширенню на тсриторп Укра11111 коронавірусу COVID-19. спр11•11111с1юі коронавгрусом SARS-CoV-2" (1з 1м1шм11). постанови Кабінету М1111стр1в Укра11;11 нщ 20 U5 2020 №392 "Про встановлення карантину з мстою
1а1106і1·а1111я поширенню на тсриторп Укра11111 1 остроі ресгпрагорног хвороби COVID-19, спр11•11111с1ю1 коронавірусом SARS-CoV-2" ( із змінами), постанови Кабгнету М1111с1р1в Украіни нщ 22 л111111я 2020 року №641 "Про встановлення
карантину та запровадження пос11ле1111, про r11е111дсм1•1н11, захошв на теригорп із з11ач111"1 по11111рс1111ям I ос, ро, рссшраторноі хвороби COVID-19, спричинено, коронавгрусом SЛRS-CoV-2". наказу Державно, служби геологи та надр
Укра11111 від 18 бсрсзня 2020р № І 0 5. ··1 Іро тимчасове запровадження дистанційноі роботи окремих прашвників"

4 Коцп орпса варпс гь комп'ютсрноі техніки та
ТІІС.ІрН Догов,р, акт 1388.І 1388,1 1217.0 1217,0 -171,1 -171.1облад11ення

І Ір1нні I ка: Розбіжнгс гь між факт1Р1н11ч11 1юкn11111коr,.1 1а затверлженим у паспорті бюлжетно: програми. пояснює I ься скоиомгєю кошпв
5 Кошторисна ваппсл Ь оргіемпки ТІІС грн Договір, ак, 111,9 111,9 256,7 256.б 144,8 144,7

Приміть,»: Ро161жн1ст1, мгж фак-111111111,1 показником та затверджеиим у паспорті бюджетної програми. иояснюсться приабапням сканеру формату А-0 та швицкгсних сканерів для бсзпсрсбгйної та ефективно: роботи Лержгсоналр
2 пролмктм

Кількгсть ро илнпуги-, І пшго ювлсни-,
І311у1 ргшньогоспо-І 13КОІІОД<ІВ1ІІІ\ І норма, ІІІНЮ-ПровоВІІХ 1111 60.0 60,0 60,0 60,0активів ларський обпік



•

Кіпькість прийнятих І опрацьованих звггів

2
фгнаисово-госполарсько: шяльності шт

Бухгаягерська та 72,0 72,0 по по
пглпригмств, оргнанізацій Т3 ! Іашональнсї фгнансова 1RІТІІІСГЬ

.но 11111011срно1 компані: "І Іапра України"

3
Кшькгсть в11да1111х, персоформпепих 1

ШТ. Ж) р11а.11 рсгстрацп 520.0 520,0 40-1,0 404,0 -116,0 -І 16,0

проловжених спешальних цозволгв
Примігки: Ро161ж111сть між фактичним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми, поясиюсться т11м шо, у 2020 ро111 1 гплс гав. визначених Порядком наланпя спеціальних дозволів на користувания надрами та
Порядком провслення аукціонів з продажу дозволів на користування надрами. 3а1 вс рлже 1111, постановами Кабінету Міністрів Украіни від 30 05 2011 року №615 .віл 23.09 2020 Ne 993 вшповівно, враховуючи вшмови вшповшних

обласних рап та Мгнловкілпя, певна кількість заяв від суб'єктів госполарювання була новсрнута

4
Кшькгс гь провслених сем.наргв,

ШТ.
!ЗІІ)'ГрІ шньогоспо- 16,0 16,0 25,0 25.0 9 (J 9,0

t-.:Ott(!)Cl)Cl!Іttll д..1.щ.:ь1,.11і1 облік
При чі і ки: Po1fi1жt11Cth МІЖ фзк11111нш.1 иоказником та затверлжеиим )' паснор н t)ю:1жспю1 програми, нояснюст ься збільшениям кількосп ссмтиаргв і~ конферсншй, провелсиих у ДІІСІЗНІ1ІЇІІІОМУ (ОІІЛЗІЇІІ) рСЖІІ\11 ~ JR'н1ку J погпибиснням
спгвпраш в ( вропєйською 1 ~01ю1 ічною спільнотою. залученням інвесгишй у ro іробку украгнських надр ,а почаз ком великих проектів у сфері ро інглкн нафти та газу для позбавлення Украіни імпортозалсжносп

Кількість 11ла11ов11х заходгв державного
нагляду (контролю) згілно з р1ч1111м планом Г1ла11 псревірок.

5 щ1І1С11е1111я заходгв пержавного нагляду ШТ. 894,0 894,0 196.0 \96,0 -69Х,0 -698,0

(конгролю) Дсржавною службою геолпї та
ІВ11

иапр Укра11,11
Примі I ки: Ро161ж~11с·11, мгж факт1.111ю11'-1 показником та затвсрдженим у паспорп бюджетної програми, понснюється зменшенням кіпькосп планових 1;;.1.х()1110 лсржавпо: о на: ляду (контролю) на 698 через харан 11111111 заходи, ВідІІОВІдІІО по

11111пу11к1J 4 пункту 2 Прикінпевих положень Закону Украіни "Про внесения l/\ІІН ло всяких законодавчих акпв Украіни. спрямованих н.:~ зз11061га1111я ш1н11к11е11ню I поширенню коронавгрусної хвороби (COVID-19)'', постанови Кабінету
Мгністрів Украіни від 11 03 2020 №211 "Про запобігання поширенню на 1ер111ор11 Укра11111 коронавірусу COVID- І 9", постанови Кабінету Мгнпл р1в Украіни вш 20 05 2020 №392 "І Іро встановлення кзран п111у 1 мстою запобггання
110ш11ре111-1ю 11а гсриторп Укра11111 гострої рсспіра горної хвороби COVID- І 9, с11r11ч1111сноі коронавірусом SA\{S-CoV-2, та етапів иослаблспня про, 11сщ1см1•11111х захошв". постаиови Кабінету Міністргв Укра1>111 вш 22 07 2020 №641 "І Іро
встановлснпн карантину та запроваджепня посилсних r1рот11еп~демічю1х тахолгв 11;1 1-..:р11тор11 ІЗ значним поширснням гостро! рссгпраториоі ,1юrо611 COVID-19. спр11111111сно·1 коронавірусом SAH.S-CoV-2" (1з зм111аі\111. внссепими
постановами Кабінету Міністрів Украіни ВІД 12 08.2020 №712 і ВІД 27.08 2020 №757} та поста110011 Кабінету Міністрів Украіни "Про висссння i.1111 :,о пос ганови Кабінету М1111стр1в України від 22 липня 2020 р № 6-11" в111 13 10 2020

№956 1 12 03 2020 ввсдена заборона на проведення планових заходів пержавиоі о 11а1 ляду (контролю)

6
І іро: нотна кількгсть позапланових заходів шт.

Пла11 псрсвгрок, 60,0 60,0 305,0 305,0 245,0 2-15.0
пспжавного пагпяпу (контролю) 1ВІТ

Примітка: Розбгжніс гь між фа"ї1111н11м показником та затвердженим у паспорп бюджетної програми. повси.осться гим що, через введення заборони 1-1а провсдсння ппанових заходів державного нагляду (контролю) зб1.1ь11111л.1ся юлькість
1101ап11анов11, псрсвгрок, ировецених на підстав, абзацу сьомого частини першо, ггатп 6 Закону Украї1111 "Про основні засади державного наглялу ( конгролю) у сфер, господарськоі діяльності" (неподання суб'єкт ом госпоцарюваиня
докуменпв обов'язковог звггносп за цва звгпп періоди пщряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про пр11ч11н11, що персшколжапи 1юда1111ю таких документів) Основна ч3.сї1111з позапланових захолгв державного

иаглялм ( коп гропю) вшбувалася вкгнш 2020 року.

І іалхоцження ло державного бюджету ВІд Дєржавниі,

7
збору ~з в111ш11у спешапьних лозволгв за

ТІІС. грн
бюджет УкрЗІІіІІ, 750 ооо.о 750 ооо.о 958 ~51,-1 958851,4 208 851,-1 208 851,4

корис гування І·ІЗдрам11 та кошпв від внутр: шньогоспо-
продажу Г:.1КІІХ ДО'ЗАОЛІВ царський облгк

11 рнмі І ~а: rо161ж111с1 ь ьиж ф:1кr111111нм покаЗІІІІКО(І.І т~ затвердженим у паспорт І бюцже гної програми, Г\ОЯСІ-ІЮЄТЬСЯ ГІОЯСІІІО(їЬСЯ ІІШІ3ІІЩСІ"Іt~ЯМ нла 111 ібор« 1<1 налання спсшаиьних ло зволтв на користування палрами, Н1КОЖ СВОРІ3СІН)Ю ІЗ у
повному обсип сплатою суб'єктами госполарювапня до Державного бюджету Укрш1111 sбору за видачу спсшальних лозволів за користування 11щ1rщ~111 ( проловжения строку д11)

8
Кшьккл ь 11р1шба1111х примірників шт

rз,,утр111111ьогоспо- 11,0 І \,О 1,0 1,0 -ю.о -10.0

111Jог1х1м1ю1 о забезнечення Д3!1СЬКІІіі облік
Примітка: Р1.п61ж111сп, і\1ІЖ фa1<11ii11нtr-.111 показником та затвсрлжсним у паспорт: бюджетної програми, понснюгться проведенням захошв шоло скоиомного га pG1LІ011.-vi1)11010 в11кор11ст::~111-1я коштів, 11ерслба11с1-111\ для утр11ман11я органів

лержавноі влади. які викориєговуюл ь кошт и державного бюджету.

9
Кшькість придбано: комп'ютерно: тех1-11к11 та

UIT Договір, ак, 131,0 131,0 52,0 51,0 -79,0 -79,0

обпадиания
11 р1,міп,·а: Ро >fі1жн1ст1> мгж фаюичними показником та затвсрлжепим у паспор: 1 бюджет 1ю1 програми, поясиюгться ировеленням захолгв шоло скопомного 1а рашонального викорис I ання кошпв, псрсдбачсних цля у, римання оргаиів

цсржавноі н.гали. яьл використову ю·1 ь кошти державного бюджету
10 Кглькгсть 11р11дба~t01 оргтсхніки шт. )101 ОІІІР, акт 37,0 37,0 25.0 25,0 -11,0 -12,0



•

llp11мiтh::-t: Розбіжність ,11ж фактичними показником та за I верлженим J 11а,110рт1 бюджет но, про: рам 11. поясиюється проведенням ~а,од1в щодо економного Т3 рацюиальиого викорисгання кошпв, передбачених ппя утримання органгв

псржавпоі впали. які використовують кошти лержавноі о бюлжету

11
К1ЛІ,ЮСТЬ 11рашв1111КІВ, як: пшвишипи Од

Внутрішньогоспо- 17,0 17.0 12,0 12,0 -5.0 -5.О
квалгфгкацію папський облік

Пр11А1іп.:а· Розбіжність між фз1(т111111111\Нt показником та затвсрлженим у паспорті бювжстноі програми, пояснюється змсишенням кількос п працівників.які гилвишили квапіфікашю 11з 5 через каран гинні захопи. відповідно до підпункту
4 пункту 2 Прикінцевих положень Закону Украіни "Про внесення змін ло деяких закоиолавчих акттв України, спрямованих на запобігапия виникнснню і поширснню короиавірусиої хвороби (COVID-19)", постанови Кабінету Міністрів
Украіни від 11 03 2020 №211 "Про запобігання поширенню на I сриторп України корона вірусу COVI D-19". постанови Кабінету Мгнпл ргв Украіни від 20 05.2020 №392 "Про встановлення карантин. 1 ме гою запобиання поширенню на
тсриторп Украіни гострої рсспіраторної хвороби COVID-19, спричипеноі коронавірусом SARS-CoV-2, п етапів послаблення ирогисгидс сичиих захошв", постанови Кабінету Мппстрів Украі1111 вш 2~ 07 2020 №641 "Про встановлення
карантину та запровалжсння посилених протиспіпемічних захолгв на геригорії із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID- І 9, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2" (із 1,,11на,1н. виссеними постановами Кабінету

Миистрів Украіни вш 12 08 2020№7121 иід 27 08 2020№757) І Ірашвниш 111дв1t1JJJ1л11 кваліфгкашю пистанційно, навчання віпбувалося на освітній базі Державно: екопопчної акапсмп шслнпипломпоі освіти 1а управпгння

КІЛІ>КІСТЬ виланих висновкгв і ПОІ ОДЖСІІІ,.

12 перелбачсних Копсксом Укра11111 про налра 1111 Журнаи рсєстраци 5 ООО.О 511011.11 4 595.1) 4 595JJ --Ні)_О -405,0

1а Водним кодексом Украіни

П римітка: Розбіжнісі ь мгж фактичним результативним показником ,а затвердженим у паспорті бюджетної програм 11. пояснюєі ься 111t\1, шо змсншипася кількість зверне 111, воцокористування. ВІ.'1ІІОІ3ІЛНО ло положень статті 49 Воюю го
коле ксу Укра11-111 тв зменшилась кількість звернень надрокорисз vнач1в стосовно отримання погопжснь. передбачених статтями 82, 86 1 Ч3 Воциого кодексу Украіни та статтями 51, 58 Коне ксу Украіни про надра

13
КІЛЬКІСТЬ комплекпв наданої геолопчноі Журнал реестрації 120,0 120.0 95,0 95,0 -25,0 -25,0
гнформаціі

кшькгсть

11 І"'"'ітt<а: Розбіжність між фактичним результативним показником га затвсрцженим у паспорті бюджетиої програми, поясиюгл ься тим, шо вілпошлно до пункту І О І іоряпку розноряпження ·1 еолопчною гнформашсю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України вщ 07.11.2018 №939. пла га 1а 11тор1111ну (оброблену) геологічну інформацио, що с державною власіисі ю, справлясться -i иалрокористувачів виключно у ра·11 01 римпння спеиіального дозволу на
користування надрами як компенсація витрат держави за ировслені геологорозвшувальні роботи згшно з укпаленим Договором про компеисашю витрат держави 1а проведеш геологорозвщувальн: роботи мгж напрокористувачем та
Л~ржг..:011ал.рзм11, віпповідпо кількість укладених поговорі в 11рЯ1\Ю прорційно залежить вщ кількості 1н1ш1н1-1х спешальних дозволів 11;1 кор11С1)1ВЗІн1я надрами

3 ефективносп

І
Середня вартість одного придбаного

І ІІС грн
Внутр1шн1,огоспо- 22,7 І.О -21.7

комплекту програмного забезпечення лаоський облік
ІІ1111і\ІіОс.-1: Ро161ж1-11СТІ> між фактичними показником та затвердженим у паспорті бюджетної програм 11, пояснюсться екОІІОМІСІО КОШТІВ

2
Середня вартість одного проданого

І ІН: І рн
Внутргшньогоспо- 227,7 247.6 19,9

комплекту геологічно: інформаці: лаоський обЛІК
ІІJНІі\tіт~а: Ро161жн1ст1, між фактичними показником та зал всрлженим ~, паспорті бюцжетної програми, пояснюється збільшенням варюсп комплекту геологічно: 11-1фор,1.11111

3
Ссрелня варпсть оциниці придбаної грн

Внутрішньо: оспо- 10 596,0 23 403,8 12 807.8
комп'тсрноі техніки 1а облалнання царський облік

ІІ1н1'1і1 ••.·а: Розбіжність мгж факТІРІНІ\/\І показ1111КО11,·1 та затверлжсним у паспорті бюцжетпо: програми, пояснюсться 16іЛІ>1.1.1с1н1я,.,1 партос и комп'ютерної техшки та обпаднення

4
Серецня вартість одиниці придбаної Внутрішньогоспо- 3 025,1 10 264,0 7 238.9
опгтехнгки

1р11
даоський О6ЛІК

Примі і кя: Розбгжність мгж факт11ч1-111\І показником та затвсрлжсним у паспорті бюцжетиої програми. поясиюсться з61л1)111е1-1нЯ1'1 вар гост: оргтсхнгки

4 якості
Р1ве111) в11ко11а1111я плану надходжень до

дсржавного бюджету віл збору за видачу І111уrр1шнhОІ"ОСПО-
І спешальних ДОЗВОЛІВ 1а користуваиня ншс 100.0 127.8

надрами та коштів 01д продажу таких
царський 06111 к

ДОЗВОЛІ
Примі і ка: Ро161ж111с1ь І\ІІЖ фак111ч1-111м показником 1.1 затверпжсним у паспорті бюпже іноі програми, пояснюст ься пшвишснням плати збору 1а налання с11сu1ал1')1111:\ позволгв на користування надрами

Час, ка усунсю1-..: порушень 13 ретупьтатами Вну-1111 ш111,01 осrю-
2 псревгрок плановх га позапланових заходів ВІЛС 100,0 37,9

лсржавиого иагпялу ( контролю)
царський облік

І Ірн~1і І ка: РоJ61ж111с1 Ь МІЖ фактичним показником та .затверлжеиим ~ паспорп бюпже і IIUI про: рам 11. іюясиюгт !>СЯ закгнчсипнм ст J)UK\ }ІІІ спсшальних лозволгв. анулюванням Д01ВОЛІВ налрокористу В~І
1
ІІВ. нснастаиням термиив усунення

порх шень



3 Рівень ошкрІІТ()СП І соло: \ІННІЛ даии-, ВІЛС
Внутрішньогоспо-

100,0 100
царський облік

Чаєт ка 11рш.11ВНІ1КІН. ЯКІ ІІІЛВІІ\JІІІЛІt Внутр1ш11ь()ГОСІІО·
.j квалгфікашю у 1ai·a.r1ь1-111! КІЛЬКОСП осіб, ЯКІ ВІДС 100,0 70,6

мають ПрОЙТІІ 11ав•1аII11я
дарський облік

1Ір11і\1і1..:а: Розбіжність між фа1..--ТІІ'ІН11м1111оказ1н1ком та затверажепим у паспорті бюджетно: програм 11, пояснює гься зменшенням кількосп пр.-~111н111,1ків, які підвищили кваліфгкаппо 11а 5 через карантинні захопи. вшповшио до гпдпункту
4 пункту 2 І Ір11к11111ев11~ положень ЗакОІІ) Украіни "І Іро внесения змін до деяких законоцавчих актів Украіни, спрямованих 11а запобігання в111н1к11с11ню і поширенню коронашрусноі хвороби (COVID-19)". постанови Кабінету Мгністргв
України від 11 03 2020 №211 "Про запобпання поширенню на теригорп Украї1111 коронавірусу COVID-19", пос I анови Кабінету Міністрів Укра11111 ВІД 20.05.2020 №392 "Про встановпсиня карант ину з метою запобігання поширенню 11а
тсриторп Укра1111-1 гостро, рсс111ра1ор1101 ,во1юп11 COVID- І 9, спричинено: коронавірусом SARS-CoV-2. та стагив послаблення протисгипееичних заходів", постанови Каfі111ел Міністрів України ВІЛ 22.07 2020 №641 "Про встановлення
карантину т:-~ запровадження посилених IIро111сI1шс~1Iчн11х захолів на тсриторп 1з значним поширенням гострої рсснгрзторно: хвороби COVID-19. спричиненої коронавірусом SAl{S-Co\1-2" (11 змінами, внесеними постановами Кабінету

Міністрів Украіни від 12 08 2020 №712 і в,:~ 27 ns 2020 №757) Прагпвниш піпвишили кваліфікашю листаншйно ІІ~Н113ННЯ відбувалося на ОСВІТНІі1 базі Державної еколог ІЧІЮІ ;]1{3,1L''1-!JI ІІІСЛЯДІІПЛО(І.ІІЮІ ОСВІТІ! та управління.

5
Р1вс11ь ввслсння в сксплуа иипю ВІДС

Внутрипньогоспо- гоо.о 100
комп'ютерно: rсх111к11 та обла:111е1111я ларський облік

б Р1ве111> введення в скснлуатаиио оргтехніки ВІДС
Внугрицньогоспо-

100,0 100
даоський облік

Аналіз стану викоиаипя рсзультаз ивних показників

За результатами шяльиосп у 2020 ро111 Лержавною службою геології та надар України посягнуто таких результапв через впровалжсння процедури аукшонів надходження ло лержавного бюджету ВІД збору за видачу спеціальних
позволгв зросли на 208 851,4 тис.грн, р1н~111, виконання 11ла11у налхоцжень до лержавного бюлжету від збору 1а випачу спегпальних дозволів 1n користування надрами та кош 11в вгл пропажу таких дозволі склав 127 ,8 відсотків. забезпечено
участь та провелено 25 ссмінарів, конфсрсншй у цистаншйиому (онлайн) режимі, підготовлено 60 закоиолавчи-, та норма гивних акпв, вицано, переоформлено і продовжено -10-1 спсшальиих позволи. проведено 196 планових та 305
позапланових захошв державного нагпял, ( кон гролю), видано 1 погоджсно 4 595 висновків передбаченим Кодексом Украіни про надра 'їd Вол11ш,·1 кодексом України, надано 95 комппсктів Договорів про компснсашю витрат державі за
провсдсн: гсологорозвшувальні робот 11 між надрокористувачами та Дсржгеонацрами та підвищено квапіфгкашю лсржавних службовців Дсржгеонадр у кількості 12 осіб.

Бюджет на програм а 27040 І О "Ксрш111111тво га) правління у сфер, геологічного вивчення та використання налр" 1а 1згал1,1111,1 фондом профінансована з Державного бюпжсгу 11а І ОО відсотків

10 [311датк11 у розргзі алминстративно-теригоргальних од111-11н1ь

Затверджено у паспорп бюпжетноі програми Касові видатки (надані кредІІТІ·І ·J бюджету) Відхилення

Код Назва альшис гр.и ивно-гериторгальноі одиниш
загальний спешальний заI апьний спеціальний загальний спеціальний

фо11д фонд
разом

фонд фонд
разом

фонд фонд
разом

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І Автономна Республіка Кр11,1
2 Вінницька область
3 Вопинська обласл ь
-1 Дніпропетровська обпасл ь

5 Донецька область

б Житомирська область
7 Закарпатська област 1.

8 Запорпька область
9 іваио-Франкіпська область
10 Кигвська область
11 Кгровоградська обласгь
12 Луганська область
13 Jl І)В1 ВСІ>Ка область
1-1 Миколаївська 0611:icr,.
1, Одеська обпаст ,,

16 Полтавська обласгь



17 Р~в11е11с1)ка область
18 Сумська область
19 Тср110111л ьська область
20 Харківська область
21 Херсонська область
п Х11-1~л1>1111uька область
23 Черкаська обл ас, ь
24 Чсрпі вецька область
25 Чершпвська область
16 М1с10 К111в
27 Місто Севастополь

Усього

11 Узаі апьисний ВІІСІЮВОК про ВІІКОІШНІНІ бюлжст 1101 програми.

Протягом 20:?О року ПІ,1 час. в11ко11а1111я R11ко11а1111я бюджетно, програми Держгсонадра дотримувалося. в11зн~111сн11\. паспортом бюлжс гног програми. lll.'lei1 та иапрямгв використання бюджетних кошпв. та досягнуло мсти бюджетно:
програми "Рсал,~11111 цсржавноі попггики у сфері гсологічного вивчення та рапюнального використання надр"
У 2020 році Дсржгсонаарами забсзпсчсно иадхопжения коштів до цержавноі о бюджету нгл збору 1а видачу спеціальних лозволгв за корис гунання 11а,1рзм11 т~ коштів вш пролажу таких дозволів у сум: 958 851.~ 111с I р11в~111 •. або виконання
плану на 127.8 вцсотьа

Завдання "ЗдІЙСН~ІІ!!)/ ~ 11рЗВЛІІІШ! у сфері І СОЛО І гчного вивчення, охорони та використання надр" виконано R пониому обсязі при використанні минмальноі \) обСЯГ)' бюджСТШІХ кошпв

Завдання "Н,1:н1ню1 1 сологічноі інформацп для корисгування" у 2010 році було виконано на 79.2°0 через змсншсиня кіпькосп звернень налрокорис: ~ на-пв дня о I римання спеиіапьних цозволів зменшилась кількість комплектгв гсолопчноі
гнформацп

• З:1111:І'І:Іk•ІІ ••. 14 ІІо,;І ІІ,11Іj'>ІЧ!І І<ІІМ'ІЧІ~ ІШІІІІІ r,,., L,t,,~·11111\ Іі"НІІІІІІІ t..11!-.:р'1;t.О:ІН \ lltk.Ht>JHI fію.1жс111111 1111<•• 111:1.\ІІ!

Гопов« Д('р,канно·і (·JІyjJ,,·б11 гсопогіїтя пацр Украї111,

·i:.1c1yr11111..: лиреьл ора лгпиртамєнту - иачапьн и к відділу планово-скоиомічнш О
робо, 11 п1 робо 111 і 1 1tсржав1111,111 пщпригмствами

Роман ОІІІ~ІА:\

ІІа1алі11 БОНДАІ'


