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МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20__ р.

Київ

№

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до Закону України від 02 грудня 2021 року № І 928-JX «Про
Державний бюджет України на 2022 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 віл 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),
11 а к а з у ю:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України за КПКВК 270401 О «Керівництво та
управління у сфері геологічного вивчення та використання надр», що
додасться.

В. о. Міністра

Руслан СТРІЛЕЦЬ

:f~, .2._а..І_:/у
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
(наймснування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

Паспорт
бюджетної програми на 2022 рік
І.

270
(КП КВК ДБ)

2.

2704000
(І<ПІ<!31< ДБ)

3.

4.

5.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(найменування головного розпорядника)

Державна служба геології та надр України
(найменування відповідального виконавця)

2704010

0-14 !

(КП КВК ДБ)

(КФКіjК)

Керівництво та управління у сфері геологічного вивченн.я та використання надр
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань

100 102,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду

44 602,9

тис. гривень.

та спеціального фонду

55 500,0

тис. гри-нень.

Підстави для виконання бюджетної програми
Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/9-1-ВР (із змінами та доповненнями);
Водний кодекс України від 06.06.1995 №213/95-ВР (із змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від '30.12.2015 No І 174 "Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 939 "Питання розпорядження геологічною інформацією" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів від 25.06.2001 № 7()2 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до
з::~ конодавства, та їх розм іри" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів від 23.09.2020 н~ 993 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 Но 615 "Про затвсрдження Порядку надання спсціальних дозволів на користування надрами" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів Украї1111 від 0-1.03.~0()..J No 253 "Про затвсрлжсння Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої впали" (із змінами);

2

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 71 О "Про ефективне викорисл ання державних коштів" (із змінами);
І Іаказ Міністерства цифрової трансформації України ІЗ ід 07.05.2020 № 67 "Про затверпження Методикп визначення належності бюджетних програм до сфери
і нформатизаціїї".
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

6.

[№ з/п

Ціль державної політики
Сталий розвиток та раціональне природокористування

1
7.

Мета бюджетної програми

8.

Реалізація державної політики
Завдання бюджетної програми

у

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

№ з/п

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

2
9.

Надання геологічної інформації для користування.

Напрями використання бюджетних коштів
тис. гривень

№

Загальний
фонд

Напрями використання бюджетних коштів

з/п

Забезпечення R11ко11ш-11,я функшп 1 завдань у сфері геологічно: о вивчення, охорони та викорисгання надр
?.

Спеціальний
фонд

44 602,9

65,0
55 435,0
55 500,00

Надання геологічної інформаци для користування

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

44 602,90

Разом
44 667,9
55 435,0
100 102,90
тис. гривень

Код державної
цільової

Загальний
фонд

Назва державної цільової програми

програми

Спеціальний
фонд

Разом

11. Результативні показники бюджетної програми
No
з/п

Показники
затрат
Кількість штатних одиниць

Одиниця

виміру

од

Джерело
інформації

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 05.04.2014 № 85
(із змінами),

внутрішній облік

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

139,0

Разом

139,0

з
2 ЗаіІі\131!3 загальна площа приміщень

КВ. ~І.

3 004,8

3 004,8

3

Кіпькісз 1, ніпрялжень по Україні

4

Придбання оргтехніки

тис.грн.

.5

ГІр1щба1111я комп'ю гсрної техніки та облалнання

тис.грн.

Договір, акт

тис.грн.

Внугрішньогосподар
ський облік

шт.

В нутрі шньогоспоцар
ський облік
Бухгалтерська та
фінансова звітність

42,0

42,0

52,0

52,0

шт.

Журнал реєстрації

300,0

300,0

70,0

70,0

0;.І.

6 Пілвищсння кваліфікації працівників
,

Договір оренди,

внутрішній облік
Внугрішньогосподар
СІ,КИЙ облік
Договір, акт

2,0

298,0

300,0

1 123,4

1 123,4

1 397,1

1 397,1

65,0

65,0

продукту
Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормагивио-правових
актів
2 Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності
підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра
України"
3 Кількість виданих спеціальних дозволів на користування надрами (надання,
продовження строку дії, внесення змін. переоформлення) без проведення
аукпіопів
4 Кількість виданих спеціальних дозволів за результат ами аукціонів

ШТ.

шт.

Журнал реєстрації

5 Кількість проведених семінарів, конференцій

шт.

6 Кількіст ь планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним

шт.

Внугрішньогосподар
ський облік
План перевірок, звіт

шт.

План перевірок, звіт

15,0

15,0

тис.гри.

100 000,0

І 00 000,0

300 000,0

300 000,0

планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною
службою геології та надр України
7 Прогнозна кількість позапланових заходів державного нагляду (кон гролю)
8 Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів

10,0

10,0

900,0

900,0

10 Кількість придбаних примірників 11ро1 рамного забезпечення

шт.

11 Кіпькісі ь придбаної оргтехніки

шт.

Державний бюджет
України,
внутрішнього сподар
ський облік
Державний бюджет
України,
внугрішньогосподар
ський облік
Внугрішньогосподар
ський облік
Договір, акт

62,0

62,0

шт.

Договір, акт

42,0

42,0

13 Кількіст L працівників які підвищили кваліфікацію

ОД.

40,0

40,0

14 Кількість виланих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про

шт.

Внутрішиьогосподар
ський облік
Журнал реєстрації

шт.

Журнал реєстрації

340,0

тис.грн.

Внутрішньогосподар

322,4

за користування надрами без проведення аукціонів (у т.ч. за продовження
строку дії)
9 Налхолження ло державного бюджету від виданих спеціальних дозволів 11а

тис.грн.

користування надрами за результатами аукціонів

12 Кількість придбаної комп'ютерної техніки

п обладнання

надра та Водним кодексом України
15 Кількіст ь .іоговорів про компенсацію витрат держави за провслсні
геологорозвідувап ьн і роботи
1 ефективності
Середня 11..1р1 і сть одного придбаного комплекту програмного забе зиечення

ський облік

14,0

4 500,0

14,0

4 500,0
340,0

4
2 Ссредня вартість проданого од1101 о комплсьл у геологічної інформації

ТІІС.ГрН.

3 Середня вартісі ь олиниці придбаної оргтехніки

грн

4

грн.

../-

Середня вар гість одиниці придбаної комп'югсрної 1 ехніки та облалнания

г.ов

l~11yтri111 ньогосподар
СІ,КИЙ облік
Вн: грнииьогоспопар
Сі,КІ-ІЙ облік
І311у1 рішньогосполар
ський облік

18 119.ї
33 263.7

якості

Рівень виконания плану надходжень до державного бюджету від збору за
видачу спеціальних дозволів за користування надрами без проведення
аукціонів
2 Рівень виконання плану надходжень до державиого бюджету від збору за
видачу спеціальних дозволів за користування надрами за результатами
аукціонів
3 Рівень усунених порушень за результатами перевірок планових та
позапланових заходів державного нагляду (контролю)
+ Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у за, альній кількості осіб які
мають пройти навчання
s Рівснь введення в експлуатацію оргтехніки

вілс.

6 Рівень введення в експлуатацію комп'ютсрної техніки та обладнання

відс,

7

вілс.

Рівень відкритості геологічних даних

Державний секретар

відс.

Внутрішньогссполар

вілс.

Внутрішньогосподар
ський облік

100,0

вілс.

ВІІ)

грішньогосподар

100,0

СІ,КИЙ облік
вілс.

811) грішньогосподар
ський облік
13н) трішньогосподар
ський облік
Внутр і шньогосподар
ський облік
Внутр і шньогосподар
ький облік

~
;;,=- (підпис)

100,0
100,0
100,0
100,0

Євдокія ЯРОВА
(Власне ім'я ПРІЗВІ-ГЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата № (}00/.J.flj,1:;..o- і/ч'f/./3

"7 ,/-/- t?,2. ti-od~

100,0

СІ,КНЙ облік

./L

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проекту паспорта бюджетної програми на 2022 рік
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
за КТТКВК 270401 О «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення
та використання надр»
(лист від 08.02.2022 № 25/3-17/23 79-22)

Заступник Міністра
фінансів України
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