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4 Цин лсржанпо: иолітики. на ДОСЯІ ІІ~ІіІ/Я ЯКІ!'\ с11ряІ\ІОВЗ11а рсапгзашя бювжетноі програми

J,11 Ц1т" цсржапноі ІІОЛІ І ІІКІ!

5 М~т:.1 ()ю_11)І\l'1 но: 11ро1 рз~111

Рсал11~ІІІ>! лсрж.гаио: ІІОJІіІІ!КІІ у сфl'рІ Іl'().ІОІ ІЧІЮГО ВІІВ1/СНШІ ];} рашонального викорис гапня надр

6 З:~в·t~ІІІОІ бюлжсгно: 11ро,-rз,111

N 1II Заннапня
І З"11і~снс1111я державного ,11рав.1111ня J сфср: 1со.ю11ч1ю10 нивчсння. О:'\оро1111 та 0~1кор11с1а1111я налр
2 І іадання I еолоі ічно: 111фор,щ1н11 лня корис 1:, uаIIIIя

7. В11д;.~ 1 кі: ( 11~ 1~t111 ьрсшп 111 бю.іжс 1,) 1:1 наирями впкористпння бюджстпих коштів 1n бюлжетною програмою

l 11l І 1111ti\,.::HI_,

J.~гвсрлж.;1ю) 11~ic11op11 бюджстно, програми Касові видатки ( 11ад"1111 кр~ДІ1111 з бюпжсту) Вьг.илснняN
ІІ;.:11р>1r-.1н ниьорис гання бюлж1:11111'\ кош пн"

'" ШІШJІ,ІІІІfі спсшальнип кп альний спешальний загальний С"ІІL'ІІІ;\J11)1ІІtіі
lj,01111 фо11,11

раЗО'1
фонд фо11~ разом

фо1111. фn1111
разом

І 2 3 -1 5 б 7,U 8 9 10 11
) І..'І,ОІ"С.) І JS -193,S 32 ооо.о 67 -193.:і 35 493,5 26 -19-1,4 61 987,9 І 0,0 -5 S0:\6 -5 SOS,6

І
Забсзпсчсння виконаиня ф~ 11кu1і1 1 завда 111. у сфері 1 солопчиоі о вивчення

РI 66J C J Р6I 35 -193,5 J) 493.5 35 493.5 О.О о.оохорон» та ВІІКЩ)І!СІ;\ІІІІН напр

:, f ,~.1~ІІІІИ І соло: І'!Щ)J 111Qюрмr~ш1 для корист, Н:111\ІЯ з 1 950,n 31 950.0 26-193.0 26 493,0 -5 -157_{1 -5 -157.0

Прим і і хи : ВІЛ'\І!Л1..'ІІІІЯ обсяпн k~L'\tВI!'\ вил.п ьгя 1а напрямом никорис гзпия бюлжси-и-, ьогнин 1\1.і..І обсяпв ~~~,в~рді!{~НІ1'\) ІІ~СГ!Ор!І біолжс гно: програми, ІЮЯСНІ(){ 11,СЛ провслсиням Ш:'\ОДІН, іцо.ю сьономиою І рашональноі о
викорис: :11111>' кош І 11-t снсшально: О ф\)І!'ІУ Дсрж: сопадр



3 13щщ І 1(11 113 ІІІ!ІІШІІІСННЯ квалгфгкаш: нрацівникгв 50,0 1 . .J І,.J -.JX,6 -48,6

11 ри »! 1 "'а : ВІJІ\ШJСІІІІЯ обсяпп І-;"аСОІШ'( в11:1:1тю_1~ 1.~ напрямом R!JКОр_НСТ~ІІІІЯ бюджс гних КОІІІТІА ВІД обсягів 1:11 всрджсних у 11;1с1ю_r:1 ! бюлжстноі програми, ПОЯСІІІОП !,СЯ 1111\1 Ш9_!:!_.Р:tІt1В!ІІ!КІІ )~~іК[ ~ОІІ~д_р_прО'\ОJtІІЛІІ гидвиніенн»

8 І31ша I к11 ( н.шан: крепити J бюлже гу) на pl'a.111~11t11й .11:р;1-:-.нш11, пільови-, 11ро1 рам, які в111..:011ую I ься А межа, бюцжет 1101 програми

Код Загвсптжено \' пзспош І бю тжстноі поогоам» Касові нила I ю1 ( нал:1111 кпспити з бюцжс 1·,) Вtд\:ІІJІ~ІІІІЯ

державно, І !,HR:1 .гсржавноі шпьовоі програми 3:1г:.u1ь1111і! сисшальний загальний сисшальний загальний спсціальний
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разом фо11n фонп
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разом
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9 РL~з,·л1.,1а11нн11 ІІО"<НІІІІКІІ бюлжстиоі пооизамн та аналн І"\ ВІІКОІІЗІІІІЯ

N ! п По1ш1ю11.:11
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Кшьктсл ь ІІІІ~!'ІІІІІ"\ олипинь

О,11111111,яІ Джсрсло ;a1;:u1i.н11i1 ,,1~1оа..1ь1-111іі
Hl!1\11J)) гнформапп фо11д фо11д

разом
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иостанова К,1{)111сту

Мгнісл р.в вгл
ол 11)5 O.J 2014 N•S'i (1з І 139,0 І І 13'!,ІJ І 116.0 І І 116.0 І -13.0 І І -23,0

"3,\ІІІ!аt.ІІІ).
внут рішнгй облік

І)р1Іі\11Іh'.І: Роі6ІJІ\І!ІСІІ, r-.11;-1, фак гичним иоказником ІЗ за1вt:р;tЖІ!ІШ!\І у паспорп бюлжсі ноі програми, ПОЯСНЮ( !ЬСЯ наяпшстю вака1111111х посад

Заимана загальна 11;10ша примицень
}jt)IOB!p ореІІ,(11,

,~ •• , ',.,,, 11ч1і1 .,, •••••
1901,9 1901.9 300.J,R 300.J,8 І 102,9 1102,9

о.і ВІІ) гргшньогоспо
царський 06л1к

2,0 352,0 2,0 230,0 -12.!,ІІ -124,0

J J римі: ,,.·;1: Ро J601ПІІС'ТІ) мгж Ф~~к І ичн ІІі\1 пока шиком T<J {~П нер.'ІЖL'ІІІ1!\: \ П~СІІО()ГІ бю.гжс І 1101 I IJ)Ol]_)J~ll1, пояс ІІЮ( 1 !·,СЯ 3~1СІІІІІСІІІІЯ \1 1-. шькост І ВІ трялжснь прашвниь 1 В Дсрж: (:{)ІІЗ.Пр на J ~.+ 0;1111111111, черс І карані 1111111 заміли вшповілио ло

Коипорисна вар ис іь орі.гипашйно: гссніь и І 111L 1р1-1 Договір, ак: ,75.3 375.3 І 68.J.o 168.J.6 І 309,3

11 )111;\Іі] ,,.·;t: Ро и-н:;,,;;11Іl'J !, \ІІЖ ф,:1-.11:111,ІІ\Н! пока ИіІ!К()Л: 1.: \~!1 всрлжсним , []~!СІІОр11 бюлжс: ІЮІ програми, ІЮЯ(ІІ!()( 1 І,СИ ll!t-1 що, чсрс J н·н:Н,Шl'ІІtІЯ ш 1:111101 чисельнос п пр.ипвникгв (BtJПORI 111\) 'Ю постанови КМУ N~ 8) НІЛ 05 04 :!О 14)
І:Ct)f>"\IJ)!(i \ 11) !:!Ш'Г\ В,1 ! І' po6t)'!J місп» І~ГІН-ПСJ)і.~~1 І!. Іl'_І('(;ІРІ!;~\11~ тжсрс.глми бс НІl'6ІіІ!ЮІ О живпсиия. ,~ І аьож t.. \ 1111~. ll'l\1 іпирокоформ« І ІН1"\ сканерів .па: ()!!.:ІЛ І) 3{1 :lІШ!\!І В І а }lt>К) \ІСІ-1 пв-скаиергв Л3
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2 ІІІ)ОЛ.Уh'Т)'

Кількість розглянугих і иілготовлепих
Впутрішньогоспо-І законодавчих і иорм.тгивно-ирововиь, ІІІТ. 56.0 56,0 56,0 5о.О

пктивів дарський облік

КІЛІ>КІС"ІЬ прийнятих І опрацьованих ЗВІТІВ

2 фгнансово-госпопарсько! дIя.1I,IIос1,
11.ІТ

Бухгалтерська та
68,0 68,0 68.0 68,0пшпрпсмств, організацій та Нашональноі фінансова зпггність

акиюнсрпо: компанп "Надра Украіни"

3 Кшьктсть виданих, иереоформлених 1
Шl. Журнал ресстрацп 520,0 510.0 680.0 680,0 160,0 160.0продовжених спсшальни-, лозволгв

) ]рнмі І ,,::1: Ро ~6ІіКІіІС 11, ~І[Ж фактичним поьазпиком та зш нсрлжсним у паспорт і бюцжел II()1 програми, пояснює ться збільшсння» кпп.косп провслспи-, снсктронних :1) КШОНІВ 1 IIрuдзж~ спсшальпи-, ДО ЩОЛІВ II3 корисгування надрами та
заяв (з 110;1ап,ш"11!) на огримання. ирояовжспия с I рок, юї, псрсоформпсння та вIIссеIIIIя змін до сисшальних дозволів н:1 користування надрами

4 Кшькгст ь проведених ссмгнаргв,
шт ВнутріШІ·ІЬОГОСІЮ-

2,0 2,0 ІО,О ІО,О в.о 8,0конфсреншй царський облік

Примітка: Ро·1б1ж111сл") МІЖ фактичним показником та затверджсним у паспорті бюлжстної програми, пояснюсться збільшенням КІЛЬКОСТІ СС~ІІНЩ)ІН Т'1 конференцій )1 листаншйному режимі, проведених для ІІ1ДВІІШСНЯ ресурсної
спроможиоси, розвитку гнвсспнпйноі о потсншалу у сфері падрокорис гуваипя гакож для прспствалсння Інвестишйпоі о з гласе налрокорисгувача в місцевих громадах Украіни.

Кшькість планових заходів державно: о
нагляду (контролю) згідно з Річю1м планом

План перевірок.5 з.пйсисння заходів лержавиого н~I ляду !IJT 955.0 955.0 795.0 795.0 -16(),0 -160,0
( контролю) Дсржавпою службою I·солIII та зніт

палр Украі1111

І Іримітка: Ро 161жн1с1 І, між фШ\І ІІЧІІІН,: показниьом 1а затвсрлжсним : паспорті бюлжетно: 1IроI рами, П0)ІСІІІО(1 ьєя змсншсииям кшькос 11 ппапони-, іа\.()JІІН ле ржав но І о IIаI ЛЯ)\) {КОІІ грошо) IIа 160 ВЩІЮВІЛ:НО до постанони Кабінсту
М1111с1р1и У~-р:ш111 вщ 09 І~ 2020 N~J:?36 "Про встановлення к~чю1п11ну ·13 запровааження обмсжувальних npo1·11c111,11l'l\1111нi1, 1ахоюв j мс гою «шобп ...іння 11ош11рс111110 на гсриюрії Украгни і ос гроі рсспграторної хвороби COVJD-19,
с11р11

111111~1ю1 коронавгрусом SЛJ{S-CoV-~" ( з1 імінами) J 20.21 рош пийснювались планові 3;1ходII цсржавного 11а1_'НШ) ( ьонролю) шо.ю 11.1,.'.Ірокор11с1) вачгв в111нссс1111, ло високо: о ступеню 1н1 тку. вшповідно до постанови Каб111С1)'

МіІіІСІ ргв Уьраіни ВІЛ 31 І 0.2018 N~9 І 3 " І Іро за, верцжсння крптсрпв, 3:1 ЯКІІ~\11 ОІІІНЮ(ТЬСЯ СІ)' ІІІ НЬ р11111ку від 11рооа11жt:1111я господарсько. ЛІЯЛІ,ІІОС 11 у сфері Г~ОЛОІ ІЧІІ(Н о вивчення 13 рашональноі о використання надр І визначається
11ерюд1Р1111сп) шгйснсння планових «іходгн дсржавного наі ляду (к-0111 ропю) Державною CJJ) жбою ,-~01101 ії т.~ надр Укра11111"

б
І ірогиозна к1111.>к1с1-~, 11(,з~нн1а1-ю011, захошв

шт. План перевгрок,
10.0 !0,0 159,0 159,0 149,0 149,011~ржавII0I0 нагляну (I<0111ролю) ЗВІ Г

І ІрІІі\ІіІ 1,а: Ро 1й1ж111сп, І\ІіЖ фактичним пока шиком та 131 верджсним , 11ас11ор1 І 6юдже11101 програми, пояснює 1 ься збільшенням КІЛІ>КОСТІ П0'33ІІЛ3ІІОВІІ:-.. ШХОДІВ пержлвного !ІЗІ ляд: (КОІ-іТрОЛІО) на 149 І 11\І шо. позаиланош перевірки
проволипися 11~1 пшєтаві лоручснь Прем'( р-мипстра України ( Ja рIIIIсIIн,~мII РІ ІБr> Українп) та інши-: піпс гав, в11 н1~Р1~1111, ст 6 Закону Украіни від 05 квітня 1007 р №1 877-V "Про основи: J.Iсаю1 цержавноі о нагпяпу (коіп ролю) у сфері
госпсдарськгн лгяльносл , ..

І Іалхопжспн» ло лсржавного бюджету вш Державниі;

7 160m за вицачу спсціальни-, цознолгв за
т ис.і рн

бюджет Украіни.
750 ООО.О 750 000,0 І -127 -122,5 І -127 422,5 677 422,5 677 422,5корпсгування надрзмита кош І ІВ від вIIу1 рішньогоспо-

IIрuдаЖ) таких дозволів ларський облгк

І Ір1tмі І t..-:-,: Pt) ібіжшсть між фаьтичним пока шиком та 1і.1 І ВСрЛіКСНІІі\1 у ІШСГІОрп бювжспю: програми, ПОЯСНЮ( І ься 1G1ль111е111НІ/\! кшькос 11 13ІІЛ~НІІІЛ, псреоформпсних ,а проловжсних спсшлльни-, д0"3ВОЛІВ,13КОЖ своєчасною та)' ІІОНІІОМУ

обсяи с1111.1 гою l') G'< i- 1ам11 , осподарюнаиня ло Державно. о бюлжс ,·у УкраІ1111 збору з:1 вицач« с1к·н1ш11)1111л цозволш Ja користування надрами (проповжсннн с1 року ди)

8 Кшькгс : Ь прилбаних ириьирникгв
11.11

Внут р111111ьо1 ОСІЮ-
4.U 4,0 10,0 ІО,О 6,() 6,0програмного забезпсчсния царський облік

ІІр11чі1h·а: Р0Іt>1ж111Стt, мгж фаК""111111111м показником т,: за гверджсним . паспорті бюджс і ноі програми, пояснюгться нсобмліистю забезпечення проє кпв n сфер: шформапгзац« (функшоиування ;1в1оr..1,п11зова1111, сис гем, ба!д::1111111х та веб-
сліпу) Дсржгеона 1р вщпон1~11111r..1 спсшалновлним комп'югсриим ко;..1: 111кашйю1;..1 обладнаги.ям га 11porra;..11111м забсзпсчсиням 1101 одження проє кпв інформипнаш: вшбуиоє-я .111с гами М1111с1срс1 ва пифровоі трансформацп УкраІ1111 ВІІІ
І О 07 2021 № І І 835 О І !09-21 Т3 06.08 2021 № І 3003ІОІ ІО9-2 І



•

9 К1л1..,к1с1 ь 11р11дб;:~1101 оргтехніки шт, Договір, а,, 39,0 39,0 92,0 92.0 53,0 53,0

І Ірнмі I ки: Розб111011с1ь між фаю 11ч1шм11 пока ш11ком та затвсрлжсним у пасиорп бюцжсі но) 11ро1 рами, иояснюгться тим що. через збільшення ш 1а I ної чисельнос r і прашвників ( вішювшно ло постанови КМУ 85 від 05.04 201-f) необхідно
облаипувати робочі місця 11р11111срзм11. 1еш::фо11з,111. джсрслами бсзпсбгйного живлсння. ~1 гакож кугпвлсю широкоформа гпих сканерів діагоиаль 36 люймгв та докумснпв-скансргв АЗ

10 Кг.гькігть придбзної комп'ю герпоїтсхнєки та
Шl Договір, акт 27,0 27,0 І І.О 11,0 -16,0 -16,0обладнання

ІІ1н1чі J ка: Ро·161:;.к111сть мгж ф::~к11tt11!11r.1 пока іникоь: та затвсрлжснич у паспорті бюлжстноі програми. пояснюст І>СЯ нсобмднктю забсзпсчсння ироскл ,н н сфері інформа і изані: { функціонування автоматизованих систем, баз данних т.~ веб-
сайту) Дсржз еон.шр шлповшним с11с11~ал1за13а111ш комп'ютерним. к~)r.1уніющ1і11111м обладнанням 1·а програмним забсзиечсиням. Погодження проє к-1 ів інформа I изаиі: вшбулося 1111с 1 ами Мппс герства цифровоі 1 раисформаиіі Украіни вщ
10.07 201 І Ne 1183510 І /09-11 та 06 08 102 І Ne І 3003/0 І /09-21 І Іоста11:.11111я га оплата комп'ютсрноі тс\:111к11 п1 обладнення відбулася віцповшно до вицатково: иакиалноі, як не зазначено R умовах договору

11 Кшькгс гь прашвників. ИК1 III;1нI!ЩІІЛІІ
0!1. 

Внутрішньо: ОСІЮ-
16.0 16,0 95.0 95,0 79,0 79,0квалгфгкапію папський облік

І Ір11і\1ЇІ ,,а Рй JG!Жllli•.'11., ~1ІЖ фактичними пока jfH!KOr-.t 1а затвсрджсинм ) паспорті бюлжс: но: про: рами, ІЮЯІ.:НІО( ться .>:.:11р(щ:~дЖСНІіЯМ д11с1а1щ1І1111.)1 форм» гплвишсннн кнашфгкап« через яке збільшилася н~ 79 КІЛІ,К1С 11, прашвниьгв які
11ідв11щ11л11 квалгфгкашю

Кш1)1-1.1с-1 ь виданих висновків I погоджень,
12 псрслбачсних Кодексом Украіни про надра шт Журнал ресстрашї 4 500.U 4 500,0 -І 615,0 4 615,0 115,0 115,0

,а Водним кодексом Украіни

Примі I ка: Роз61ж111сн" мгж фактичним результа пш1111,1 показником 1а затвсрлжсним у пзс11щ111 бюлже гноі програми. гюяснюється тим, що збіпьшилась кількісл ь звернень водокористувачів стосовно надання висновків для отримання
дозволів на с11с111аль11с еолокористування, 131.ц1~ов~д1ІО до положень с 1ат11 49 Водного кодсьсу Украіни ,а збільшилась кглькгст ь звсрнснь надрокорис І) вачів стосовно 1)1 r11,1а11ш1 1ю1011жс11ь, псрс~16:.111сн11, ст311)1м11 81, 86 1 93 Водного
кодексу Укра11111 1·а с гаттями 51. 58 Колексм України про надра

13 Кглькгс гь комиисктгв напаноі 1е()ЛОГіч1ю1
Журнал ресстрапп 122,0 112.0 3-13.0 343,0 111.U :1:11,01н(І,оr,"31111 кшььлгть

11 f)ІІі\ІЇ І Ю): Ро 1tJ1ж1-11сть \ІІі-К ф:-~кТІІ'ІІ!ІІМ ре J\'.'ІІ,Іа І ІІВІІІІМ 1юк:.11НІІК{)\1 ,·а за І всрлжсниь: ~ пас порп (°)ІО,Ю!<СІ ної 11рогр~\ІІІ, ІЮ>ІС!ІН)( гься збільшенням кількос і і звсрнснь нацрокорис Iун:\1IIв лпя 01 j)ІІМа!ІІІЯ спсшальни-, лозволів т а 111~1. ЩО
шаповшио ло 11~ 1н-.·1у 1 О Поряцку ро яюря чжсння гсолоі ічпою інформашгю. затвердженого постановою Кабше гу М1111с I рів Укра·11111 від 07 11 :!() 18 N!.:939, ппа ,·а зз в1ор1111н\ (оброблену) 1~оло11ч11у шформашю, що с дсржпвною власністю.
СІІр:ЗВЛЯ(ТІ,СЯ і на.ірокористувачгв виключно , разі 01рш-.-1а1111я спеціального лозволу на користу НЗІІІІЯ 11а,1ра,,11 як компснсашя ВІГГр3Т нсржави l;) пронелеш геологорозвілупальш роботи.

J ефсьл инноє І і

І Ссрелня варпсть о.:11ю1 о прилбаного
тне грн Внугрішньогоспо- 4,3 4,7 0,4комплекту програмного забсзпсчсння царський облік

Примі: к,1: Ро>[НЖНІС І t, і\ІІЖ фак11111/Н!М ІЮКаЗІІІІКО1\І та затвсрцжсним } 113<.:ІІОрті бюджс гиоі про: р;:!1\11!, иояснюслься збшьшснням кіпькос і j 11р11дбз1ю10 програмпоі O забе шечеиия нсбхідного ДЛЯ забсзпсчсння проснпв R сфері
111форма1111:1щ1 (ф\1ІІКІІ!ОІІ)'Ва1111я ав, 0Мі1І н ювани-, систем. 61)1 да111111х ,а веб-сайту)

2 Середня вартість од1-101 о проданого
11ІС грн

Внутрішиьогоспо-
247.n 438,-1 190,8комипскг« гсолопчно: 1111Ін>рмац11 ларський облік

І Ір1tмі І ка: Ро і6І)КНКї ь \ІІЖ ЦКІКТІІ'іІІІІі\111 [Юh:\ іНІІКОМ 1-~ за І всрлжениь. ~· паспорп бюл,к~ТІІОІ програми. ПОЯСІfЮ(І ься 16~л1,111с.;:1111ям вартогп комплекту гсопопчної інформаци

3 Середня взрі ісі ь од11н11111 11р11.'16~1ю1
грн Внутрішньогоспо-

9623,І 18310,7 8 687,6001--ТС\:НІКІІ дарс1,к11і1 облгк
Прими ка: Po"JG1ж111c 11, мгж ф:11п11111111\1 покз зником та з.ггвсрджсним \ паспорті бюлжет но: 11ро1 р:1м11, пояснює ться J61л1,111~н11ЯJ\1 вартості оргтсмики 1·3 куп шлею широкоформатних сканерів лгагональ Jб дюймів та лоьумсипв-скапергв
А3

4
Ссрсдня варпс гь олиниш 11р11дб~н101

1р11 f311y1 рІІІІ!ІЬОІ ОСІН)-
41 007,-1 181 712.7 140 705,3h:o,111'1cp110·1 тсхнгки га обладнання ларський облік

П (HS\Jil 1,·а: Ро збіжгпс: І, між фаю JРІН!:\! lii.)h~: i!lllhO\I та ип верлжсни«: ~ паснорі І бюлжсі lll)I ІІ(ЮІ JX!c\!11. пояснює 1 ься 11p11.itfi~!IIШi\l ьомуцп ора. ссрвсрів. с1н.;ГС!\!ІІ зберсжсння )1.J.t\11\.. мсрсжсвого сь ранх дия .абсзпсчеиня проєкт гв В сфері
інформа 111 шпи (ф, 11кцю11~ вання ав10\Іа111 юва1111, с11с1е~1. баз дпн1111, 1а всб-сай 1у)



.j якос п

Рівс111_. виконання плану напходжснь ло
державного бюлже гу віл збору ~ ницачу

Внvrрішньоrоспо-
І с11сц1аль1111, дозволів 1а користування ВІЖ 100,0 190.3 90,3

падрами ,а КОШІ ІВ ВІД пропаж, гаких парський облік

цозволів

Нримігк»: РоJ61ж1-1ість МІЖ фак і ичним ІІ0Кі.11ІІІІКО~І 'І[І затвсрпжсним у І!аСІ10рТІ бюлжегної програми. ІЮЯСІІІО(ТІ>СЯ 1біль111~ІІІІЯ\·І КІЛІ;,К(КїІ вплани« (псрсоформлени-, т:~ продовжених) спсшальних лозволгв гн ІІІДВІІІІ.ІСІІІІЯ~І плати збору 33.

палання спС'11іал1,1111, дозволів на корис гу ва1111я надрами.

Ргвснь ус~ 11сн11, порушень за результатами
Внугргшньоі ос110-

2 псрсвірок планових та позапланових 1ахо11,113 вілс 100,0 37.5 -62,5
лсржавною 11а1ля.·1~- (контролю)

ларський 06:11,

J Іри ч і І ка: PlY'J61:ж111crь \ІІіК фЗІ(І ични« показником та затперлженим \? плспор і і бюпжс: но: IIроI рам 11. иоиснює гься 3ак11111('11ш1,1 С1 poh\' 'ІІІ спсшальних дозволів. анулюванням Л01ВОЛІВ надрокорисгу вачів, иснастаниям 1ер\ІІІІІВ усунення
порушень

Частьа працІВІІІІКІВ, ЯКІ ПІДВІ1Щ1ШІІ
Внутрипньот оспо-з квапіфгкапію )' загальній кількосп осіб. ЯКІ ВІДС 100,0 593,7 ~93,7

мають пройти 11ан11а1111я
царський облік

І Ірнмі І ,~·а: Ро!6ІЖНІСТІ> МІЖ фзктичиимп показником та ззтвсрлжсним х І'І..!СІЮрІІ бюпжсз І·ЮІ програми. пояснюгт І,СЯ 1fi1 и.шспним 1-.1 11,h.()( 11 11rашв111111.1в яь: ПІЛRІІІЦІІЛІІ кваліфікаипо 11С[)С] Ді!СІ~1ІІІІІЇЇІІС провспення семгнаргв. 3311}11 L) І-З

пшвишеинн квц.пфгкапп Чсрез ІС шо навчання було #'1ІІС'J::tІІІLІЙІ!ІІf\1 бшьшс прашвииків змогли ПІ/1.ВНШІІГІІ кваліфікацпо

~ Рівень ВШКГ)ІІТОСТІ ГСОЛОП11Ні1\ ДШІІІХ ВІДС
ІЗ11у1 р1 [І[ІІІ>ОІ"()СПО- 1()0,0 100

11зро)к~1І1 облгк

5 Р1н~.:111} введення в експпсп гаиио Внугрипньоі ОСІЮ- 100.0 100.0
ьомп'ннерног тсхшки ЇЇ) облацнсння

ВІДС
царський облік

6 Ргнень ВВС'ДСІІНЯ в сксплупташю орпе:'\ІІІКІІ вщс
fЗІІ) 11111111,ьо, ОСІЮ- 100,0 100,0

царський облік

/\11::i.r111 с 1а11! виконання результзл ивиих I юказн Ш\113

За ре зуньга гами .пяльиос 11) ~021 роЦІ Дсржавною сл~ жбою І С()Л()І 11 та надр Укра11111 лося: I!) 10 1,ІКІІ~ резу.гьі ~п ів чсрсз збшьшснпя кіпькос І І ви.шнгг, спсшаиьних .10 ШО.І ІВ, СВОСЧ..1СІЮ°~ 1.1 у ІІОВІ·Ю~ІУ обсязі сш1а111 суб'є К111МІІ

госполарювання ло лсржанноі о бюцжсту ВІД 1бору за вилачу с11ешзл1~1-111, ло івопгв зросли 11(1 ниановий показник зріс I1а 677 -i21.5 ПІС грн. ргвсін. НІІК()ІІаІ-ІШІ плану налхо.іжснь до лержавно: о бюджету віл збору 1а видач, СПСШ<1ЛЬНІ1\
дозволів ia ьорисгування 11а,чх1,111 1 а кошт ІН вщ пролажу гак 11, ло зволів склав І 90,3 вшсо: ків, забсзпсчсио участь ·1;1 провслсно І() сеьпнаргв. ко11фL·р~11111й) µ11ста11111іt1юч~ (опизйп) режимі. пшгоговлспо 56 ;а~-.:01ю1щв•111:'\ 1а нормагивних
~111.ТІВ. випано. псреоформлено І иролонжсно 680 спсціаиьпи-, позволи провс.існо 795 плзнових ,а 159 позаппанови-, 1:1\ОДІВ лсржавиоі о ІШІ .1ЯД~ ( h.011 і рошо), вилано І ІІО! о.гжсно -i {115 ВІІСІІОВКІВ псрсдбачсних Кодексом Украіни про
надра та Во.з1111r-.1 ьолсьсом Укра 11111, укпа юпо 3--1-3 комплект н )to1 оноргв про ьомнснсашю в11т1х11 лсржаві ·;J провелеш r со.ют оро ~шд~ вЗJ11,111 робот 11 ,11;1, иалрокористувача-н: ,а )Lсржгео11алра1'111 1 ::i пшвишсно кваліфікашю дсржавних
службовшв Л1::р;1аео11rtлр у кількосп 95 ocr(;

Бюцжсгна 11ро1 рам« J?O..io і О "Керш11111t1 во 1а ~ щх1вл1111-1я у сфсрі 1 соло: 1111101 о вивчення т.1 в11кор11с1а1111н надр" к1 ип :u11)1111м фондом ирофшансована J цсржавиого бюдже гу 11а І ОО вшсо гків.

І() Узаі альнепш: ІНІСІН)НОК ІІГ)О ШІКОІІШІІІЯ бюлже І ІЮІ 11ро1 р~МІІ.

І Іро і я: ом 20~ J рок. 111..l час виьонпиня (іюлже: ІЮІ про: p:-t\111 )lcpж:r сона.ірами до І p11~1.t1t0, 811 Н-І~РІl'ІІІІ\: пасиор гом бюлжеі ІЮІ 11ро1 ра,111, НІJІСіІ ,а напрямів використання бюпжеі ІІІІХ кош І ІВ. ,а .'ЮСЯІ Н)ЛО МСТІ! бюпжетно: 11ро1 рі:1\111
"Рсз.и :1а1111 дсржнпноі 110.111111-.11 у сфері геолоі JtІІЮІ о в11в11L'11ш1 Т3 1к1111011ал1.,ного використання надр"

у 20::! 1 [)ОНІ Держ: еонз 1f1~\!II забсзисчсно на.г-олжсння КО!ІІ1 ів ДО .ісржавиоі () бюлжст, ВІ:t {бор~ 1~: НІ!,З:-ІЧ~ спешальних ..юзнопів 1::1 кор11r1~1ва1111я ІІ~~раІ\І!J та КОІІІТІН ВІЛ !Іродаж~ 1ак11, дозволів у С~'МІ І 417 412,5 ПІС 11)\ІВСІІІ.,_ або
виконання плану 11а !9U,J ВІДСО1 ка

з~1в,.1а11 ня "Нала1111н І t?ОЛ\)І ІЧІ!tН 111ф~}рм~11111 л. ІЯ ьорис і:- ва1111н" ) ~():! І І)ОІІІ бх по викона но на ~х 1, J о Q через ifiІЛIJIJtt.'l!IIЯ кі.іькост І JI,epIIcIII, назроьорис гуначів .!l!ІЯ ()1 рIIмаIIшI спсціал ьних лозво. ІІН 16111ь11111лась кіл І,КІС І ь ко» плск І ІВ І СОЛОГІ'НІОІ

гнформаш]



Завдання "Здгйснсиня у прлюинпя )' сфсрі гсолопчного вивчення. охорони ,а викорис гання напр" виконано В 11ОІШО\І) обся я 11)111 никорис ганн: мпимапьного ()бСЯГ) бюлжетних КОІІЛІВ

• 1.~щн•1,11,,11..;w ІІО..1 ІІ ІІІf'JоІ'ІІІ нн,111i..:1:1111tJ (,~, J.t.,·1111,, "''1111111 1..111....-р І+.<.:111 \ ІІ.\LІІ•1р11 r,,•• LALlll<II r,p"1p.1"1t

Голови Дt·ржашюї с.іужби п.·о.~101 ії т а надр У8"р:.tЇJІІt

]а(·, J'JІIIJlh' лирскгор» псинр : а \JClt 1у иачальтиик НЇJІ..ді.11~· п.типово-екоиомічної робот 11
та роботи 1 лсржявп» І\ІІt II іл.11 рш ,1с I вами

Рош111 Ollll\1A.\

Наталія Г,QІІДАР


