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Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік
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Міністерство захисту довкілля та природни:х ресурсів України
(найменування головного розпорядника)

Державна служба геології та надр України
(найменування відповідального виконавця)

0444 Розвиток мінерально-сировинної бази
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики. на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Розвиток мінерально-сировинної бази ·з державницьким акцентом 11а приріст критичних та стратегічних запасів

5. Мета бюджетної програми

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, що мають великий попит
на СВІТОВОМУ ринку.

б. Завдання бюджетної програми

№ з/п

2

з

Завда11ня

Розвиток бази паливно-енергетичних ресурсів

Розвиток бази металічних, неметалічних корисних копалин

Забезпечення геологічних, сколого-геологічних та інших досліджень території України, науково-методичне та технічне супроводження робіт спрямованих
11а розбудову мінерально-сировинної бази



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень
№
з/п Напрями використання

бюджетних коштів·

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

загальний спешальни
фонд й фонд разом загальний спеціальний

фонд фонд разом загальний спеціальний
фонд фонд разом

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
І. Геологічне вивчення надр та

проведення інших робіт.
пов'язаних з геологічною
зйомкою та іншими видами
картування. вивченням
сейсмоактивних регіонів і
прогнозуванням землетрусі в.
підготовкою до видання карт
геологічного і спеціального
призиачен ня та їх вішанням.
проведенням моніторингу
геологічного середовища і
мінеральио-снровинної бази

2. Проведення пошукових і
розвілувапьних робіт (крім
дорозвідки та експлуатаційної
розвідки) на нафту і газ. інші
паливно-енергетичні ресурси: на
металічні корисні копалини та
неметалічні корисні копалини

3. Складення та ведення кадастру
родовищ і проявів корисних
копал II н. балансів запас і в
корисних копалин. проведення
науково-дослідних і дослідно
конструкторських робіт,
спрямованих на забезпечення
ефекти в ного геологічного
вивчення надр, створення і
супроводження функціонування
банків даних геологічної
інформації

20 ооо,о 20 ООО.О 20 000,0 20 ООО.О

30 000,0 30 ооо.о зо ооо.о 30 ооо.о

5 ООО.О 5 ооо.о 5 000,0 5 ооо.о



Проведення безперервних або
періодичних спостережень
(моніторингу) та визначення
параметрів фізичних і геохімічних

4. пол ів. інших параметрів 15 ооо.о 15 ооо.о 15 ооо.о 15 000,0

геологічного середовища.
підземних вод. грунтів.
ландшафтів. екзогенних та
ендогенних геологічних процесів

Вивчення, прогнозування зміни

5.
стану та оцінка експлуатаційних І О ООО.О І О 000,0 І О ООО.О І О 000,0
запасів і прогнозних ресурсів
підземних вод та їх переоцінка

Збір матеріалів п1 оцінка
результатів діяльності
користувачів надр, необхідних

6.
для здійснення контролю за 20 ооо.о 20 ооо.о 20 000,0 20 000,0
виконанням умов спеціального
дозволу на користування надрами
або угоди про умови
корисгуван ня надрам 11

Усього 100 000,0 100 000,0 100 соо,о - 100 000,0

8. Видатки (надані кредити з бюлжету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

Код державної
цільової

програми

Назва державної
ціп ьової

програми

2
-t96 Загш11,нодержав11а

програма розвитку
гінерально

сировинної бази
України на період
до 2030 року

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

загальний
фонд

з

спеціальний
фонд

4

разом

5

Касові видатки (надані кредити)

загальний фонд

6

спеціальний
фонд

7

разом

8

загальний
фонд

9

Відхилення

спеціальний
фонд

10

разом

11

І 00 000,0 І ОО 000,0 І 00 000,0 100 ооо.о



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ Оди
ниu

з/
Показники я

Джерело

п
вим і

інформації

ру

2 з 4

затрат

од
Про юколи

І !ТР
Лсрж: соналр

Кількісп.
ділянок 11ш1
·;ді йсненпя

11сріодІ-ІЧІІІІ\
од

2 спостсрсжснь
Зі\
сюоге111111м11

гсологічними
процесами

І 11форма11і і1н11іі

іиорічпик L11,11ю
активізапі;

нсбсзиечіиг,
СК'.!<)ІСННІІ\

гєоногічпи-,
пропссів 11і1

Tt:1)111 ,1рЇЇ
Украї1111 3а

даними
мо11і101н1111·у

!ЛІ

Затверджено у паспорті
бюджетної програми

загальний спеціал
фонд ьний

4

50

фонд
разом

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредиті в з бюджету)

загальний
фонд

спеціальни
11 фонд

разом
загальний

фонд

Відхилення

спеціапьн
ий фонд

разом

5 6 7

4

50

8

13

105

9 10

Кількіс гь
науково
доспідпи-,
робі r. 1.1ІО

13ИКОІІУЮІІ,С}І

у ПОТО'ІІІОМ)'

році
Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником 1а затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим. що збільшилась потреба у виконанні науково-
дослідних робіт

13

105

11

9

55

12 ІЗ

<) 

55

Пр11мі1101: Розбіжність між факт ичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим. що кількість ділянок для зшпснення
періодичних спостережень за екзогсниими геологічними процесами здійснюється враховуючи комплекс спостережень на таких ділянка'< та особливостями інженерно-геологічних умов

Кількість Од І їл1101 еологі ч II и й
спостерсжних 1110річ11111, про

ІІУІІКТЇ 13 )ІШІ Cl311 ПіД3СМІІИ\

злійснсипя вод: І 45 45з 50 50 95 І 95
исріоличних І Ірогноз рінні в

с1 юєгерсжсі 11, груитових вол на
за підзсмиими териі орії

водами України

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що кількість пунктів періодичних спостережень
за підземними водами змінюється враховуючи комплекс спостережень на таких ділянках та особливостями інженерно-геологічних умов.



2 продукту

Геологі ч не кв.
110ВІ113ЧСІІІІЯ КМ
площ масштабу
І :2()0000

Протоколи НРР
Лсржгсоі іадр І 200 І 200 І 300 І 300 100 100

Примітня: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється пришвидшенням завершення польових маршрутних та
гідрогеологічних досліджень. що дозволить суттєво скоротити строки виконання робіт по ГДП-200 з отриманням кінцевого геологічного результату.

І311да1111я ОД.
комнлскт у

2 Дсржавш»
гсояопчної

Протоколи нгт
Лсржгсопалр

кар 1 ,., масш габу
l:21J()()0l)

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим. що збільшилась потреба у виданні Державної
геологічної карти масштабу І :200000.

Приріст
.., запасів та
.) 

ресурсів
бурого вугілля

ПІС.

тонн Про юколи НТР
Дсржтеопадр

2 2

2 ооо 2 ооо 2 079 2 079 79 79

Примітка: Розбіжніс і ь між фактичним результативним ПОЮІЗНІ1І<ОМ 1,1 за і вердженим )' паспор гі бюджетної ІІJЮІj)аМІІ повязугп.ся ·3 ІС:ОЛ<)ГіЧІІІІМИ факторами: неможливіс гь псрснбачсння чітки-,
меж JIOJ1<)1111111 (плоша. 1л1-161111а налр) га розподілу 11 11а11ра:-; корисних копалин (Їх відсої ковий вміс 1 }, що мас бсзиоссрсдні іі 1111J1ив 11а 11ілрахунок заиасі в мі иеральноі сировини.

од.
Про гокопи ІІТР

Лержгеонадр

І Іі;р Ої ОВК,І

4
I ісрсі ІСК І 11ВІ І 11Х
11;1ф ІОІ азових
обє к1ів

ІІро111ш11і
рссурс11
)'МОВІ ЮІ О

5 палина на
перспск і ІІВІІІІл
11аф101 азових
об· r1, 1.:ix

Вив01с11а площа

б ІІСрСІІСКІ ИВІІИХ
нафл 01 а·.ю1111х
обєкті в

7
Приріст записів
пп ану. ТіО2

ГІІС.
101111

І іротоколи І ІТР
Держгеоиадр І ООО І ООО І ООО І 000

кв.
км Прогоколи НТР 5 5 5 5Дсржt соналр

ум. Протоколи НТР
од. Лсржгсонацр

Примітка: Фактичний результативний показник приросту запасів титану становить 1,03 ум. одиниць. Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у
паспорті бюджетної програми пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр)та розподілу в надрах корисних копалин (їх
відсотковий вміст). що має безпосередн ііі вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.



І Іриріст запасів ум.
Протоколи І /ТР

8 1 а ресурсів ол. Лсржгсоиапр 0,5 0,5 0,5 0,5
урану

І Іриріст запасі в ум. Протоколи І !ТР
9 1 а ресурсі в оп. 2,0 І 2,0 2,4 І 2,4 0,4 0,4

золота Держгеоналр

Примітка: Розбіжніс I ь між фактичним резуль пп ивпим показником та затверлжсним у паспорті бюлжстпої 11ро1 рами повязуггься з геологічними факторами: нсможнивість передбачення чі гких
меж родовищ (ппоша. 1л1-161111а 1ш11р) та розподілу в надрах корисних копалин (їх вілсо: ковий вміст), 1110 мас безпосередній випив на пілрахупок запасів мінсральпої с11рови1111.

Кі JI І,Кі СТІ, ол.
оброблених
обов. язкових
ЗВІТІ в

користувачі в
10 падр лл»

НСЛСІ-1 ня обл і ку
затвсрлжсн 1-1,
запасі в 1111·11111,
1а мінсральии-,

11і11зем11ю; вол

Кіпькісгь
ВИСІ ювкі І! ІІШІ

tщі ІІЮІ!ПІІІІЯ

11 рсзуль гатів
ліяпьносз і
користувачі в
н:111р

011.

І Іро юколи НТР
Лсржгсоналр

Протоколи І ІТР
Лсржгсоиалр

425

965

425

965

691

795

691 266

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється постійною зміною кількості об'єктів обліку питних та
мінеральних підземних вод і відповідною зміною обсягів надходження даних для їх обробки.

795 170

266

170

Примітка: Розбіжність між фактичним резупьтативним показником та затвердженим у паспорті бюджегної програми пояснюється тим, що в умовах обмежень. встановлених постановою
КІ\1 У від 09.12.2020 N~ ] 236, складались висновки для оцінювання результатів діяльності користувач ів надр тільки 110 об 'єкт ах. які відносились до високого ступеню ризику.

Кількість ол.
оброблених
обоиязкових
звітів
користувачів
ІІаJtр лля

всцсння обл і ку

12 затверджених _
зпиасгв 11аф1111
газу, і1111111х
І ІаЛ ивно-
енергетичних
ресурсів;
металічних
корисних
копалин га

І Іротоколи НТР
Лсржгеонадр 3 000,0 3 000,0 3 900,0 3 900,0 900 900



НСМСІ3ЛІЧІІИ'\

корисних
копалин

Примітка: Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті бюджетної програми пов'язується з постійною зміною об'єктів обліку затверджених
запасів нафти і газу. інших паливно-енергетичних ресурсів; металічних корисних копалин та неметалічних корисних копалин, та. як наслідок. кількості оброблених обовязкових звітів
користувач і в надр.

3 сфективності

Вартість
приростів
запасів і
ресурсів
мінеральної
сировини в грн
надрах на І
гривню
вкладених
бюпжетних
КОШТІВ

Протоколи НТР
Лсржгеоиалр.
В11угрі111н1,о

госі іоларський
облік

79.3 79,3 82,6 82.6 3,3 3.J

Примітка: Розбіжність між фактичним результативиим показником та зат вердженим у паспорті бюджетної програми пояснюється тим. що за рахунок раціонального проведення
геологорозвідувальних робіт, перевиконані обсяги приростів корисних копалин від запланованого бюджетною програмою. відповідно на І гривню вкладених бюджетних коштів
збільшено прибуток на 3,3 гривень.

-t якості

Рівень віцс.
вI1коIIаIIшI
І еологі 'І І ІОІ l) І Іротоколи НРР
довивчснпя Держ: еоналр
ппощ маспп абу
І :200 000

Наповнення відс.
інформаційних
ресурсів M-+EU
даними щодо

2 родовищ і Протоколи НТР
проявів Держгсонадр
тверди:
корисних
копалин
України

8-k6 8-+.6 84,6 84.6

30,0 ЗО.О ЗО.О 30,0



Аналіз стану виконання результативних показників
У 2021 роні профі нансояано 1 а виконано геологорозвідувальних робіт на суму І 00 ООО.О гис. гривснь. 13illlІOІJiJ\Ho за напрямами забсзпсчсно виконання наступних показникі в:

за напрямом «Геологічне 1н111чс1-1ня надр та провслсння інших робіт. повязаних з геологічною зйомкою та іншими вилами картування. вивченням сейсмоактивних регіонів і прогнозуванням
зсмлсгрусів, нілготовкою 1.ю випаиня карт геологічного і спсціальпого призиачсиия 1а їх виданням, ировслснпям моніторингу геологічного ссрсловиша і мінерально-сировинної бази» здійснено
геологічне понинчення площ масштабу І :2()0 ООО на 11ло11.1і І 300 кв. км: видано 2 комилскти Державної геологічної карти масштабу І :200 ООО:

·;а напрямом «Провслен ня иошукових і розвідувальних робіт (крім дорозвіпки та сксплуатаі 1і й ної розвілки) на нафту і газ. i111J1i паливно-енергетичні ресурси: на мсі алічні корисні копалини
га исмс і алічиі корисні 1<011ш1и11и» піцготовлсно олип перспскі ивний нафтогазовий обєкг з ирогнозними ресурсами умовного палива І 000 гис. тони на площі 5 кв. км.: забезпечено приросі и: 0,5 ум.
ол. запасі в і ресурсі в урану. 2 079 тис. топи бурого вугілля. 2.4 ум. од. запасі в і ресурсі в золота. 1.03 ум. он. за пасів 11ггану (1ї02): зді йснювалась обробка 3 900 обов· язкови« звіті 11 користувачі 11 палр
цпя ведення обліку затвсрджеиих запасів наф·1 и і газу, і1-1111их иппивио-енергсл ячних ресурсів: металічних 1<орис1-11-1\ копалин та нсмстапічпих корисних 1<011али11:

·;а напрямом «Склалення 1·а вслснпя кадастру родовищ і проявів корисних ко11ал1111. балансів запасів корисних коиплин. провелення иауково-лослідиих і лослілно-консгрукторських робі 1.
спрямованих на забсзисчснпя сфскт ивпого гсопогі ч1101 о вивчення надр. створення і супроводжсиня фуикціонуваипя банкі 11 даних геоло: іс11юї і нформапії» цпя наукового забсзпсчсння
'3а1 альнолержавної 11ро1 рами розвитку мінерально-сировин ної бази України на період до 2030 року виконувалось І З науково-досліллих робі 1: інформ,щі йні ресурси f\114ELJ на 30%, 11а1юв111:1 ю
лапими шодо родовищ і проявів гвсрлих кориспих копалин України:

за напрямом «Провслспня безпсрсрвпи-, або иеріоцичних спостсрсжснь (моніторингу) 1·а визпачсння парамсзрів фізичних і геохімічних попів, інших параметрів геологічного ссредовинш.
підземних вод. грунтів. ланлшафтів. скзо1е111111х 1а СІІДОГІ:ННІІ\ геологічних процесів» на 105 ділянка-: здійснено періоличні спос і ережепня 1(1 СК'ЮІСІІНІІМІІ п:оло1і•111и~111 процссами: на 95 иуикта«
злійснсно періоличні спостсрежсния ·3а пілзсмними водами:

за иапрямом «Вивчення, про: нозування -зміни стану I а 011і ику сксилуатані ііних .~а пасі в і 11ро11юз1111х ресурсі в 11іюсм111-1х вол I а Ї\ исрсоці ику» оброблено 691 обовязковий звіт корисл уначі R

налр для вслсння обл і ку за гнсрлжсних зппасі І! ІІИТІІИ'( та мі нсральних підзсмних вол:
·.1а напрямом «Збір матсріапів 1а оцінка результатіп діяльності 1<С1р11с·1у13а,1ів налр. необхідних лля здійснення контролю -;а в11кона1111»~1 умов спсніального дозволу 11а корисгуваиня иалрами

а6о уголи про умони корис гувапия Ііа)Іра~111» сформовано 795 висновків для ОІ[іІІІОН.ІІІІІЯ резупь га гін ціяльпості корисгувачів надр: иацпнались рскомсилації мстоличноі о характеру з МСГ()ІО
1юлін111с1111я якосі і I а с1 ану робіт на 06·1тп1, користування палрами: формувались н11с11овк11 з 01 ti нюванпя діяЛІ,ІІО(.,і хорист увачі в палр: n1ювош11111t:1, робо I н 110 c1<Jia11a1111ю висновкі в за резуль 1 а1 амн
опрашоваипя геологічних матеріалів 11ю1ю отримання сиеплозяолів 11а користування налрами. опраиюваиня фо11повнх мат сріалів 110 обсктах, які 111101ю11ую11,ся лля прола.ку на аукціонах, вслсння
Л'1Д на11а1111х сисиіальних дозволів. заявок 11а 01р11м,11111я спсціапьних дозволів. і11111і.

І І,І кожну вклалспу бюдже І 11)' гривню о І ІНІМПІЮ 111н1рос·111 3,НІіІСі в і ресурсі в мі исральпої сировини в нацра-, 1,а су~1у 82.6 І рипснь.
Розбіжність більшос гі показників між факт ичним рсзупь гативним показником i.1 за гвсрдженим у паспорті бюлжстної' програми понязугп.ся ·; лос п иною зміпоіо кількості обгктів обліку

ІНІІІІИ'( та мі11сраЛІ,ІІИ\ підЗСМІІ~І\ ВОД. з.п всрлжсних запасів наф ги і газу, іІІІІІИ'( папивио-сисргс гичних ресурсів: ~1е1ш1іч1111\ корисиих коиплнп Ііі немсталічии-, ІЮ[)І1СІІИ\ копалин і вілповілною
зміною обсягів надхолжсппя дани-, для ї, l1Gp,16101. кількісних 11(1каз1111ків резуль гат у 1·а. 11к наслідок. кілт.кост: 11Gp0Gл..:1111, 116ов·юк,111и, :ті1і11 корис і увачі н надр.

J О. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Зс1 рахунок раціонального проведення геологорозвідувальних робіт, перевиконані обсяги приростів корисних копалин від запланованого бюджетною програмою, відповідно

на І гривню вклапених бюджетних коштів збільшено прибуток на 3,3 гривні.
Завдання бюджетної програми. заплановані на 2021 рік. виконані.

*За іиачшогься неі напрями викорпс гаппя 6н),1ЖС11111\ кош 1113. ш гвсрлжсні ~ I1асI1ор11 бю.іжс: ІН)І 11()()11)<1\ІІІ.

Голова Державної служби геології та надр Україин

Заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку,
звітності, забезпечення діяльності та
управління майном
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