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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 2023-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Мiнiстерство захисту довкiлля та nриродних ресурсiв Укра"iни
(найменування головного розпорядника коштiв державного бюджету)

Державна служба геологi"i та надр Укра"iни 2 7 0 
квк

2. Мета дiяльностi (мiсiя) головного розпорядника коштiв державного бюджету
Реалiзацiя державно) полiтики у сферi reoлoriчнoro вивчення та рацiонального використання надр.

3. Стратегiчнi цiлi та показники результату дiяльностi головного розпорядника коштiв державного бюджету

Найменування показника Одиниця 2021 рiк 2022 рiк 2023 рiк 2024 рiк 2025 рiк
результату вимiру (звiт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
Стпатепчна цiль: Сталий розвиток та рашональне природокористvвання

Реалiзацiя державно] полiтики у сфер] reoлoriчнoro вивчення та рацiональноrо використання надр
Кiлькiсть виданих, шт.
переоформлених i продовжених 680
спецiальних дозволiв

Кiлькiсть виданих спецiальних
дозволiв на корисгування
надарами (надання, продовження шт. 300 300
строку дi"i, внесения змiн,
переоформления) без проведения
аукцiонiв
Кiлькiсть виданих спецiальних 70 70
дозволiв за результатами аукцiонiв шт.

Надходження ДО державного
бюджету вiд збору за видачу
спешальних дозволiв за 1427422,5користування надрами та коштiв тис. грн

вiд продажу таких дозволiв

Надходження до державного тис. грн
бюджету вiд збору за видачу
спецiальних дозволiв за 100 000,0 100 000,0
користування надрами без
проведения аукцiонiв (у т.ч. за
продовження стпоку дi"i)
Надходження до Державного тис. грн
бюджету вiд видаиих спецiальних 300 000,0 300 000,0
дозволiв на користування надрами
за результатами аукшон!в
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Розподiл граничного обсягу видаткiв/надання кредитiв загального фонду державного бюджету на 2023 рiк та iндикативних прогнозних
показникiв на 2024 i 2025 роки за бюджетними програмами

кпквк Найменування
Вiдповiдальний КФКВ 2021 рiк 2022 рiк 2023 рiк 2024 рiк 2025 рiк

виконавець (звiт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Керiвництво та управлiння у сферi Державна служба геологи
2704010 геологiчного вивчення та та надр У кратни 0441 35 493,5 44 602,9 36 128,3

використання надр
всього 35 493,5 44 602,9 36 128,3

рн)

Голова
Державног служби геологи та надр Укратни

Директор Департаменту бухгалтерського
облтку, звiтностi, забезпечення дiяльностi та
управлiння майном - головний бухгалтер

Р.€. Oniмax
(прiзвище та iнiцiали)

1.С. Мельниченко
(прiзвище та iнiцiали)
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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ iндивiдуальний, Форма 2023-2

1. Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв Укра"iни
(найменування головного розпорядника коштiв державного бюджету)

Державна служба геологi"i та надр Укра'iни

2. Керiвництво та управлiння у сферi геологiчного вивчення та використання надр
(найменування бюджетно) програми)

3. Мета та завдання бюджепю'i программ на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетно'i программ, строки 'ii реалiзацii'
Реалiзацiя державно] полiтики у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр. Строк реалiзацi"i програми: постiйно.

2 7 0 
квк

2 7 0 4 0 1 0 
кпквк

3.2. Завдання бюджетно'i программ
Здiйснення державного управлiння у сферi геологiчного вивчення, охорони та використання надр. Надання геологiчно"i iнформацi"i для користування.

3.3. Пiдстави реалiзацi'i бюджетно'i программ
Кодекс Украгни про надра вiд 27.07.1994 № 132/94-ВР (iз змiнами та доповненнями);
Водний кодекс Укра'iни вiд 06.06.1995 № 213/95-ВР (iз змiнами та доповненнями);
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 30.12.2015 № 1174 «Про затвердження Положения про Державну службу геологй та надр Украгни» (зi змiнами);
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 07.11.2018 № 939 «Питания розпорядження геологiчною гнформашсю» (зi змiнами);
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 25.06.2001 № 702 «Про порядок використання кошпв, отриманих органами державно'i влади вiд надання ними послуг вiдповiдно до
законодавства, та "ix розмтри» ( зi змiнами);
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 23.09.2020 № 993 «Про затвердження Порядку проведения аукцiонiв з продажу спешальних дозволiв на користування надрами»;
Постанова Кабiнету М iнiстрiв Украгни вiд 30.05.201 1 № 615 «Про затвердження Порядку надання спецiальних дозволiв на користування надрами» (зi змiнами);
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украгни вiд 04.03.2004 № 253 «Про затвердження Порядку легалiзацi'i комп'ютерних програм в органах виконавчог впади» (зi змiнами);
Постанова Кабiнету мiнiстрiв Украгни вiд 11.10.2016 № 71 О «Про ефективне використання державних кошпв» (зi змiнами);
Наказ Мiнiстерства цифрово'i трансформацй Украгни вiд 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належносп бюджетних програм до сфери
iнформатизацi'i».

4. Надходження для виконання бюджетно'i программ

4.1. Надходження для виконання бюджетно'i программ у 2021-2023 роках (тис. грн)

2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)
Код Найменування загальний спецiальний разом загальний спешальний разом загальний спешальний разом

фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7) фонд фонд (9+ 1 О)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Надходжсння iз загального фонду бюджету 35 493,5 х 35 493,5 44 602,9 х 40 142,6 36 128,3 х 36 128,3

250101 Плата за послуги, що иадаються бюджегними х 128 784,8 128 784,8 х 55 500,0 55 500,0 х 37510,9 37510,9
vстановами згiдно з 'ix основною дiяльнiстю

602100 На початок перiоду х 221 515,5 221 515,5 х х х х х х
602200 На кгнець перюду х 323 805,9 323 805,9 х х х х х х

всього 35 493,5 26 494,4 61 987,9 44 602,9 55 500,0 100 102,9 36 128,3 37 510,9 73 639,2
Разом надходжень 35 493,5 26 494,4 61 987,9 44 602,9 55 500,0 100 102,9 36 128,3 37 510,9 73 639,2
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4.2. Надходження для виконання бюджетно'i программ у 2024 i 2025 роках

2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)

Код Найменування
загальний фонд спецiальний фона

разом загальний фонд
спецiальний разом

(3+4) фонд (6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Надходження iз загального фонду бюджету

250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними . ..____,,-
установами згiдно з i"x основною дiяльнiстю

всього
Разом надходжень

(тис. rрн)

5. Видатки / падания кредипв за кодами економiчно'i класифткацй видаткiв / класифткацй кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економiчно'i класифпсацй видаткiв бюджету у 2021-2023 роках

2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (прО€КТ)

КЕКВ Найменування загальний спецiальний разом загальний спецiальний разом загальний спешальний разом
фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7) фонд фонд (9+ 1 О)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2110 Оплата праш 28 848,8 28 848,8 36 311,5 36 311,5 29 412,3 29 412,3

2120 Нарахування на оплату поаш 6 361,1 6 361,1 7 988,5 7 988,5 6 470,7 6 470,7

2210 Предмети, матергали, обладнання та iнвентар 20,0 1 537,9 1 557,9 204,0 2 860,0 3 043,7 187,6 1 785,0 1 972,6

2240 Оплата послуг (кргм комvнальних) 30,0 17 066,7 17 096,7 30,0 38 937,0 38 964,0 22 775,9 22 775,9

2250 Видатки на вшрядження 3,2 1 272,6 1 275,8 10,0 2 000,0 2 009,0 10,0 1 990,0 2 000,0

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносйв 46,9 629,9 676,9 58,9 1 828,0 1 881,1 47,7 2 250,0 2 297,7

2281 Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку 184,0 815,8 999,8 3 000,0 3 000,0 300,0 300,0
по реалгзацй державних (регiональних) програм

2282 Окремi заходи ПО реалiзацП державних 1,4 1,4 65,0 65,0 60,0 60,0
(регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв
РОЗВИТКУ

2800 lнwi видатки 2 133,3 2 133,3 4 000,0 4 000,0 2 200,0 2 200,0

3110
Придбання обладнання i предметiв 3 036,8 3 036,8 1 310,0 1 310,0 2 150,0 2 150,0
ДОВГОСТРОКОВОГО ковистування

3160 Придбання землi та нематешальних активiв 1 500,0 1 500,0 4 000,0 4 000,0

всього 35 493,5 26 494,4 61 987,9 44 602,9 55 500,0 100 102,9 36 128,3 37 510,9 73 639,2

2

5.2. Падания кредипв за кодами класифткацй кредитування бюджету у 2021-2023 роках

' 2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)

ккк Найменування загальний l спецiальнийl разом загальний I спецiальнийl разом загальний I спецiальнийl разом
фонд фонд (3+4) фонд фонд (6+7) фонд фонд (9+10)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

всього

5.3. Видагки за кодами економiчноi класифiкацii' видаткiв бюджету у 2024 i 2025 роках

2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)
КЕКВ Найменування

загальний фонд спецiальний фонд разом
загальний фонд спецiальний фон.д разом

(3+4) (6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2110 Оплата працi
2120 Нарахування на оплату праш
2210 Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар
2240 Оплата послуг (крiм комунальних)
2250 Видатки на вiдрядження
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносйв
2281 Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку

по реашзацй державних (регiональних) програм
2282 Окремi заходи по реалтзацй державних

(репональних) програм, не вiднесенi до заходiв
розвитку

2800 lншi видатки

3110 Придбання обладнання i предметiв
довгострокового користування

всього

5.4. Падания кредитгв за кодами класифткацй кредитування бюджету у 2024 i 2025 роках

2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)ккк Найменування разом разомзагальний фонд спецiальний фонд
(3+4) загальний фонд спешальний фонд

(6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8

всього
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6. Вилатки / падания кредиттв за напрямами використання бюджетних коцгпв
6.1. Видатки /надання кредиттв за напрямами використання бюджетних коцгпв у 2021-2023 роках

, ••. н.,. 1 1-,.111,.

№ Напрями використання бюджетних 2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)

з/п КОШТIВ загальний спешальний разом загальний спешальний разом загальний спешальний разом
Фонд Фонд (3+4) фонд Фонд (6+7) фонд фонд (9+ 1 О)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Забезпечення виконання функшй i 35 493,5 35 493,5 44 602,9 65,0 40 207,6 36 128,3 60,0 36 188,3

завдань у сферi rеологiчноrо
вивчення, охорони та використання
надр

2. Надання геолопчног гнформацп для 26 493,0 26 493,0 55 435,0 55 435,0 37 450,9 37 450,9
користування

3. Видатки на пiдвищення квалiфiкацii" 1,4 1,4
працiвникiв
всього 35 493,5 26 494,4 61 987,9 44 602,9 55 500,0 100 102,9 36 128,3 37 510,9 73 639,2

2

6.2. Видатки /надання кредипв за напрямами використання бюджетних коцгпв у 2024 i 2025 роках
(тис. гр

№ Напрями використання 2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)

з/п бюджетних коштiв загальний фонд спешальний фонд разом
загальний фонд спешальний фонд разом

(3+4) (6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Забезпечення виконання функшй i

завдань у сферi rеологiчноrо
вивчення, охорони та використання
надр

2. Надання геолопчнот гнформацй для
користування
всього

н)

7. Результативнi показники бюджетно'[ програми

7.1. Результативнi показники бюджетног програми у 2021-2023 роках

№ Одиниця 2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)

з/п Показники
вимiру Джерело [нформацй загальний спешальний загальний спешальний загальний спецгальний

фонд Фонд фонд фонд фонд фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

затрат '
постанова Кабiнету

1 Кiлькiсть штатних одиниць ОД. Мiнiстрiв вiд 05.04.2014 116 139 139
№85, внугр.шн.й облiк



№ Одиниця 2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)

з/п Показники
вимiру Джерело [нформацп загальний спецiальний загальний спецiальний загальний спецiальний

фонд Фонд фонд фонд фонд Фонд

2 Займана загальна площа Договiр оренди,
3 004,8 3 004,8 3 004,8примпцень кв. м

внутр.шнгй облiк

3 Кiлькiсть вщряджень по Укра"iнi од. Внутрiшньо-
2 228 2 298 2 248господаоський облiк

4
Придбання комп'ютернот технiки

тис. грн Договiр, акт 1 998,8 1 397,1 2 782,6та обладнання

5 Придбання оргтехнiки тис. грн Договiр, акт 1 684,6 1 123,4

6
Пшвишення квал.фгкаш)

тис. грн Внутрiшньо-
65 60прашвникгв господарський облiк

2 продукту

Кiлькiсть розглянутих i
Внутрiшньогосподарськ1 пiдготовлених законодавчих i шт. 56 42 39

нормативно-правових актiв ий облiк

Кглькгсть прийнятих i
опрацьованих звiтiв фiнансово-

2 господарськог дiяльностi
шт. Бухгалгерська та

68 52 52пiдприсмств, органiзацiй та фiнансова звiтнiсть
Нашональнот акшонернот компанй
«Надра Украгни»
Кiлькiсть виданих,

3 переоформлених i продовжених шт. Журнал ресстрацй 680
спецiальних дозволiв
Кiлькiсть виданих спецiальних
дозволiв на користування надрами

4 (надання, продовження строку дi"i, шт. Журнал реестрацй 300 300
внесения змiн, переоформлення)
без проведения аукшонгв

5
Кiлькiсть виданих спешальних

Журнал ресстрацй 70 70дозволiв за результатами аvкцiонiв шт.

6
Кiлькiсть проведених семiнарiв,

шт.
Внутргшньогосподарськ

10 10 3конфепеншй ий облiк
Кiлькiсть планових заходiв
державного нагляду (контролю)

7 згiдно з Рiчним планом здiйснення
План перевiрок, звiт 795 900 950заходiв державного нагляду шт.

(контролю) Державною службою
геологи та надо Укпагни
Прогнозна кiлькiсть

8 позапланованих заходiв шт. План перевiрок, звiт 159 15 10
державного нагляду (контролю)
Надхоцження до державного Державний

9
бюджету вiд збору за видачу

тис. грн бюджет У крагни , 1 427 422,5спецiальних дозволiв за Внутрiш ньогосподарськ
користування надрами та коштiв ий облiк

7



№ Одиниця
2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)

з/п Показники
вимiру Джерело iнфopмauii' загальний спешальний загальний спешальний загальний спешальний

фонд фонд dюнд Фонд Фонд Фонд
вiд продажу таких дозволiв
Надходження до державного
бюджету вiд збору за видачу Державний

10 спеuiальних дозволiв за бюджет Украгни ,
100 000,0 100 000,0користування надрами без тис. грн

Внутрiшньогосподарськ
проведення аукuiонiв (у т.ч. за ий облiк
поодовження строку дi'i)
Надходження до Державного Державний

11 бюджету вiд виданих спешальних
тис. грн бюджет Украгни ,

300 000,0 300 000,0дозволiв на користування надрами Внутрiшньогосгюдарськ
за оезvльтатами аукuiонiв ий облiк

12 Кiлькiсть придбаних примiрникiв
шт.

Внутрiшньогосподарськ
10 14 156програмного забезпечення ий облiк

13
Кiлькiсть праuiвникiв якi

од.
Внугргшньогосподарськ

95 40 15пiдвищили квалiфiкаuiю ий облiк

Кiлькiсть виданих висновкiв i

14 погоджень, передбачених
шт. Журнал ресстрацй 4 615 4 500 3500Кодексом Украi'ни про надра та

Водним кодексом Украгни

15 Кiлькiсть комплектiв наданог
Журнал ресстрацй 343геолопчног [нформацп пакети

Кiлькiсть договорiв про

16 компенсашю витрат держави за
шт. Журнал ресстрацй 340проведенi геологорозвiдувальнi '

ооботи

17 Кiлькiсть придбано] комп'югернот
ОД. Договiр, акт 11 42 94технiки та обладнання

18 Кiлькiсть придбанот оргтехнiки од. Договiр, акт 92 62

3 ефективностi

Середня вартiсть одного Внутрiшньогосподарськ
1 придбаного комплекту тис. грн ий облiк 4,7 322,4 3,1

програмного забезпечення

Середня вартiсть одного проданого Внутрiшньоrосподарськ
2

комплекту геологiчноУ гнформацй ТИС. грн ий облiк 438,4 150,8

Середня вартiсть одиниш Внутргшньогосподарськ
3 придбанот комп'ютернот технiки та rрн ий облiк 181 712,7 33 263,7 29 595,7

обладнання

Середня._вартiсть одиниш Внутр.шньогосподарськ
4

придбанот оргrехнiки rрн ий облiк 18 310,7 18 119,7

4 якостi

8



№ Одиниця 2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)

з/п Показчики
вимiру

Джерело [нформацп загальний спецiальний загальний спецiальний заrальний спецiальний
фонд Фонд Фонд Фонд Фонд фонд

Рiвень виконання плану
надходжень до державного

Внутрiшньоrосподарськ
1 бюджету вiд збору за видачу вiдс. ий облiк 190,3спецiальних дозволiв за

користування надрами та коштiв
вiд продажу таких дозволiв
Рiвень виконання плану
надходжень до державного

Внутрiшньо-
2

бюджету вiд збору за видачу
вiдс. господарський облiк 100,0 100,0спешальних дозволiв за

користування надрами без
проведения аукцiонiв
Рiвень виконання плану
надходжень до державного

Внутрiшньо-
3

бюджету вiд збору за видачу вiдс. господарський облiк 100,0 100,0спецiальних дозволiв за
користування надрами за
пезультатами аvкцiонiв
Рiвень усунених порушень за

Внутрiшньо-
4 результатами перевiрок планових вiдс. господарський облiк 37,5 100,0 100,0та позапланових заходiв

державного нагляду (контролю)
Частка працiвникiв, якi пiдвищили Внутрiшньо-

5 квалiфiкацiю у заrальнiй кiлькостi вiдс. господарський облiк 593,7 100,0 100,0
осiб якi мають пройти навчання
Рiвень введения в експлуаташю

Внутрiшньо-6 комп'ютерног технгки та вiдс.
господарський облiк 100,0 100,0 100,0

обладнання

7 Рiвень вiдкритостi геологiчних вiдс. Внутрiшньо-
100,0 100,0 100,0даних господапський облiк

8 Рiвень введения в експлуатацiю
вiдс. Внутрiшньо-

100,0 100,0опгтехнгки господарський облiк

9

7.2. Результативнi показники бюджетног программ у 2024 i 2025 роках

№ Показники Одиниця вимiру Джерело iнформацii" 2024 ргк (прогноз) 2025 шк прогноз)
з/п загальний фонд спецiальний фонд заrальний фонд спецiальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8
постанова Кабiнету

1 Кiлькiсть штатних одиниць ОД. Мiнiстрiв вiд 05.04.2014
№85, внутрiшнiй облiк

2 Займана загальна площа примiщень кв. м Договiр оренди,
внутрiшнiй облiк



№ Показники Одиниця вимiру Джерело [нформацп 2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)
з/п загальний фонд спеuiальний фонд загальний фонд спешальний фонд

3 Кiлькiсть вiдряджень по Украпп ОД.
Внутрiшньо-

господаоський облiк

4 Кошгорисна вартiсть комп'ютернот тис. грн Договiр, акт
технiки та обладнання

5 Пiдвищення квалiфiкацi"i працiвникiв тис. грн
Внутрпцньо-

господарський облiк

2 продукту

Кiлькiсть розглянутих i пiдготовлених Внутргшньо-
1 законодавчих i нормативно-правових шт. господарський облiк

актiв
Кiлькiсть прийнятих i опрацьованих
звiтiв фгнансово-господарськог Бухгалтерська та

2 дiяльностi пiдприсмств, органiзаuiй та шт.
фiнансова звiтнiсть

Нашональног акшонерно] компанй
«Надра Украгни»
Кiлькiсть виданих спешальних
дозволiв на користування надрами

3 (надання, продовження строку дiУ, шт. Журнал ресстрацй
внесення змiн, переоформлення) без
проведения аукцiонiв

4
Кiлькiсть виданих спецiальних Журнал рессграцй
дозволiв за результатами аукцiонiв

шт.

Кiлькiсть проведених семiнарiв, Внутрiшньо-
5 конференшй шт. господарський облiк

Кшьк.стъ планових заходiв
державного нагляду (контролю)
згiдно з Рiчним планом эшйснення

6 заходiв державного нагляду шт. План перевiрок, звiт
(контролю) Державною службою
геологи та надр У крагни

Прогнозна кiлькiсть позапланованих
7 заходiв державного нагляду шт. План перевiрок, звiт

(контролю)
Надходження до державного бюджету Державний
вiд збору за видачу спецiальних бюджет Укратни8 дозволiв за користування надрами без тис. грн Внутрiшньо-
проведения аукцiонiв (у т.ч. за господарський облiк
продовження строку дi"i)
Надходження до Державного Державний

9
бюджету вiд виданих спецiальних

тис. грн
бюджет Украгни

дозволiв на користування надрами за Внутрiшньо-
результатами аукuiонiв господарський облiк

10 Кiлькiсть придбаних примiрникiв шт.
Внутрiшньо-

програмного забезпечення господарський облiк

10



№ Показники Одиниця вимiру Джерело [нформацй 2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)
з/п загальний фонд спешальний фонд загальний фонд спешальний фонд

11
Кiлькiсть працiвникiв якi пiдвищили

од. Внутрiшньо-
квалiфiкацiю господарський облiк
Кiлькiсть виданих висновк!в i

12
погоджень, передбачених Кодексом

шт. Журнал ресстрацйУкрагни про надра та Водним
кодексом Украгни
Кiлькiсть доrоворiв про компенсацiю

13 витрат держави за проведенi шт. Журнал ресстрацп
rеолоrорозвiдувальнi роботи

14
Кiлькiсть придбано) комп'ютерног

од. Доrовiр, акттехнiки та обладнання

3 ефективностi

Середня вартiсть одного придбаноrо Внутрiшньо-
1

комплекту проrрамноrо забезпечення
тис. rрн господарський облiк

Середня вартiсть одного проданого Внутрiшньо-
2 комплекту геолопчнот [нформацй тис. rрн господарський облiк

Середня вартiсть одиницi придбанот
Внутрiшньо-

3 комп'ютерног технiки та обладнання
грн. господарський облiк

4 якост]

Рiвень виконання плану надходжень
до державного бюджету вiд збору за Внутрiшньо-

1 видачу спецiальних дозволiв за вiдс. господарський облiк
користування надрами без
проведения аукцiонiв
Рiвень виконання плану надходжень
до державного бюджету вiд збору за Внутрiшньо-

2 видачу спецiальних дозволiв за вiдс. господарський облiк
користування надрами за
результатами аукцiонiв
Рiвень усунених порушень за
результатами перевiрок планових та Внутргшньо-

3 позапланових заходiв державного вiдс. господарський облiк
нагляду (контролю)

Частка працiвникiв, якi пiдвищили
Внутрiшньо-квалiфiкацiю у загальнгй кiлькостi4

осiб якi мають пройти навчання
вiдс. господарський облiк

Рiвень введения в експлуаташю Внутргшньо-
5 комп'ютернот технiки та обладнання

вiдс. господарський облiк

11



№ Показники Одиниця вимiру Джерело [нформацй 2024 рiк (прогноз) 2025 оiк прогноз)
з/п загальний фонд спешальний фонд загальний фонд спешальний фонд

6 Рiвень вiдкритостi rеолоriчних даних вiдс. Внутрiшньо-
госполарський облiк

12

8. Структура видаткгв на оплату працi
(тис. грн)

2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект) 2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)
Найменування

загальний спешальний загальний спешальний загальний спешальний загальний спец.альний загальний спецiальний
фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд Фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Обов'язковi виплати 17 569, 1 24 632,4 24 632,3
2. Стимулюючi доплати та надбавки 5 710,9 2 212,4 281,3
3. Премi"i 2 949,0 4 949,6 1 649,9
4. Матерiальна допомога 2 619,3 4 517,1 2 848,8
всього 28 848,3 36 311,5 29 412,3

9. Чмсельнiсть зайнятих у бюджетних установах

№
з/п Категорй працiвникiв

2
державнi службовцi

2 iншi працiвники
Всього штатних одиниць
з них штатнi одиницi за загальним
фондом, що врахованi також у
спешальному фондi

2021 рiк (звiт) 2022 рiк (план) 2023 рiк 2024 рiк 2025 рiк

загальний фонд спецiальний фонд загальний фонд спешальний фонд

затвер- фактично затвер- фактично затвер- фактично затвер- фактично
джено зайнятi джено зайнятi джено зайняп джено зайнятi

3 4 5 6 7 8 9 10
139 116 139 139

139 116 139 139
х х х х

'"":,: q"' :,:@ о'-- -е-
"'м

11
139

139
х

12

'"":,: q"' :,:@ о
'-- -е-
"'м

13

х

14

'"":,: q"':,:
@ о'-- -е-
"'м

15

х

16

10. Державнi цiльовi программ, як] виконуються в межах бюджетно'[ программ

10.1. Державнi цiльовi программ, якi виконуютъся в межах бюджетно"i программ у 2021-2023 роках
1 Коли та яким Короткий змiст 2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)

№ Код
з/п програми Назва проrрами документом заходiв за загальний спешальний загальний спешальний загальний спешальний

затверджена програмою фонд фонд фонд Фонд фонд Фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



13
10.2 Державнi цiльовi программ, якi виконуються в межах бюджетноi' программ у 2024 i 2025 роках

№ Коли та яким Короткий змiст 2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)
Код Назва проrрами заходiв за спеuiальний спешальний

з/п
документом загальний загальний

проrрами
затверджена проrрамою фонд фонд фонд Фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Аналiз результатiв, досягнутих внаслiдок використання коштiв загального фонду бюджету у 2021 роцi, очiкуванi результати у 2022 роцi,
обrрунтування необхiдностi передбачення видаткш/надання кредиттв на 2023-2025 роки

У 2021 роцi, вiдповiдно до звiту про виконання паспорту бюджетно] програми на 2021 рiк:
за напрямом "Забезпечення виконання функшй i завдань у сферi геологiчного вивчення, охорони та використання надр" прийнято i опрацьовано 68 звгпв фiнансово
господарськот дiяльностi гпдприемств, органiзацiй та НАК "Надра Укра'iни"; розглянуто i пiдготовлено 56,0 законодавчих i нормативно-правових актiв; здiйснено 230
вiдряджень по УкраУнi; надано 4615 штук висновкiв i погоджень, передбачених Кодексом Украгни про надра та Водним кодексом Укра'iни;
за напрямом "Надання reoлoriчнo'i iнформацi'i для користування" видано, переоформлено i продовжено 680 спецiальних дозволiв; здiйснено 795 заходiв державного нагляду
(контролю) зriдно з рiчним планом здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) та 159 позапланових заходiв державного нагляду (контролю); надано 343 пакета
геолопчног iнформацi'i; забезпечено надходження до державного бюджету вiд збору за видачу спецiальних дозволiв у сумi 1 427 422,5 тис. грн; придбано I О примiрникiв
програмного забезпечення; придбано 11 одиниць комп'ютерно'i технiки та обладнання та 92 одиницi оргтехнiки; проведено I О семiнарiв, конференшй;
за напрямом "Видатки на пiдвищення квашфгкацй працiвникiв" пiдвищено квалiфiкацiю 95 працiвникiв.

У 2022 рош, вiдповiдно до показникiв затверджених у паспортi бюджетно)' програми ппануеться:
за напрямом «Забезпечення виконання функцiй i завдань у сферi reoлoriчнoro вивчення, охорони та використання надр» прийняти i опрацювати 52 звiтiв фiнансово
господарськог дiяльностi пшприсмств, органiзацiй та НАК «Надра Украгни»; розrлянути i пiдготувати 42 законодавчих i нормативно-правових актiв; здiйснити 300
вiдряджень по Укра"iнi; надати 4500 штук висновкiв i поrоджень передбачених Кодексом Укра'iни про надра та Водним кодексом Укра'iни; пiдвищити квалiфiкацiю 40
працiвникiв;
за напрямом «Надання reoлoriчнo"i iнформацi"i для користування» видати та продати на аукцiонi 70 спецiальних дозволiв; видати, здiйснити продовження без проведения
аукшону 300 спецiальних дозволiв; здiйснити 900 заходiв державного нагляду (контролю) зriдно з рiчним планом здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) та 15
позапланових заходiв державного нагляду (контролю); надати 340 доrоворiв про компенсацiю витрат держави за проведенi геологорозвiдувальнi роботи; забезпечити
надходження до державного бюджету вiд збору за видачу спецiальних дозволiв за результатами аукцiону у сумi 300 000,0 тис. грн; забезпечити надходження до державного
бюджету вiд збору за видачу спецiальних дозволiв без проведения аукцiону у сумi 100 000,0 тис. грн; придбати 14 примiрникiв програмного забезпечення; придбати 42
одиницi комп'ютерног технiки та обладнання та 62 одиниш оргтехнiки; провести I О семiнарiв, конференшй.

У 2023 роцi в межах видаткiв вiдповiдно до встановленого Мiнiстерством фiнансiв Украгни граничного обсягу плануеться:
за напрямом «Забезпечення виконання функшй i завдань у сферi геолоriчного вивчення, охорони та використання надр» прийняти i опрацювати 52 звгпв фiнансово
господарськог дiяльностi гпдприемств, органiзацiй та НАК «Надра Укратни»; розглянути i пiдготувати 39 законодавчих i нормативно-правових актiв; здiйснити 250
вiдряджень по Укра'iнi; надати 3500 штук висновкiв i погоджень передбачених Кодексом Украгни про надра та Водним кодексом Укратни; пiдвищити квалiфiкацiю 15
працiвникiв;
за напрямом «Надання геологiчно'i iнформацi'i для користування» видати та продати на аукцiонi 70 спецiальних дозволiв; видати, здiйснити продовження без проведения
аукцiону 300 спецiальних дозволiв; здiйснити 950 заходiв державного нагляду (контролю) зriдно з рiчним планом здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) та 10
позапланових заходгв державного нагляду (контролю); забезпечити надходження до державного бюджету вiд збору за видачу спецiальних дозволiв за результатами
аукцiону у сумi 300 000,0 тис. грн; забезпечити надходження до державного бюджету вiд збору за видачу спецiальних дозволiв без проведения аукцiону у сумi 100 000,0
тис. грн; придбати 156 примiрникiв програмного забезпечення; придбати 94 одиницi комп'ютерног технiки та обладнання; провести 3 семiнари, конференцй.

\
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12. Бюджетнi зобов'язання у 2021- 2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованiсть загального фонду у 2021 роцi

КЕКВ/ Найменування Затверджено з Касовi Кредиторська Кредиторська
Змiна Погашено кредит. заборrованостi Зобов'язан

ккк урахуванням видатки/нада заборгован.сгь заборгованiсть
кредиторсько) за рахунок коштiв ня по

змiн ння кредитiв на 01.01.2021 на О 1 .О 1.2022 заборrованостi загального спеuiальноrо видатках

1 2

(6-5) фонду фонду (4+6)

3 4 5 6 7 8

2110 Оплата працi

9 10

28 848,3 28 848,3

2120
Нарахування на оплату

28 848,3

працi 6 361,1 6 361,1

Предмети, матерiали,

6 361,1

2210 обладнання та iнвентар 20,0 20,0

2240 Оплата послуг (крiм

20,0

комунальних) 30,0 30,0

2250 Видатки на вiдрядження

30,0

3,2 3,2
2270 Оплата комунальних

3,2

послуг та енеогоносйв
46,9 46,9

2281 Дослiдження i розробки,

46,9

окремi заходи розвитку по 184,0 184,0реашзацй державних
(репональних) програм

184,0

всього 35 493,5 35 493,5 35 493,5

12.2. Кредиторська заборгованiсть за загальним фондом державного бюджету у 2022-2023 роках

2022 рiк 2023 рiк
Планусться погасити кредит. Очiкуваний Можлива Планусться поrасити Очiкуваний

КЕКВ
Найменування Кредиторська заборrованiсть за рахунок обсяг взяття кредиторська кредит. заборrованiсть за обся г взяття

/ККК Затвердженi
заборгованiсть коштiв поточних

Граничний заборrованiсть рахунок коштiв поточнихпризначення на 01.01.2022 спешального зобов'язань обсяг наОl.01.2023 зобов'язаньзагального загального спешальног
фонду фонду (3-5) (4-5-6) фонду о фонду (8- 1 О)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2110 Оплата працi 36 311,5 36 311,5 29412,3 29 412,3

2120 Нарахування на оплату 7 988,5 7 988,5 6 470,7 6 470,7
праш

2210
Предмети, матерiали,

204,0 204,0 187,6 187,6
обладнання та гнвентар

2240 Оплата послуr (крiм
30,0 30,0

комунальних)
2250 Видатки на

10,0 10,0 10,0 10,0
вшряцження



2270 Оплата комунальних 58,9 58,9 47,7 47,7
nocлvr та енергоносйв
всього 44 602,9 44 602,9 36 128,3 36 128,3

15

12.3 Дебггорська заборгованiсть у 2021-2022 реках

Касовi Очiкувана
КЕКВ/

Затверджено з видатки/ Дебiторська Дебiторська дебiторська Причини виникнення Вжитi заходи щодо
ккк Найменування урахуванням

надання
заборrованiсть на заборrованiсть заборrованiсть на заборrованостi лiквiдацii" заборrованостi

змiн 01.01.2021 наО\.01.2022
кредитiв 01.01.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2110 Оплата праш 28 848,3 28 848,3

2120
Нарахування на оплату

6 361,1 6 361,1праш

2210
Предмети, матерiали, 20,0 20,0
обладпання та iнвентар

2240 Оплата послуr (крiм
30,0 30,0

комунальних)
2250 Видатки на вiдрядження 3,2 3,2
2270 Оплата комунальних 46,9 46,9

послуг та енергоноспв
2281 Дослiдження i розробки,

окремi заходи розвитку по
184,0 184,0

реалпацй державних
(репональних) проrрам

35 493,5 35 493,5
всього

12.4. Нормативно-правовi акти, виконання яких у 2023 роцi не забезпечено граничном обсягом видаткгв/надання кредипв загального фонду

Обсяг
Обсяr

видатктв/над
Обсяг видаткгв /

видаткiв / надання
Статтi

ання кредитiв, Заходи, яких необхiдно вжити для
кредитiв,

надання
№ (пункти) необхiдних

кредитiв, не забезпечення виконання статей (пункпв)
з/ Найменування нормативно- врахований за- нормативно-правового акта у межах

для безпечений граничного обсягуп правового у
виконання

акта статей
граничному rраничним

(пунктiв)
обсяrу обсяrом

(тис. грн) (тис. грн)
(тис. грн) (4-5)

1 2 3 4 5 6 7
1 Закон Укратни «Про державну службу» вiд 10.12.2015 № 889-VIII Пункт 14 32 680,3 29 412,3 3 268,0 Для забезпечення на оплати працi на

Прикгнцевих встановлення щомгсячног премп, виплати
положень матергально) допомоrи для вирiшення. Закону соцiально-побутових питань та допомоrи

1

на оздоровления, а також на стимулюючих
виплат (КЕКВ 211 О)



Обсяг
Обсяг

видаткгв/над Обсяг видаткiв /
видаткiв / надання

Статтi ання кредитiв, Заходи, яких необхiдно вжити длякредитiв, надання
№ (пункти) необхiдних кредит!в, не забезпечення виконання статей (пункпв)
з/ Найменування нормативно- врахований за- нормативно-правового акта у межахдля безпечений граничного обсягуп правового увиконанняакта статей граничному rраничним

(пунктiв) обсяrу обсягом
(тис. грн) (тис. грн)(тис. грн) (4-5)

2 Закон Украгни «Про державну службу» вiд 10.12.2015 № 889-VIII Пункт 14 7 189,6 6 470,7 Передбачити кошти на нарахування на
Прикiнцевих 718,9 оплату працi (КЕКВ 2120)

положень
Закону

3 Положення про Державну службу геологй та надр У крагни, затверджене п.4 Положення 245,3 245,3 Граничного обсягу достатньо для сплати
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украгни вiд 30.12.2015 № 1174 комунальних послуr та енергоносйв та

забезпечення виконання основних завдань
та функцiй покладених на Держгеонадра П
Положенням.

всього 40 115,2 36 128,3 3 986,9
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12.5. Аналiз управлiння бюджетними зобов'язаннями та пропозицй щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 роцi
На виконання основних функцiй Держгеонадр необхiдно 40 115,2 тис. грн, обсяги видаткiв загального фонду проекту Державного бюджету Украгни на 2023 р

передбаченi в сумi 36 128,3 тис. грн, якi задовольняють потребу лишена 90,0 вiдсоткiв. Додаткова потреба становить 3 986,9 тис. rривень.
Осяг видаткiв в 2023 роцi у сумi 36 128,3 тис. грн буде спрямовано на забезпечення наступних потреб апарату Держгеонадр, а саме:
- КЕКВ 2110 - 29412,3тис. грн, зокрема на обов'язковi виплати (оклад ранг,вислуга рокiв), частково на надбавку за високi досягнення у працi або виконання

особливо важливог роботи;
- КЕКВ 2120 - 6 470,7 тис. грн на нарахування на оплату працi;
- КЕКВ 221 О - 187,6 тис. грн на закупiвлю канцелярського приладдя;
- КЕКВ 2250 - 10,0 тис. грн на оплату службових вiдряджень;
- КЕКВ 2270 - 47,7 тис. грн на оплата комунальних послуг та енергоносйв.
Iншi видатки на утримання покриватимуться за рахунок спецiального фонду, вiдповiдно до законодавства.
Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Держгеонадр у сумi 3 986,9 грн, а саме:
- КЕКВ 211 О - 3 268,0 тис. грн (для встановлення щомтсячно)' премй в сумi 2 474,9 тис. грн, матерiальноУ допомоrи для вирiшення соцiально-побутових питань та

допомоги на оздоровлення - 793, 1 тис. грн);
- КЕКВ 2120 - 718,9 тис. грн (на нарахування на оплату працi)

13. Пiдстави та обrрунтування видаткiв спешального фонду на 2023 рiк та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спешального фонду, аналiз
результатiв, досягнутих внаслiдок використання коштiв спецiального фонду бюджету у 2021 роцi та очiкуванi результати у 2022 роцi

Спецiальний фонд державного бюджету Державно) служби геологи та надр Укратни передбачено постановами Кабiнету Мiнiстрiв Украгни вiд 25.06.2001 № 702
«Про порядок використання коштiв, отриманих органами державно] влади вiд надання ними послуг вiдповiдно до законодавства, та Ух розмтри» та вiд 13.06.1995 № 423
«Про затвердження Положения про порядок розпорядження rеологiчною [нформашсю» (зi змiнами та доповненнями).

Джерелами формування спецiального фонду с плата за надання геолопчно] iнформацiУ для користування та пакетiв аукшонног докуменгацй,
У 2021 рош використано кошти у сумi 26 494,4 тис. грн вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украгни вiд 25.06.2001 № 702 "Про порядок

використання коштiв, отриманих органами державно] влади вiд надання ними послуг вiдповiдно до законодавства, та Ух розмiри" за такими напрямами: "Надання
геолопчиот iнформацiУ для користування" у суч] 26 493,0 тис. грн; "Видатки на пшвишення квалiфiкацiУ працiвникiв" у сум] 1,4 тис. rривень.
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У 2022 роцi плановi призначення по спецiальному фонду апарату Держгеонадр становлять 55 500,0 тис. грн, якi будуть спрямованi вiдповiдно до вимог постанови

Кабгнету Мiнiстрiв Украгни вiд 25.06.2001 № 702 «Про порядок використання коштiв, отриманих органами державно] влади вiд надання ними послуг вiдповiдно до
законодавства, та Ух розмiри». Формування цохщног частини на плановий та наступний за плановим бюджетним перiодом поводилось на пiдставi оперативно'( iнформацiУ
шодо кiлькостi та серелньо) вартостi пакетiв геолопчнот гнформацй та пакетiв аукшонно) документацй.

У 2023 роцi по спецiальному фонду Держгеонадр очiкуються надходження у сумi - 37 510,9 тис. грн, якi будуть спрямованi вiдповiдно до вимог постанови
Кабiнету Мiнiстрiв Украгни вiд 25.06.2001 № 702 «Про порядок використання коштiв, отриманих органами державно] влади вiд надання ними послуг вiдповiдно до
законодавства, та Ух розмiри» (зi змiнами).

Голова
Державног служби геологй та надр Укратни

Директор Департаменту бухгалтерського
облтку, звiтностi, забезпечення дiяльностi та управлiння
майном - головний бухгалтер

Р.€. Опiмах
(прiзвище та iнiцiали)

1.С. Мельниченко
(прiзвище та iнiцiали)
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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ додатковий, Форма 2023-3

1. Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв Украiни
(найменування головного розпорядника коштiв державного бюджету)

2. Додатковi видатки / надання кредиттв загального фонду державного бюджету

Державна служба геологiiта надр Украiни

2.1. Додатковi видатки / падания кредиттв загального фонду державного бюджету на 2023 рiк за бюджетними програмами

270
квк

(тис. грн)

Код Найменування 2021 рiк 2022 рiк 2022 рiк (проект) Обrрунтування необхiдностi додаткових коштiв
(звiт) (затверджено) загального фонду на 2023 рiк*

rраничний необхiдно
обсяr додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2704010 Керiвництво та
управлiння у сферi
reoлoriчнoro вивчення та 35 493,5 44 602,9 36 128,3 3 986,9
використання надр

2110 Оплата працi 28 848,3 36 311,5 29 412,3
3 268,0 Закон Укратни «Про державну службу» вiд 10.12.2015

№ 889-VIII

2120 Нарахування на оплату 6 361,1 7 988,5 6 470,7 718,9
Закон Украгни «Про державну службу» вiд 10.12.2015

працi № 889-Vlll

2210 Предмети, матерiали, Положения про Державну службу геологй та надр Украгни, яке

обладнання та iнвентар 20,0 204,0 187,6 затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украгни
вiдЗО.12.2015№ 1174

2240 Оплата послуг (крiм Положения про Державну службу геологи та надр У крагни, яке

комунальних) 30,0 30,0 затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украгни
вiдЗО.12.2015№ 1174

2250 Видатки на вiдрядження Положения про Державну службу геологи та надр У крагни, яке
3,2 10,0 10,0 затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украгни

вiд 30.12.2015 No 1174

2270 Оплата комунальних Положения про Державну службу геологи та надр У крагни,

послуr та енергоносйв 46,9 58,9 47,7 яке затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украгни
вiдЗО.12.2015№ 1174

2281 Дослiдження i розробки,
окремi заходи розвитку 184,0
пр реашзацй державних
(регюнальних) програм

*Обrрунтування необхiдностi додаткових коштiв iз загального фонду на 2023 рiк
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Для стимулювання висококвалiфiковано'i та iнiцiативно'i працi працiвникiв Державно) служби reoлori'i та напр Укра'iни, вiдповiдно до Закону Укра'iни «Про державну
службу» вiд 10.12.2015 № 889-Vlll необхiдно збiльшити видатки для в и плати стимулюючих надбавок, матерiально'i допомоrи для вирiшення соцiально-побутових питань та
допомоrи на оздоровлення, а також на виплату премi'i (КЕКВ 21 1 О) i вiдповiдно необхiдно збiльшити видатки на нарахування на оплату працi для сплати единого внеску
(КЕКВ 2120).

Змiна результативних показниктв, якi характеризують виконання бюджетно'[ програми, у разi видiлення додаткових коштiв

№ Найменування Одиниця вимiру Джерело iнформацi'i 2023 рiк (проект) в 2023 рiк (проект) змiни у разi

з/п межах доведених передбачення додаткових
граничних обсяriв КОШТIВ

1 2 3 4 5 6

затоат
1

постанова Кабiнету
Кiлькiсть штатних одиниць ОД. Мiнiстрiв вiд 05.04.2014 139 139

№85, внутрiшнiй облiк

2 Займана загальна площа примiщень
Договiр оренди, 3 004,8 3 004,8кв. м внvтоiшнiй облiк

3 Кiлькiсть вшряджень по Украгн] Внутрiшньо- 2 2од. господарський облiк
продукту

1 Кiлькiсть розглянутих i пiдготовлених Внутрiшня звiтнiсть 39 39
законодавчих та нормативно-правових актiв

шт.

2 Кiлькiсть виданих висновкгв i погоджень,
передбачених Кодексом Украгни про надра та шт. Журнал ресстрацй 3 500 3 500
Водним кодексом Укратни

3 Кiлькiсть прийнятих i опрацьованих звiтiв
фгнансово-господарськог дiяльностi гпдприсмств, шт. Бухгалтерська та 52 52
органiзацiй та Нашональног акшонернот компанп фiнансова звггнтсть
«Надра Украгни»

4
Кiлькiсть виданих спецiальних дозволiв на
користування надрами (надання, продовження шт. Журнал реестрацп 300 300
строку дi"i, внесення змiн, переоформлення) без
проведення аукцiонiв

5 Кiлькiсть виданих спецiальних дозволiв за Журнал ресстрацй 70 70
результатами аукцiонiв

шт.

Надхолження до державного бюджету вiд збору за Державний
1 . . бюджет Украгни

6 видачу спешальних дозволгв за користування тис. грн 100 000,0 100 000,0
надрами без проведення аукцiонiв (у т.ч. за Внутрiшньо-
продовження строку дii") господаоський облiк



№ Найменування Одиниця вимiру Джерело iнформацi'i 2023 рiк (проект) в 2023 рiк (проект) змiни у разi
з/п межах доведених передбачення додаткових

граничних обсягiв коштiв

Надходження до Державного бюджету вiд виданих Державний

7 спецiальних дозволiв на користування надрами за тис. грн бюджет Украгни
300 000,0 300 000,0

результатами аукцiонiв Внугргшньо-
господарський облiк

8
Прогнозна кiлькiсть позапланованих заходiв

План перевiрок, звiт 10 10державного нагляду (контролю) шт.

якостi

Внутрiшньо-
1 Рiвень вiдкритостi геологiчних даних вiдс. господарський облiк 100,0 100,0

Рiвень виконання плану надходжень до державного Внутрiшньо-
2 бюджету вiд збору за видачу спецiальних дозволiв вiдс. господарський облiк 100,0 100,0

за користування надрами без проведения аукцiонiв

Рiвень виконання плану надходжень до державного Внутрiшньо-
3 бюджету вiд збору за видачу спецiальних дозволiв вiдс. господарський облiк 100,0 100,0

за користування надрами за результатами аукцiонiв

Рiвень усунених порушень за результатами
Внутрiшньо-перевiрок планових та позапланових заходiв4

державного нагляду (контролю) вiдс. господарський облiк 100,0 100,0

20

Наслшки у разi якщо додатковi кошти не будуть передбаченi у 2023 роцi та альтернативнi заходи, яких необхiдно вжити для забезпечення
виконання бюджетног програми

Не видiлення додаткових коштiв у 2023 рош призведе до невиконання пункту 14 Прикiнцевих положень Закону Укра'iни «Про державну службу» в частинi
пiдвищення оплати працi державних службовцiв.

\
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2.2. Додатков] видатки / падания кредитiв загального фонду державного бюджету на 2024 i 2025 роки за бюджетними програмами

Код Найменування Обrрунтування необхiдностi додаткових коштiв iз
2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз) заrальноrо фонду на 2023 i 2024 роках

граничний
необхiдно граничний

необхiдно
додатково додатково

обсяг + обсяr +
1 2 3 4 5 6 7

2704010 Керiвниuтво та
управлiння у сферi
reoлoriчнoro вивчення та
використання надо

2110 Оплата праш

2120 Нарахування на оплату
пpaui

2210 Предмети, матерiали,
обладнання та iнвентар

2240 Оплата rюслуr (крiм
комунальних)

2250 Видатки на вiдрядження

2270 Оплата комунальних
послуr та енергоносйв

2

Змiна результативних показникгв бюджетно'[ программ у разi видiлення додаткових коштiв

2024 рiк (прогноз)
2025 рiк

2024 рiк (прогноз) в 2025 рiк (прогноз) в (прогноз) змiни у
№з/п Показники Одиниця Джерело [нформацй межах доведених

змiни у разi межах доведених разi видiлення
вимiру видiлення

граничних обсяriв додаткових коштiв
rраничних обсяriв додаткових

коштiв
1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

1 постанова Кабiнету

Кiлькiсть штатних одиниць ОД.
Мiнiстрiв вiд

05.04.2014 №85,
внутргшнгй облiк

2 Займана заrальна плоша примгшень
Доrовiр оренди,

кв. м внутшшнэй облiк
3 Кiлькiсть вiдряджень по Украгн] Внутрiшньо-

ОД. господаоський облiк

продукту
1 Кiлькiсть розглянутих i пiдrотовлених

законодавчих та нормативно-правових шт. Внутрiшня звггнгсть
актi~

2 Кiлькiсть виданих висновкгв i
погоджеиь, передбачених Кодексом шт. Журнал реестрацп
Укратни про надра та Водннм~



2024 рiк (прогноз)
2025 рiк

2024 рiк (прогноз) в 2025 рiк (прогноз) в (прогноз) змiни у

№з/п Показники
Одиниця Джерело гнформацп

змiни у разi разi видiлення
вимiру

межах доведених видiлення
межах доведених

граничних обсягiв додаткових коштiв
граничних обсягiв додаткових

коштiв
кодексом Украгни
Прогноз на кiлькiсть позапланованих

3 заходiв державного нагляду шт. План перевтрок, звiт
(контролю)
Кiлькiсть прийнятих i опрацьованих
звiтiв фгнансово-господарськот Бухгалтерська та

4 дiяльностi гпдприсмств, органiзацiй та шт.
Нашонально) акшонернот компанй

фiнансова звiтнiсть

«Надра Укпатни»
Кiлькiсть виданих спецiальних
дозволiв на користування надрами

5 (надання, продовження строку дi"i, шт. Журнал ресстрацй
внесения змiн, переоформления) без
проведения аукцiонiв

6
Кiлькiсть виданих спецiальних Журнал ресстрацй
дозволiв за результатами аvкцiонiв

шт.

Надходження до державного бюджету Державний
вiд збору за видачу спецiальних

7 дозвол!в за користування надрами без тис. грн
бюджет Украгни

проведения аукцiонiв (у т.ч. за
Внугргшньо-

продовжения стоокv дi"i)
господарський облiк

Надходжения до Державного бюджету Державний

8
вiд виданих спешальних дозвол!в на бюджет Украгни
користування надрами за результатами

тис. грн Внутрiшньо-
аукцiонiв госполапський облiк
якостi

Рiвень вiдкритостi геологiчних дан их
Внутрiшньо-

1 вше. господарський облiк

Рiвень виконання плану надходжень до
державного бюджету вiд збору за Внутрiшньо-

2 видачу спеuiальних дозволiв за вiдс. господарський облiк
користування надрами без проведения
аукцiонiв
Рiвень виконання плану надходжень до
державного бюджету вiд збору за Внутрiшньо-

3 видачу спешальних дозволiв за вiдс. господарський облiк
користування надрами за
результатами аvкцiонiв
Рiвень усунених порушень за
результатами перевiрок планових та Внутрiшньо-

4 позапланових заходiв державного вiдс. господарський облiк
нагляду (контролю)

22
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Наслiдки у разi якщо додатковi кошти не будуть передбаченi у 2024-2025 роках та альтернативнi заходи, яких необхiдно вжити для забезпечення
виконання бюджетноi" програми

'
Не видiлення додаткових коштiв у 2024-2025 роках призведе до невиконання пункту 14 Прикiнцевих положень Закону Украгни «Про державну службу» в частинi

гпдвищення оплати працi державних службовцiв.

Голова
Державнот служби геологй та надр Укратни

Директор Департаменту
бухгалтерського облiку, звiтностi,
забезпечення дiяльностi та уnравлiння майном -
головний бухгалтер

Р.€. Oniмax
(прiзвище та [нппапи)

I.C. Мельниченко
(прiзвище та iнiцiали)
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