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

1. Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв Украi'ни Державна служба геологй та надр Украi'ни
(найменування головного розпорядника коштiв державного бюджету)

(2 _) (7_) (О_)
квк

2. Мета дiяльностi (мiсiя) головного розпорядника коштiв державного бюджету
Забезпечення потреб нашональног економiки у мiнеральних ресурсах власного видобутку, зменшення залежностi Украгни вiд iмпорту мiнеральних ресурсiв та

збiльшення експортного потеншалу крагни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на свiтовому ринку.

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

Найменування показчика результату
Одиниця 2021 рiк 2022 рiк 2023 рiк 2024 рiк 2025 рiк

вимгру (звiт) (затверлжено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Стратегiчна цiль: Сталий розвиток та нацiональне природокористування

Завдання: Розвиток бази паливно-енергетичних ресурсiв

Прирiст запасiв та ресурсiв бурого 2 079 2 ООО - -

вуriлля тис. тонн

Пiдrотовка перспективних 1 1
-

нафтогазових обскпв
Од. - -

Прогнознi ресурси умовного папива на 1 ООО 500
-

перспективних нафтогазових обсктах
тис. тонн

- -

Вивчена плоша перспективних КВ. км 5 6 -

наштогазових об· скпв
Прирiст запасiв та ресурсiв урану ум. Од. 0,5 0.5

-
- -

/

Завдання: Розвиток бази металiчних, неметалiчних корисних копалин

1 lрирiст запасiв та ресурсгв золота yi\t. од 2,4 1.0 - -

Прирiст ресурсгв та запасiв глини тис. тонн - 4 ООО - -
(бентонiтовi)

Г\рирiст запасiв титанх. TiO, ум. од. 1 0.6 - -

Завдання: Забезпечення rеологiчних, еколого-rеологiчних та iнших дослiджень територп Украгни, науково-методичне супроводження робiт
спрямованих на розбудову мiнерально-сировинно"i бази

Геолопчне довивчення площ масштабу КВ. КМ 1 300 1 200 - -

1 200 ООО
Видання комплекпв Державно! ОД. 2 2 - - -

геолопчног карги масштабv 1 :200 ООО



4. Розподiл граничного обсягу видаткiв/надання кредитiв загального фонду державного бюджету на 2023 рiк та iндикативних проrнозних
показникiв на 2024-2025 роки за бюджетною проrрамою:

Вiдповiдальний 2021 рiк 2022 рiк 2023 рiк 2024 рiк 2025 рiк
Номер

кпквк Найменування КФКВ стратеri ч ног

ви:конавець (звiт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз) цiлi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2704020 Розвиток мiнералы-ю-сировинно"i бази
Державна служба геологи 0444 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 1

та надр Украгни

всьоrо 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 1

(тис. rрн)

Голова Державно'i служби reoлori'i та надр Укра'iни Роман ОПIМАХ
(прiзвище та iнiцiали)

Директор Департаменту бухrалтерськоrо облiку,
звiтностi, забезпечення дiяльностi та управлiння майном -
rоловний бухгалтер Iрина МЕЛЬПИЧЕНКО

(пргзвише та i нi цiали)

/
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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)

2. Розвиток мiнерально-сировинно"i бази
(найменування бюджетно) програми)

3. Мета та завдання бюджетнот программ на 2022-2025 роки

3.1. Мета бюджетно] программ, строки i"i реалiзацi"i

Державна служба геологй та надр У кра"iни (2) (7) (О)
квк

(2) (7) (О) (4) (О) (2) (О)
кпквк

Основною метою виконання бюджетно. програми с забезпечення потреб иацюнальног економiки у м.неральних ресурсах власного видобугку, зменшення залежностi Украгни вiд
iмпорту мiнеральних ресурсiв та збiльшення експортного потеншалу крагни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на свгговому ринку. Строки

реал.зацй бюджетио] програми - 2011-2030 роки.

3.2. Завдання бюджетно] программ
1.Розвиток бази паливно-енерrетичних ресурсiв. 2. Розвиток бази металiчних, неметалiчних корисних копалин. 3. Забезпечення геолопчних, еколого-геолоriчних та iнших дослiджень

територп Украгни, науково-методичне та технiчне супроводження робгг, спрямованих на розбудову мiнерально-сировинно·i бази.

3.3. Шдстави реалiзацi1 бюджетног программ
Закон У крагни «Про затвердження Загалыюдержавно·i програми розвитку мiнерально-сировинно·i баз и У крагни на перiод до 2030 року» вiд 21.04.2011 № 3268-VI;
постанова Кабi нету Mi нiстрi в Укратни вiд 25 .О 1 .1999 № 83 «Про затвердження Порядку проведения геологорозвiдувальних робiт за рахунок коштi в державного бюджету» (iз змi нами

та доповненнями);постанова Кабi нету Mi нiстрi в Украгни вiд 28.02.2011 № 301 «Про затверлження Порядку використання кошпв, передбачених у державному бюджетi для роз витку мi нералы-ю-
сировинног бази та внесения змiн до Порядку проведения геологорозвiлувал,,них робiт за рахунок коштiв державного бюджету» (iз змiнами та доповненнями).

4. Надходження для виконання бюджетно'( программ:

4.1. Надходження для виконання бюцжетног программ у 2022-2023 роках:
(тис. грн)

2021 pi к (звiт) 2022 pi к (затверджено) 2023 pi к ( проект)

Кщ1 Найменування загальний спешальний разом загальний спсшальний разом загальний спецiальний 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

Налхолження iз загального фонду 100 000,0 х /
100 000,0 100 000,0 х 100 000,0 0,0 х 0,0

бюджету
Власнi иадходжения бюджетних установ х х х

401201 Довгостроковi зобовяэаиня х х х
lншi налходження спешального фонду х х х
Повернення кредит] в до бюджету х х х

602100 На початок пергоду х х х х х х х х х

602200 На кi нець перiоду х х х х х х х х х

всього 100 000,0 - 100 000,О 100 000,О - 100 000,О 0,0 - 0,0
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4.2. Надходження для виконання бюджетно, программ у 2024 -2025 роках: (тис. грн)

2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)

Код Найменування загальний фонд
спецiальний разом загальний фонд

спецiальний разом
фонд (3+4) фонд (6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Надходження iз загального фонду бюджету 0,0 х 0,0 0,0 х 0,0

Власнi надходження бюджетних установ х х
401201 Довгостроковi зобов'язання х х

lнwi налходження спецiального фонду х х
Повернення кредитi в до бюджету х х

всього 0 в0 0 в0 0 в0 0 в0 

5. Видатки/надання кредитiв за кодами економiчноi класифiкацii видаткiв/класифiкацii кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету у 2021-2023 роках
202 1 pi 1< (звiт) 2022 pi к (затверджено) 2023 рiк (проект)

КЕКВ Найменування загальний спешальний разом загальний спецiальний разом загальний спецiальний 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

Дослiдження i розробки, окремi заходи
2281 розвитку по реалгзацп державних 100 000,0 - 100 000,0 100 000,0 - 100 000,0 О.О - 0,0

(регiональних) програм
всього 100 000,0 - 100 000,0 100 000,О - 100 000,0 0,0 - 0,0

5.2. Падания кредитiв за кодами класифiкацii кредитування бюджету у 2021-2023 роках
2021 pi к (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 pi к (проект)

ккк Найменування загальний спешальний разом загальний спешальний разом загапьний спешальний разом

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - -

... - - - - - - - - - -

всього - - - - - - - - -

5.3. Видатки за кодами економтчног класифгкацй видаткiв бюджету у 2024-2025 роках
2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)

КЕКВ Найменування загальний фонд
спешальний разом загаяьний фонд

спешальний разом
фонд (3+4) фонд (6+ 7)

1 2 з 4 5 6 7 8

2281 Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку 0,0 0,0 0,0 - 0,0
по реалгзаш; цержавних (регiонаJ1ьних) програм

-

всього 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
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5.4. Падания кредитiв за кодами класифгкацй кредитування бюджету у 2024-2025 роках

2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)

ккк Найменування загальний фонд
спешальний разом загальний фонд

спешальний разом

фонд (3+4) фонд (3+4)

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -
- - - - - - -...
всъого - - - - - -

6. Видатки/надання кредитiв за напрямами використання бюджетних коштiв

6.1. Видатки/надання кредитiв за напрямами використання бюджетних коштiв у 2021-2023 роках

№ Напрями використання 2021 рiк(звiт) 2022 pi к (затверлжено ) 2023 рiк (проект)

з/п бюджетних коштiв загальний спецiальний разом загальний спецiальний разом загальний спецiальний 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 Геолоriчне яивчсння надр та проведения
iнших робiт, повязаних з геологiчною 20 000,0 - 20 000,0 19 000,0 - 19 000,0 - - -
зйомкою та гншими видами картування,
вивченням сейсмоактивних регiонiв i
прогнозуванням земпетруо: в. пiдготовкою
до видання карт геологiчного i
спешального призначення та ix виданням,
проведениям монггорингу геолопч ного
сереловиша i мгиерально-сировинног бази

2 Проведения пошукових i розвщувальних
робiт (кргм лорозвшки та експлуатацiйноi 30 000,0 - 30 000,0 32 000,0 - 32 000,0 - - -

розвiдки) на нафту i газ, iншi паливно-
енергетичн: ресурси: на метал.чн: кориснi
копали ни та неметалiчнi кориснi
копали ни

3 Бургння артезганських свсрцловин - - - 1 500,0 - 1 500,0 - - -

4 Складення та ведения кадастру родовиш i
проявiв корисних копании. балансгв 5 000,0 - 5 000,0 5 000,0 - 5 000,0 - - -
запасгв корисних копалин, проведения
иахково-лослшиих i дослiдно-
конслрукторських робiт. спрямованих на
забезпечсння ефективного геолопч ного
вивчсння надр, створення i
супроводження функшонхвання банкгв
даних геолопчног гнфопмаш!

5 1 [ровелеиня безперервних або
иерюдичних спостережень (монггорингу) 15 000,0 - 15 000,0 14 000,0 - 14 000,0 - - -
та визиачення параметрiв фгзичних i
геомм.чних полiв, .нших параметргв
геолопчиого середовища, гпдземних вод,
гр, нпв, лаидшафпв, екзогенних та
ендогенних геологiчних процесгв
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6 Вивчення, прогнозування змiни стану та
оцiнку експлуатацiйних запасiв i 10 000,0 . 10 000,0 8 500,0 - 8 500,0 - - -

прогнозних ресурсiв пшземних вод та "ix
пеоеошнку

7 Збiр матерiалiв та ошнка результатiв
дiялыюстi користувачiв надр, необхiдних 20 000,0 - 20 000,0 20 000,0 - 20 000,0 - - -

для здiйснення контролю за виконанням
умов спешального дозволу на
корис1ування надрами або угоди про
vмови кооистvвання надрами
всъого 100 000,0 - 100 000,0 100 000,О - 100 000,0 - - -

6.2. Видатки/надання кредитiв за напрямами використання бюджетних кошпв у 2024-2025 роках ' -

№ 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 Геолоriчне вивчення надр та проведення
iнших робгг, пов'язаних з геолопчною - - - - -

зйомкою та гншими видами картування,
вивченням сейсмоактивних регiонiв i
проп-юзуванням землетрусiв,
пiдготовкою до видання карт
геолопч ного i спецiалы-юrо призначения
та тх вида1-11-15ш. проведениям
монгторингу геолоriчного середовиша i
мi неnал1,1-ю-сировин1-10·1 бази

2 Проведения пошукових i розвiдувальних
робгг (крi,1 лорозвшки та експлуатацiй1-юi - - - - - -

ооэвшки) на нафту i газ
3 Проведения пошмкових i розвшувальних

робiт (крi,,1 ,,орозвiдки та експлуатацi й110·1 - - - - - -

розв.дки) на iншi паливно-е~1ергетичнi
оесурси

4 Проведення пошукових i розвiдувальних
робiт (крi,1 ;юро·шiдки та експл,,атацiйноi· - - - - - -

розвшки) на мсталiчнi корисн: копапини

5 Проведеиня пошукових i розвщувальних
робгт (кшм лорозвiдки та експлуатацiй11оi - - - - - -

розвiдки) на неметашчн. корисн:
копалини

6 Бурiння аргезганських свердловин - - - - - -

7 Складення та всдення кадастру родовиш i
проявiв кор1-1с11и:--: копалин, балансгв - - - - - -

запасiв корисних копалин, проведения
науково-дос.11дних i дослiдно-
конструкторських робгт, спрямованих на
забезпече111-1я ефективного геояопчного
вивчення надр. створення i
супроводження фу1-1кцiонування банкгв
даних геолоriчноi гнфоомаш)
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8 Проведения безперервних або
перiодичних спостережень (монггорингу) - - - - - -

та визначення параметргв фiзичних i
геохiмiчних полiв, гнших параметрiв
геологiчного середовища, пшземних вод,
грунпв, ландшафтiв, екзогенних та
ендогенних геологiчних процесгв

9 Вивчення, прогнозування змгни стану та
оцiнку експлуаташйних запасiв i - - - - - -

проrнозних ресурсiв пiдземних вод та гх
пеоеошнку

10 Збiр матерiалiв та оцiнку результатiв
дiяльностi користувачiв надр, необхшних - - - - - -

для зшйснення контролю за виконанням
умов спецiалъного дозволу на
користування надрами або vгоди про
умови користування надрам и
всього - - - - - -

7. Результативнi показники бюджетно'[ программ

7.1. Резvльтативю показники бюджетнш програми v ,t. ..) роках

№ Одиниuя
2021 pi к (звгг) 2022 рiк (затверджено) 2023 pi к (проект)

з/п
Показники вимiру

Джерело гнформаци загальний спешальний загальний спешальний загальний спеuiальний

фонд фонд Фонд фонд фонд Фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

затрат
1 Кiлькiсть спостережних ОД. Гiдрогеологiчний 95 - 50 - - -

пунктiв для зшйсиення щорiчник про стан
перiодичних спостережень пiдземних вод; Прогноз
за пiдземними водами рiвнiв rрунтових вод на

територи У крагни

2 Кiлькiсть дiлянок для Од. lнформаuiйний щорiчник 105 - 50 - - -

здiйснення перiодичних шодо активгзаш!
спостережень за небезпечних екзогенних
екзогенними геологiчними гсологiчних процесгв на
процссами гериторп Украгни за

даними монiторингу ЕГП

3 Кiлькiсть науково- ОД Протокопи Науково- 13 - 10 - - -

дослiдних робгг, шо техн.чно] ради
виконуються у поточному Держгеоиадр

poui
продукту

1 Геологiчне довивчення J(IJ. км Протоколи Науково- 1 300 - 1 200 - - -

плош масштабу 1 :200 ООО релакш йног ради
Держгеонадр

2 Прирiст запасi в та ресурс: в ТИС ТОНН Протоколи Науково- 2 079 - 2 ООО - - -

бурого вугiлля тех нгчног ради
Держгеонадр

021- 202
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№ Одиниця
2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)

з/п
Показники вимiру

Джерело гнформацп загальний спешальний загальний спецiальний загальний спецiальний
фонд фонд фонд фонд фонд фонд

3 Видання комплект] в од. Протоколи Науково- 2 - 2 - - -

Державно'( геолопчног редакцгйнот ради
карги масштабу 1 :200 ООО Держгеонадр

4 Пiдготовка перспективних од. Протокол и Науково- 1 - 1 - - -

нафтогазових об' скт] в технгчног ради
Держгеонадр

5 Прогнознi ресурси тис. тонн Протоколи Науково- 1 ООО - 500 - - -
умовного палива на технгчног ради
перспективних Держгеонадр
нафтогазових об' сктах

6 Вивчена площа кв. км Протоколи Науково- 5 - 6 - - -

перспективних технгчнот ради
нафтогазових об' екп в Держгеонадр

7 Прирiст запасiв титану, Протоколи Науково- 1 - 0,6 - - -

по, ум. ОД. технгчног ради
Держгеоналр

8 Гlрирiст запасiв та ресурсiв ум. од. Протоколи Науково- 0,5 - 0,5 - - -

урану технгчног ради
Держгеонадр

9 Прирiст запасi в та pecypci в ум. ОД. Протоколи Науково- 2,4 - 1,0 - - -

золота технгчног ради
Держгеоиадр

10 Прирiст ресурсiв та запасiв тис.тонн Гlротоколи Науково- - - 4 ООО - - -

гпини (бентонiтовi) технгчног ради
Держгеонадр

11 Кiлькiсть завершен их ОД. Протоколи Науково- - - 2 - - -

науково-дослшних робiт у технгчног ради
поточному рош Держгеонадр

12 Кiлькiсть пробурених од. Протоколи Науково- - - 4 - - -

артезiанських свердловин тсхн.чног ради
Держгеоналр

13 Кiлькiсть оброблених 0)\. Протоколи Науково- 691 - 350 - - -

обов' язкових звiтi в технгчног ради
користувач i в надр для Держгеонадр
ведения облiку загверджених
запасiв питних та
мгнеральних пгдземиих вод

14 Кiлькiсть висновкi в для од. Протоколи Науково- 795 - 900 - - -

оцiнювання резупьтап в технгчнот ради
дiяm,ностi користувач: в Держгеонадр
надр

15 Кiлькiсть оброблених од. Протоколи Науково- 3 900,0 3 500,0 - - -

обов'язкових звiтi в технгчног ради
користувачi в надр для Держгеонацр
ведения облi ку
эатверджених запасi в нафти
i газу, iнших паливио-
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№ Одиниця
2021 рiк (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 рiк (проект)

з/п Показники вимiру Джерело [нформаци загальний спешальний загальний спешальний загальний спешальний
фонд фонд фонд фонд фонд фонд

енергетичних ресурсiв;
металiчних корисних
копалин та неметалгчних
корисних копалин

16 Кiлькiсть впроваджен их од. Протоколи Науково- - - 2 - - -
науково-дослiдних робiт в технгчног ради
поточному рош Держгеонадр
ефективностi -

1 Вартiсть приростi в запасi в i грн Протоколи Науково- 82,6 - 83,9 - - -
pecypci в мi неральног сиро- технгчног ради
вини в надрах на I гривню Держгеонадр.
вкладених бюджетних Внутрiшньо-
коштiв господарський облi к
якостi

1 Рiвень виконання вiдс. Протокол и Науково- 84,6 - 86,0 - - -
геологi чного довивчення редакш йно] ради
площ масштабу 1 :200 ООО Держгеонадр

2 Наповнення i нформацi йних вiдс. Протоколи Науково- 30,0 - 34,0 - - -
ресурсiв M4EU даними тех нгчног ради
щодо роловищ i проявiв Держгеонадр
твердих корисних копалин
Украгни

3 Частка завершен их у вiдс. Протоколи Науково- - - 20,0 - - -
поточному poui науково- технгчног ради
дослiдних робiт у заrальнi й Держrеонадр
кiлькостi таких робiт

4 Частка впроваджених у вiдс. Протоколи Науково- - - 100,0 - - -
поточному рош науково- тсхнгчно; ради
дослiдних робiт у загальнгй Держrеонадр
кглькосп робiт, завершених
у поточному poui

7.2. Результативнi показники виконання бюджетно]' програми у 2024-2025 роках:

№ Показчики Одиииця вимiру Джерело i нформацп
2024 pi к (прогноз) 2025 pi к (прогноз)

з/п загальний фонд спеuiальний фонд загальн и й фонд спсшапьний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8
затрат

1 Кiлькiсть ОД. Гiдрогеологi ч ни й - - - -
спостережних пункпв шоргчник про стан
для здi йснен ня пшземних вод;
перiодичних Прогноз рiвнiв
спостережень за грунтових вод на
пiдземними водами територп Украгни
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№ Показники Одиниця вимiру Джерело i нформацп
2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)

з/п
загальний фонд спешальний фонд загапьний фонд спешальний фонд

2 Кiлькiсть дiлянок для од. [нформацiйний - - - -

зшйснення щорiчник щодо
перiодичних активгзашг
спостережень за небезпеч них
екзогенними екзогенних
геологiчними геологiчних процесiв
процесами на територп Украгни

за дани ми
монiторингу ЕГП

3 Кгпькгстъ науково- Од Протоколи Науково- - - - -

дослiдних робiт, що технгчног ради
виконуються у Держгеонадр
поточному оош
продукту - -

1 Геологiчне КВ. КМ Протоколи Науково-
довивчення площ редакшйнот ради - - - -

масштабу 1 :200 ООО Держгеонадр
2 Прирiст запасiв та ТИС ТОНН Протоколи Науково-

pecypci в бурого технгчног ради - - - -

вугiлля Держгеонадр
3 Видання комплектгв ОД. Протоколи Науково-

Держа 13 но) reoлori ч но)' рецакшйнот ради - - - -
карти масштабу Держгеонадр
1 :200 ООО

4 Пiдготовка ОД. Протоколи Науково-
перспе1<тинних технгчнот ради - - - -

нафтогазових обскпв Держгеонадр
5 Прогнознi ресурси тис.тонн Протоколи Науково-

умовного палива на технгчнот ради - - - -
перспектив них Держгеонадр
нафтогазових обсктах ,

6 Вивчена площа кв. км Протоколи Науково-
перспективних технгчног ради - - - -

нафтогазо13их об' сктi в Держгеонадр
7 Прирiст запасi в Протоколи Науково-

титану, по. ум. ол. технгчног ради - - - -

Держгеонацр

8 Прирiст запасi в та ум. Од. Протоколи Науково-
pecypci 13 урану технгчиог ради - - - -

Деожгеонадр
9 Прирiст запасi в та ум. 0}.l. Протоколи Науково-

pecypci в золота технгчног ради - - - -

Деожгеонадр
10 Кiлькiсть завершених Од. Протоколи Науково-

науково-дослшних технгчнот ради - - - -
робiт у поточному Держгеонадр
рош
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№ Показники Одиниця вимiру Джерело гнформацп
2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)

з/п
заrальний фонд спецiальний фонд заrальний фонд спешальний фонд

11 Кiлькiсть пробурених од. Протокол и Науково-
артезiанських технiчно"i ради - - - -

свердловин Деожrеонадр
12 Кiлькiсть оброблених од. Протоколи Науково-

обов' язков их звiтi в технгчног ради
користувачгв надр для Держrеонадр
ведения облiку - - - -

затверцжених запасiв
питних та мiнеральних
пiдземних вод

13 Кiлькiсть висновкiв од. Протоколи Науково-
для ошнювання технгчног ради
результатiв дiяльностi Держrеонадр

- - - -

користувачiв надр
14 Кiлькiсть оброблених од. Протоколи Науково-

обов'язкових звiтi в технгчног ради
користувачiв надр для Держгеонадр
веления облi ку
затверджених запасi в
нафти i газу, iнших - - - -

паливно-енергетич них
ресурсiв; металiчних
корисних копал ин та
неметалiчних
корисних копалин

15 Кiлькiсть од. Протоколи Науково-

впроваджен их техи.чнот ради
науково-дослiдних Держгеонадр - - - -

робiт в поточному
рош
ефекти в н остi

1 Вартiсть приростiв грн Протоколи Науково- - - - -

за пасi в i pecypci в техигчнс» ради
мгнеральног сировини Держгеонадр.
в надрах на I гривню Внутрiшньо-
вкпадених бюджетних госиоцарський облiк
коцгп В

якостi

1 Pi вень виконання вiдс. Протоколи Науково- - - - -

геолопчного редак11iйно·1 ради
довивчення площ Держгеонадр
масштабу 1 :200 ООО

2 Наповнення вiдс. Протоколи Науково- - - - -

iнформацiйних технгчног ради
ресурсiв M4EU Держгеонадр
даними шодо родовиш
i проявiв твердих
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№ Показники Одиниця вимiру Джерело i нформацп
2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)

з/п загальиий фонд спецiальний фонд загальний фонд спецiальний фонд

корисних копалин
Украгни

3 Частка завершених у вiдс. Протоколи Науково- - - - -

поточному роцi технiчно"i ради
науково-дослiдних Держrеонадр
робiт у загальнгй
кiлькостi таких робгт

4 Частка впроваджених вiдс. Протоколи Науково- - - - -

у поточному роцi технгчног ради
науково-дослiдних Держrеонадр
робiт у заrальнiй
кiлькостi робiт,
завершених у
ПОТОЧНОМУ оош

8. Структура видаткiв на оплату працi
(тис. rрн)

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

Найменування загальний спецiальний заrальний спецiальний заrальний спешальний загапьний спецiальний заrальний спешальний

фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд Фонд Фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

всього - - - - - - -

в т.ч. оплата пpaui штатних одиниць за х - х - - - - - х -

загальним фондом, що врахованi також
у спешальному фондi

9. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах

N~
з/п

Категори працi вникi в

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

загапьний фонд спешальний фонд загальний фонд спешальний фонд

затвер- фактично затвер- фактично затвер- фактично затвер- фактично

цжсно зайияп джено зай11ятi джено зайняг. джено зайияп

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - -

Всього штатних одиниuь - - - - - - - -

з них штатнi одиниц: за загальним х х - - х х - -

фондом, що врахованi також у
спецiальному фондi

11

х

,:,:
:,:

12 13

х

14 15

х

,:,:=
3 За о

·3 -&
=' :,

16
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10. Державнi цiльовi программ, якi виконуються в межах бюджетно! программ
10.1 Державнi цiльовi программ, якi вмконуються в межах бюджетно]' программ у 2021 -2023 роках

-

№ Код
Коли та яким Короткий змiст заходiв за

2021 pi к (звiт) 2022 рiк (затверджено) 2023 pi к (проект)

Назва документом загальний спешальний загальний спешальний загальний спешальний

з/п програми затверджена
програмою

фонд фонд Фонд фонд фонд фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 496 Загальнодержавна Закон Украгни Виконання робiт з геолопчного

програма розвитку вiд 21.04.2011 вивчення та використання надр та

мi нерально-сиров ин но·i № 3268-VI забезпечення приростiв ресурсiв i

бази Укратни на перiод до
запасiв корисних копалин,

2030 року
спрямованих на зменшення

залежносп Украгни вiд гмпорту
дефiцитноi для нацiональноi

економiки мгнеральнот сировини та
збгльшення експортного потенцiалу

крагни за рахунок впчизняних 100 000,0 - 100 000,0 - - -

корисних копалин, що мають
великий попит на свiтовому ринку:

технгч не переоснащения
гпдприсмств галузi, з метою
здешевлення та прискорення

виконания геологорозвшувальних
побгт.

всього 100 000,0 - 100 000,О - - -

(тис. грн)

10.2 Державнi цiльовi программ, якi виконуються в межах бюджетно'i программ у 2024-2025 роках

№ Код
Коли та яким Короткий змiст заходi в за

2024 pi к (прогноз) 2025 рiк (прогноз)

з/п програми
Назва програми документом програмою загальний спешальний загальний спешальний

затверджена фонд фонд фонд фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 496 Загальнолсржавна Закон Украгни Виконання робiт з геолопчного - - - -

програма розвитку вiд 21.04.2011 вивчення та використання надр та

мi иерап ьно-сировинног № 3268-VI забезпечення приростiв ресурсгв i

баз и У кратни на перiод до
запасгв корисних копалин,

2030 року
спрямованих на зменшення

звпежносп Украгни вiд гмпорту
дефi цигног для нашональног

еконоьпки мгнерапьно] сировини та
збiльшення експортного потеншал-:

крагни за рахунок впчизняних
корисних копалин, що мають

великий попит на свгговому ринку:
технгчне переоснашення

гидприсмств галузт, з метою
здешевлення та прискорення

виконання геологорозвшувальних
побгг.

всього - - - -

{тис. грн)
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11. Аналiз очiкуваних результатiв у 2022-2023 роцi, обtрунтування необхiдностi передбачення видаткгв/ падания кредиттв на 2024-2025 роки
У 2021 poui профiнансовано та виконано rеолоrорозвiдувальних робiт на суму 100 000,0 тис. гривень. Завдання бюджетног програми запланованi на 2021 рiк виконанi у повному

обсязi.
Вiдповiдно до показникi в затверджених у паспортi бюджетног програми на 2022 pi к rеолоrорозвiдувальнi роботи планувалось проводити за напрямами:
-rеологiчне вивчення надр та проведення iнших робiт, пов'язаних з rеолоriчною зйомкою та iншими видами картування, вивченням сейсмоактивних perioнiв i проrнозуванням

землетрусгв, пiдrотовкою до видання карт reoлoriчнoro i спешального призначення та ·ix виданням, проведенням монiторинrу reoлoriчнoro середовища мгнерально-сировинног бази 19 000,0
тис. гривень. Планувалось здiйснити rеолоriчне повивчення площ масштабу 1 :200 ООО на площi 1 200 кв. км; видати 2 комплекти Держrеолкарти-200;

- проведения пошукових i розвiдувальних робiт (крiм дорозвiдки та експлуаташйног розвiдки) на нафту i газ, iнwi паливно-енерrетичнi ресурси; на металiчнi кориснi копалини та
неметалiчнi кориснi копали ни - 32 000,0 тис. гривень. Планувалось пiдготувати I перспективний нафтогазовий об'ект з проrнозними ресурсами умовноrо палива 500 тис. тонн на площi 6 кв.
км.; Планувалось приростити: 4 ООО тис. тонн глин (бентонiтових), 0,5 ум. од. запасiв урану, 2 ООО тис. тонн бурого вуriлля, 1 ум. од запасiв i ресурсiв блаrородних металiв (золота), 0,6 ум. од.
запасiв Ti02; Планувалось здiйснити обробку обов'язкових звiтiв користувачiв надр для ведения облiку затверджених запасiв нафти i газу, iнших паливно-енергетичних ресурсiв; металiчних
корисних копалин та неметалiчних корисних копалин;

- бурiння артезiанських свердловин 1 500,0 тис. гривень. Планувалось здiйснити бурiння 4 артезiанських свердловин;
- складання та веления кадастру родовищ i проявiв корисних копалин, балансiв запасiв корисних копалин, проведення науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт,

спрямованих на забезпечення ефективноrо rеолоriчного вивчення надр, створення i супроводження функuiонування банкiв даних геолопчног [нформаци - 5 000,0 тис. rривень. Планувалось
здiйснити наукове забезпечення Загальнодержавно] програми та обробити 3 500 обов'язкових звiтiв користувачiв надр для введення облiку затверджених запасiв нафти i газу, iнших паливно-
енерrетичних ресурсiв; металiчних корисних копалин та неметалiчних корисних копалин;

- проведення безперервних або перiодичних спостережень (монiторингу) та визначення параметрiв фiзичних i геохгмгчних полiв, iнших параметрiв геологiчного середовиша,
пiдземних вод, грунпв, ландшафтiв, екзогенних та ендогенних геологiчних процесiв - 14 000,0 тис. гривень. Планувалось здiйснити 50 спостсрежень за екзогенними геолоriчними процесами,
здiйснити спостереження по 50 пунктах цержавног мережi за пiдземними водами;

- вивчення, прогнозувания змiни стану та оuiнку експлуатаuiйних запасiв i прогнозних ресурсiв пiдземних вод та ·ix переошнку - 8 500,0 тис. гривень. Планувалось здiйснити обробку
обов'язкових звiтiв користувачiв надр 350 одиниць для ведення облiку затверджених запасiв питних та мiнеральних пiдземних вод, ведения Державного водного кадастру за роздiлом
"Пiдземнi води";

- збiр матерiалi в та ош нку результат] в шяльносп користувачi в надр, необхiдних для здi йснення контролю за виконанням умов спешального доз волу на користування надрами або
угоди про умови користування надрами - 20 000,0 тис. гривень. Планувалось складати узагальнюючi графiчнi матерiали по гiрничопромислових регiонах та областях дiлянок
несанкцiонованоrо видобутку корисних копании; сформуоати 900 висновкiв з ошнювання дiяльностi користувачiв чадр. Планувалось надавати рекоменпацп методичного характеру з метою
полiпшення якосп та стану робiт на об'сктах користування надрами, формуватимуться висновки з ошнювання дiяльностi користувачiв нацр. Планувалось проводити роботи по складанню
висновкгв за результатами опрашовання геолопчних матерiалiв шодо отримання спецдозволiв на користування надрами, опрацювання фоидових матерiалiв по об'сктах, якi пропонуються для
продажу на аукuiонах, ведения АБД наданих спсuiальних дозволiв, заявок на отримання спешальних дозволiв, iншi.

Планувалось отримати на кожну вкладену бюджетну rривню прирасти запасi в i pecypci в мi неральног сировини в нацрах на суму 83,9 грн. Проте вiдповiдно до постанови Кабi нету
Mi нiстрi в Украгни вiд 10.03.2022 № 245 «Про спря мування кошп в до резервного фонду державного бюджету» за бюджетною проrрамою КП КВК 2704020 «Розвиток мi нерапьно-сировинно]
бази» с корочено вицатки в повному обсязi. Паспорт програми скасовано зriдно наказу Mi нiстерства захисту довкiлля та природних pecypci в У крагни вiд 28.03.2022 № 162 «Про скасування
паспорта бюджетно! программ на 2022 pi к».

12. Бюджетнi зобов'язання у 2021-2023 роках
12.1. Кредиторська заборгованiсть загальному фонду державного бюджету у 2021 роцi

'

Затверджено з
Касош Кредигорська Кредиторська

Змiна Погашено кредит. заборrованiсть за Бюджетнi
КЕКВ/ Найменування видатки/ заборгованiсть заборгованiсть

кредиторськог рахунок коштi в зобов'язання
ккк урахуванням надання заборгованост] спешальиого

змiн на О 1.01.2021 наОl.01.2022 загального фонду (4+6)
кредип в (6-5) фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2281 Дослiдження i розробки. 100 000,0 100 000,0 - - - - - 100 000,0

окрехп заходи розвитку по
реалгзацп державних
(регiональних) програм

3210 Капiтальнi трансферти - - - - - - - -

пшприсмствам (установам.
органтзашям)
всьоrо 100 000,О 100 000,0 - - - - - 100 000,О
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12.2. Кредиторська заборгованiсть за загальним фондом державного бюджету у 2022-2023 роках

2022 рiк 2023 рiк

Назва видаткiв за Плануеться поrасити кредит. Планусться поrасити кредит.
економiчною Очгкуваний Можлива Очiкуваний

КЕКВ/ класифi кашею/ Кредиторська эаборговангсть за рахунок обся r взяття кредиторська заборrованiсть за рахунок обся г ВЗЯТТЯ

ккк класифi кашя
Затвердженi заборгованiсть коштiв поточних Граничний заборгованiсть коштiв поточних
призначення обсяг

кредитування на 01.01.2022 загального спешального зобов'язань наОl.01.2023 загального спешального зобов'яэань

фонду фонду (3-5) (4-5-6) фонду фонду (8-1 О)

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

Дослiдження i 100 000,0 - - - 100 000,0 - - - - -

розробки, окремi
заходи розвитку по

2281 реалгзацп державних
(репональних)
програм»

Капiтальнi - - - - - - - - - -

трансферти

3210 пiдприсмствам
(установам,
органiзацiям)

всього 100 000,0 - - - 100 000,О - - - - -

12.3 Дебггорська заборгованiсть у 2021-2022 роках:

Назва видаткiв за

КЕКВ/
економi ч ною Затверджено з Касовi Дсбiторська Дебiторська

Очi кувана

ккк класифi кацiсю/ урахуванням заборгованiсть на заборrованiсть
дебгторська Причини еиникнення Вжитi заходи шодо

класифiкацiя змiн видатки 01 01.2021 на 01.01.2022
заборговангсть на заборrованостi лi квшаш) заборrованостi

кредитування
01.01.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2281 Дослiдження i розробки, 100 000,0 100 ООО.О - -
окремi заходи розвитку по

- - -

реалгзацп лержавних
(регюиальних ) програм

всього 100 000,0 100 000,О - - - - -
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12.4. Нормативно-правовi акти, виконання яких у 2023 роцi не забезпечено граничним обсягом видаткiв/надання кредитiв загального фонду

Обсяr вицагюв/надання
Обсяr Обсяг видаткiв/надання Заходи, яких необхiдно вжити для

№
Статтi (пункти) кредитiв, необхiдний для

видаткiв/надання кредипв, не забезпечений забезпечення виконання статей

з/п
Найменування нормативно-правового виконання статей

кредитiв, врахований граничним обсягом (пунктiв) нормативно-правового акта в
акта (пунктiв) (тис. rрн)

у граничному обсягу (тис. rрн) межах граничного обсягу
(тис. rрн) (4-5)

1 2 3 4 5 6 7

1 Закон Украгни вiд21.04.2011 Роздiл 5 Обсяги та
Обсяr видаткгв на «Роз виток

№ 3268-У\ «Про затвердження джерела фгнансування
мi нерал ьно-сирови н н o"i бази»

Загал ьнодержавнот програми розвитку Додаток 2 до Програми
дозволить:

мiнерально-сировинно·i бази Украгни
забезпечити якiсною питною водою

на перiод до 2030 року»
населения в умовах военного стану;

здiйснювати монiторинr пiдземних
вод та пгдготовка i нформацi ·i для
складання Плангв управшння
рiчковими басейнами (Угода про
Асошаш ю У крагна-Сг");

здi йсн ювати ведення балансiв
запасiв корисних копапин, шо, в свою
чергу, впливас на пiдрахунок вартостi
спецiальноrо дозволу;

сформувати iнвестицiйнi пропозицп
по вивченим дiлянкам надр:

пiдrотувати иафтогазовий обскг для
подальшоrо продажу на аукнiонi:

здiйснити заходи контролю
монггориигу раш 01-1 ал ьного
використания надр;

видати комплекти rеолоriчннх карт.

КЕКВ 2281 «Дос.пiдження i розробки,
окрем: заходи розвитку по реал.зацп 100 ООО.О - 100 ООО.О

деожавиих (оегiональних) програм»
всього 100 000,0 - 100 ООО.О

12.5. Аналiз управлтння бюджетними зобов'язаннями та пропозицй щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 роцi

У 2021 рош п.пановi призначсиия використан: в повному обсязi, дебiторська та кредиторська заборrова1-1iсть на кгнець перiоду вiдсутня.
Вшповшно до покаэник.в затверджених у паспортi бюджетног програми на 2022 рiк геологорозвiдувальнi роботи ппанувалось проволити за иапрямами:
-rеологiчне вивчення нацр та проведения iнших робгг, пов'язаних з rеолоriчною зйомкою та [ишими видами картування, вивченням сейсмоактивних perioнiв i проп-юзуRа1-1ням

землетрусгв, пiлготовкою до видання карт геолопчного i спешального призиачення та ·ix виданням. проведенням монггорингу rеолоriчного середовиша мi1-1ерал1,1-10-сировинно"i бази 19 000,0
тис. гривень. Планувалось здiйснити геологiчне довивче1-11-1я плащ масштабу 1:200000 на площi 1 200 кв. км; видати 2 комплскти Держгеолкарти-200;

- провслеиня пошукових i розвiдувальних робiт (крiм дорозвiдки та експлуаташйно] розвiдки) на нафту i газ, i11u1i паливно-енерrетичнi ресурси; на металiчнi кориснi коналини та
неметалiчнi кориснi копалини - 32 000,0 тис. гривень. Планувалось пiдготувати I перспективний нафтогазовий об'скт -з проп-юз1-1ими ресурсами умовноrо папива 500 тис. тонн на плошi 6 кв.
км.; Планувалось приростити: 4 ООО тис. тонн глин (бентонiтових), 0,5 ум. од. запасiв урану, 2 ООО тис. тонн бурого вуплля, 1 ум. од запасiв i ресурсiв благороцних металiв (золота), 0,6 ум. од.
запасiв TiO2; Планувалось зшйснити обробку обов'язкових звiтiв користувачiв надр для ведения облiку затверджених запасiв нафти i газу, iнших паливно-енергетичних ресурсгв; металiчних

корисних копании та неметалiчних корисних копалин;
- бурiння артезiанських свердловин 1 500,0 тис. гривень, Планувалось здiйснити бурiння 4 артезiанських свердловин;
- складаиня та ведения кадастру родовиш i проявiв корисних копалин, балансiв запасiв корисних копалин, проведения науково-дослiдних та дослiд1-10-конструкторс1,ких робiт,

спрямованих на забезпечення ефективчого rеологiчноrо вивчення нацр, створення i супроводжеиия функшснування банк!в цаних rеологiчно"i гиформацп - 5 000,0 тис. гривень. Плануваяось
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здiйснити наукове забезпечення Загальнодержавнсii програми та обробити 3 500 обов'язкових звiтiв користувачiв надр для введення облiку затверджених запасiв нафти i газу, iнших паливно
енергетичних ресурсiв; металiчних корисних копалин та неметалiчних корисних копалин;

- проведення безперервних або перiодичних спостережень (монiторинrу) та визначення параметрiв фiзичних i геохгмгчних полiв, iнших параметрiв геологiчного середовища,
пiдземних вод, rрунтiв, ландшафтiв, екзогенних та ендогенних rеологiчних проuесiв - 14 000,0 тис. гривень. Планувалось здiйснити 50 спостережень за екзогенними геологiчними процесами,
здiйснити спостереження по 50 пунктах державно. мережi за пiдземними водами;

- вивчення, проrнозування змiни стану та oui нку експпуаташйних запасi в i проrнозних ресурсiв пiдземних вод та ·ix переошнку - 8 500,0 тис. гривень. Планувалось здiйснити обробку
обов'язкових звiтiв користувачiв надр 350 одиниць для ведения облiку затверджених запасiв питних та мiнеральних пiдземних вод, ведення Державного водного кадастру за роздiлом
"Пiдземнi води";

- збiр матерiалiв та ошнку результатiв дiяльностi користувачiв надр, необхiдних для здiйснення контролю за виконанням умов спешального дозволу на користування надрами або
угоди про умови користування надрами - 20 000,0 тис. rривень. Планувалось складати узагальнюючi графiчнi матерiали по гiрничопромислових регiонах та областях дiлянок
иесанкцюнованого вилобутку корисних копалин; сформувати 900 висновкгв з оuiнювання дiяльностi користувачiв надр. Планувалось надавати рекомендацп методичного характеру з метою
полiпшення якостi та стану робiт на об'ектах користування надрами, формуватимуться висновки з ошнювання дiяльностi користувачiв надр. Планувалось проводити роботи по складанню
висновкгв за результатами опрацювання геологiчних матерiалiв щодо отримання спецдозволiв на користування надрами, опрацювання фондових матерiалiв по об'сктах, якi пропонуються для
продажу на аукuiонах, ведения АБД наданих спеuiальних дозволiв, заявок на отримання спешальних дозволiв, iншi.

Планувалось отримати на кожну вкладену бюджетну гривню прирасти запасiв i ресурсiв мгнерапьно] сировини в надрах на суму 83,9 гривень. Проте вiдповiдно до постанови
Кабiнету Мiнiстрiв Украгни вiд 10.03.2022 № 245 «Про спрямування коштiв до резервного фонду державного бюджету» за бюджетною проrрамою Kffi(BK 2704020 «Розвиток мiнерально
сировинно) бази» скорочено видатки в повному обсязi. Паспорт програми скасовано згiдно наказу Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв Украгни вiд 28.03.2022 № 162 «Про
скасування паспорта бюджетно) програми на 2022 pi к».

Для забезпечення виконання завдань та заходiв перелбачених Загальнодержавною проrрамою розвитку мгнерально-сировинног бази Украгни необхiдно 100 000,0 тис. грн, обсяг
видатю в загального фонду проекту Державного бюджету Украгни на 2023 pi к не передбаченi. Потреба становить 100 000,0 тис. гривень.

Обсяг видаткi в в 2023 poui в сумi 100 000,0 тис. rрн для виконання Загальнолержавног програми буде спрямовано на:
- геологiчне вивчсння надр та iншi rеологiчнi роботи, пов'язанi з геологiчною зйомкою та iншими видами картування, вивчення сейсмоактивних регiонiв i прогноз землетрусiв,

пiдготовка до видання карт геологiчного i спсuiального призначення та ·,х видання, проведения монiторингу геологiчного середовища i монiторингу мгнерально-сировиннот бази -
19 000,0 тис. грн; Планусгься здiйснити rеологiчне ловивчення площ масштабу 1 :200 ООО на площi 1 200 кв. км; видали 2 комплекти Держгеолкарти-200;

- пошуковi i розвiдувальнi роботи (крiм дорозвiдки та експпуаташйног розвiдки) на нафту i газ, iншi паливно-енергетичнi ресурси; на металiчнi кориснi копалини та неметалiчнi
кориснi копалини - 32 000,0 тис. грн; Планусгься пiдготувати I перспективний нафтогазовий об'скт з прогнозними ресурсами умовноrо палива 500 тис. тонн на площi 6 кв. км.; Ппанусться
приростити: 0,5 ум. од. запасiв урану, 2 ООО тис. тонн бурого вуплля, 1 ум. од запасiв i ресурсiв благородних металiв (золота), 0,6 ум. од. запасiв Ti02; Ппануеться здiйснити обробку
обов'язкових звiтiв користувачiв надр для ведения облгку затверджених запасiв нафти i газу, iнших паливно-снергетичних ресурсiв; металiчних корисних копалин та неметалiчних корисних

копапин;
- бурiння артезiанських свердловин - 1 500,0 тис. грн; Планусться здiйснити бурiння 4 артезiанських свердловии;
- складення та веления кадастру родовиш i проявiв корисних копал ин, балансiв запасiв корисних копалин, проведення науково-дослiдних i дослiдно-конструкторс1,ких робiт,

спрямованих на забезпечення ефективного rеологiчного вивчення надр, створення i супроводження функшонування банкiв даних геолопчног гнформаш) - 5 000,0 тис. грн; Планустъся
здiйснити наукове забезпечеиня Загальнопержавног програми та обробити 3 500 обов'язкових звiтiв користувачiв надр для введения облiку затверджених запасiв нафти i газу, iнших паливно

енергстичних ресурсiв; металiчних корисних копалин та неметалiчних корисних копалин;
- проведения безперервних або перiодичних спостережень (монiторинr) та визначення параметрiв фiзичних i rеохiмiчних полiв, iнших параметрiв геолоriчноrо середовища, пiдземних

вод, rрунтiв, ландшафтiв, екзогениих та енцогенних геологiчних процесiв - 14 000,0 тис. грн; Планусться здiйснити 50 спостережень за екзогенними геологiчними процесами, здiйснити
спостсреження по 50 пунктах державно] мережi за пiдземними водами;

- вивчення, прогнозування змiни стану та оuiнка сксплуатацгиних запасiв i прогнозних ресурсiв пiдзсмних вод та ·,х переоцiнку - 8 500,0 тис. rрн; Планусться зшйснити обробку
обов'язкових звiтiв користувачiв надр 350 одиниuь для веления облiку затверджених запасгв питних та мiнеральних пiдземних вод, веления Державного водного кадастру за роздiлом
"Пiдземнi води";

- збiр матерiалiв та ошнка результаттв дiяльностi користувачгв надр, иеобхшних для здiйснення контролю за виконанням умов спешапьиого лозволу на користування надрами або
угоди про умови користування нацрами - 20 000,0 тис. гривень. Пяануеться складати узаrальнюючi графiчнi матерiали по гiрничопромислових perioнax та областях дiлянок
иссанкшонованого видобутку корисних копалин: сформувати 950 висиовкгв з оuiнювання дiяльностi користувачiв надр. Планусться надавати рскомендацп методичного характеру з метою
попиипсння якостi та стану робiт на об'сктах користування надрами, формуватимуться висновки з оuiнювання дiяльностi користувачiв надр. Планусться проводили роботи по складанню
висновк: в за результатами опрацювання геологiчних матерiалi в шодо отримання спецдозвол! в на користування нацрами, опрацюваиня фондових матерiалi в по об'сктах, як: пропоиуються для
продажу на аукuiонах, веления АБД наданих спеuiальних дозволiв, заявок на отримання спешальних дозволiв, iншi.

Планупься отримати на кожну вкладену бюджетиу rривню прирасти запасiв i рссурсiв мгнерально)' сировини в надрах на суму 63,6 гривень.
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13. Пiдстави та обгрунтування видаткiв спецiального фонду на 2023 рiк та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спецiального фонду,
аналiз результатiв, досягнутих внаслiдок використання коштiв спецiального фонду бюджету у 2022 роцi та очiкуванi результати у 2023 роцi.

~Роман ОПIМАХ
/'пiдпис) (прiзвищета iнiцiали)

Голова Державног служби геологй та надр Укратни

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

lрина МЕЛЬНИЧЕПКО
(прiзвищета iнiцiали)

18



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ: додагковий, Форма 2023-3

1. Мiнiстерство захисту довкiлля та nриродних ресурсiв Укра"iни Державна служба геологi"iта надр Укра"iни
(найменування головного розпорядника коштiв державного бюджету)

2. Додатковi видатки/надання кредитiв загального фонду державного бюджету

2.1. Додатковi видатки/надання кредипв загального фонду державного бюджету на 2023 рiк за бюджетними програмами

(_2_) (_7_) (_О_)
квк

Найменування 2021 рiк 2022 рiк 2023 рiк (проект) Обгрунгування нсобхiдностi додаткових кошпв iз

Код (звiт) (затверджен о) загального фонду на 2023
граничний

необхiдно (обов'язкове посилання на нормативний документ,

обсяг
додатково вiдповiдно до я кого необхiдно додатковi кошти)

+
1 2 3 4 5 6 7

кпквк Розвиток м.нерально-сировинно) бази 100 000,0 100 000,0 - 100 000,0 Забезпечення виконання завдань та заходiв, передбачених

2704020 Законом Украгни ВIД 21.04.2011 № 3268-VI «Про
затвердження Загальнодержавног прогреми розвитку
м.нерально-сироеиинот бази Украгни на перiод до 2030
року» для одержання приростiв запасiв i ресурсiв корисних
копалин. Для виконання Закону Укратни потреба в коштах
на 2023 рiк складас 100 ООО.О тис. гривень.

КЕКВ 2281 Дослiдження i розробки, окремi заходи 100 ООО.О 100 000,0 - 100 ООО.О Обсяг вилатк!в на «Розвиток мiнерально-сировинно'i бази»

розвитку по рсалгзаци державних дозволить:

(репональиих) програм забезпечити якiсною питною водою населения в умовах
воен ноrо стану:

здiйснювати монгторинг гпдземиих вод та пгдготовка
гнформашт для складання Плангв управлiння рiчковими
басейнами (Угода про Acouiaцiю Украи.а-Сб):

здiйснюватн ведения балансiв запасiв корисних копалин.
шо, в свою чергу. в пл и вас на гидрахуиок вартостi
спец.ального дозволу:

сформувати iнвеспщiйнi пропозици по вивченим дiлянкам
надр:

пiдготувати нафтогазовий обскт для подальшоrо продажу
на аукцiонi:

здгйсниги заходи контролю мон iтори н гу раш онального
використання надр:
видаги комппекги геолопчних карт.

Змiна результативних показникгв, якi характеризують виконання бюджетно] программ, у разi передбачення додаткових коштiв:

N~ Показчики Одиниця Джерело гнформаш) 2023 pi к (проект) в межа, 2023 рiк (проект) змiни у разi

з/п вимгру доведених граничних обсяriв видiлення додагкових коштiв

1 2 3 4 5 6

затрат
1 Кiлькiсть спостережних од. Гiдрогеолоriчний щорiчник

пунктiв для здтйснения про стан гпдземних вод;
перюдичних Прогноз рiвнiв грунтових - 50

спостережень за вод на територи Украгни
пгдземними водами
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№ Показники Одиниця Джерело гнформацй 2023 рiк (проект) в межах 2023 рiк (проект) змiни у разi

з/п вимiру доведених граничних обсягiв вишлення додаткових коштiв

2 Кшькють дглянок для ОД. Iнформацiйний щорiчник
зшйснення перiодичних щодо активгзашг
спостережень за небезпечних екзогенних 50-
екзоrенними rеолоriчних процесiв на
rеолоriчними процесами територп Украгни за

даними монiтооингv ЕГП.
3 Кiлькiсть науково- од. Протоколи Науково- - 10

дослiдних робiт, що технгчног ради
виконуються у Держгеонадр
поточному роцi

продукту
1 Геолоriч не довивчення КВ. КМ Протоколи Науково-

площ масштабу 1 :200 ООО редакшйног ради - 1 200
Держгеонадр

2 Видання комплекту Од. Протоколи Науково-
Державно) геолопчнот редакшйнот ради - 2
карти масштабу Держгеоиадр

1 200 ООО
3 Кiлькiсть пробурених ОД Протоколи Науково-

артезiанських технгчног ради - 4
свердловин Держгеонадр

4 Прирiст запасгв i ресурсiв У,\1. ОД. Протоколи Науково-
золота технi ч ног ради - 1,0

Держгеонадр

5 Прирiст запасiв титану, Протоколи Науково-
по, \'М. ОД. техн.чно; ради - 0,6

Держгеонадр

6 П iдготовка од. Протоколи Науково-
перспективних технгчно! ради - 1
нафтогазових об'скпв Держrеонадр

7 Прогнознi ресурси тис. тонн Протоколи Науково-
умовного палива на технi ч ног ради
перспективних Дсржгеонадр - 500

нафтогазових обсктах

8 Вивчена п:юща кв. км Протоколи Науково-
перспективних технгчно! ради - 6
нафтогазових обекпв Держгеонадр

9 Прирiст запас.в i ресурсiв ТИС.ТОНН Протоколи Науково-
бурого вхгтлпя технгчног ради - 2 ООО

Держгеонадр
10 Прирiст запасгв та ум. ОД. Протоколи Науково-

ресурс: в , рану техн: ч ног ради - 0,5
Держгеонадр

11 Ктльк.сть оброблених ()J(. Протоколи Науково-
обов'язкових звiтiв технi ч ног ради
корисгувачгв надр для Держгеонадр
введения облiку -
затверлжених запасгв 3 500
нафти i газу, i нших
паливно-енергетич них
ресурсiв:
металтчних корисних
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№ Показники Одиниця Джерело iнформацi"i 2023 рiк (проект) в межах 2023 рiк (проект) змiни у разi

з/п вимiру доведених rраничних обсяriв видiлення додаткових коштiв

копалин та неметалiчних
корисних копалин

12 Кiлькiсть оброблених од. Протоколи Науково-
обов'язкових звiтiв технгчног ради
користувачiв надр для Держгео_надр
введення облiку - 350
затверджених запасiв
питних та мiнеральних
пiдземних вод

13 Кiлькiсть висновкiв для од. Протоколи Науково-
ошнювання результатiв технiчноi ради
дгяпьносп користувачiв Держгеонадр - 950

надр

14 Кiлькiсть завершених ОД. Протоколи Науково-
науково-послшних робiт технi ч ноi ради - 2
у поточному рош Держгеонадр

15 Кшькють впровалжеиих ОД. Протоколи Науково-
науково-дослшиих робiт технiчноi ради - 2
в поточному рош Держгеонадр

ефективностi
1 Вартiсть прироспв грн Протоколи Науково- - 63,6

запасгв i ресурств технгчно] ради
мi неральног сировини в Держгеонадр, Внутр.шиьо-
надрах на 1 гривню господарський облiк
вкладених бюджетних
коштiв

якостi
1 Pi вень виконання вiдс. Протоколи Науково- - 86,0

геолопчного довивчення рсдакш йно) ради
площ масштабу 1 :200 ООО Держгсоналр

2 Наповнення вшс, Протоколи Науково- - 34,0
i нформашйних ресурсгв гехнгчиот ради
M4EU ланими щодо Держгеонадр
родовиш i проявгв
твердих корисних
копалин Украгн»

3 Часгка завершених у вшс. Протоколи Науково- - 20,0
поточному рош намково- техшчно) ради
дослшних робiт ,- Держгеонадр
загалыпй кглькосп таких
робiт

4 Частка впровапжеиих у вiдс. Протоколи Науково- - 100,0
поточному рош иамково- гехшчнот ради
лослшних робiт у Держгеонадр
загальнгй кiлькостi робп,
завершених у поточному
пош

21



Наслiдки у разi якщо додатковi кошти не будуть nередбаченi у 2023 роцi та альтернативнi заходи, яких необхiдно вжити для забезnечення виконання бюпжетног nрограми
Вiдсутнiсть фiнансування iз загального фонду на 2023 рiк з боку держави призупинить виконання геологорозвiдувальних робiт по 507 геологiчним титулам, 319 з яких виконувались

регiональними геологiчними пiдприемствами, що, в свою черту, унеможливить здгйснювати ведения балансiв запасiв корисних копалин, що, в свою черту, вплине на сповiльнення при
пiдрахунку вартостi спецiальних дозволiв; не дозволить сформувати iнвестицiйнi пропозицп по вивчеиим дiлянкам надр, а також пiдготувати нафтогазовий обскт для подальшого продажу
на аукцiонi тощо. Також не будуть виконуватись роботи, якi виписанi в Угодi про Асоцiацiю Украгна-Сб (монiторинг пiдземних вод та пшготовка iнформацi·i для складання Планiв
управлiння рiчковими басейнами). Не будуть виконуватись роботи з геологiчного картувания територп Украгии, ведення та пiдтримання роботи Державних кадастрiв родовищ корисних
копал ин, буде зупинено всi монiторинговi та пошуковi i пошуково-розвiдувальнi роботи на всi кориснi копаяини, тошо.

2.2. Додатковi видатки/надання кредитiв загального фонду державного бюджету на 2024 i 2025 роки за бюджетними програмами

Код Найменування 2024 рiк (прогноз) 2025 рiк (прогноз)
Обrрунтува~шя иеобхшиосп додатковнх коштiв iз зягальиого

фонду на 2024-2025 роках

граничний
необхiдно граничний

необхiдно (обов'язкове посипання на нормативний документ. вiдповiдно до

обсяг
додатково обсяг

додатково якого необхiдно додатковi кошти)

+ +

1 2 3 4 5 6 7

2704020 Розвиток мгнерально-
сиповинног бази

- - - -

2281 Дослiдження i розробки,
окремi заходи розвитку по - - - -
реалiзацi"i держав них
(реriональних) програм

Змiна результативних nоказникiв бюджетног nроrрами, у разi nередба•1ення додаткових коштiв:

№ Одиниця
2024 pi к (прогноз) в 2024 pi к (прогноз) 2025 рiк (прогноз) в 2025 pi к (прогноз)

з/п
Показники вимiру

Джерело гнформацп межах доведен их змiни у разi видiлення межах доведених змi ни у разi видiлен ия

граничних обсягiв додаткових коштi в граничних обсягi в додаткових коштi в

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат
1 Кiлькiсть спостережних 0)1. Гiдрогеологiчний шорiчник

пунктiв для здi йснення про стан 1·1i;лемних вод: - - - -

пергоцичних спостережень за Прогноз рiвнiв грунтових вод
niдзei\lllИMИ водами на тепитори Укпагни

2 Кiлькiсть дiлянок для ОД. lнформацiйний цюргчник
зшйснення перюдичних шодо активгзаш) небезпечних
с11остереже1-11, за екзогенними екзогениих гсолопчних

геолоriчними процесами процесгв на територп
- - - -

Украгни за даними
монгтооингу ЕГП

3 Кiлькiсть на,·ково-дослiдних ОД Протоколи 1--lаvково-
робгг, що виконvються у техи.чио] ради Держгеонадр - - - -

поточномм рош
ПРОДУКТУ

1 Геологiчне цовивчення плош кв. км Протоколи Науково-

масштаб, 1 :200 ООО редакшйно] ради - - - -

Держгеонадр

2 Видання комплекту Державно. од. Протоколи Науково-

геопопчно]' карги масштабу редакцiй1-10·1 ради - - - -

1 :200 ООО ДеткrеонадР

3 Кглькютъ пробурених Од. Протоколи Науково- - - - -

артезгаиських свердловин технгчно} ради Деnжгеонадр 22



4 Прирiст запасiв i ресурсiв ум. ОД. Протоколи Науково-
технгчно) пади Держгеонадр

- - - -
золота

5 Прирiст запасiв титану, Ti02 Протоколи Науково-
ум. од. технгчно] пади Держгеонадр

- - - -

6 Пiдrотовка перспективних ОД. Протоколи 1-!ауково-
нафтоrазових обскпв технгчно] ради Держгеонадр - - - -

7 Прогнозы ресурси умовноrо тис. тонн Протоколи 1-!ауково-
палива на перспективних технгчног ради Держгеонадр - - - -

нафтогазових об'сктах
8 Вивчена площа перспективних кв. км Протоколи Науково-

нафтоrазових обскпв техигчио: ради Держгеонадр
- - - -

9 Прирiст запасiв i ресурсiв тис.тонн Протоколи 1-!ауково-
бурого вуппля технгчног ради Держгеонадр

- - - -

10 Прирiст запасiв та ресурсiв ум. од. Протоколи Науково-
урану технгчно) ради Держгеонадр

- - - -

11 Кгпькгстъ оброблених ОД. Протоколи 1-!ауково-
обов'язкових звгпв корисгувачгв технгчно] ради Держгеонадр
надр для введения облiку
затверджених запасiв нафти i - - - -
газу, iншнх паливно-
енергетичних ресурсш;
металтчних корисних копалин та
неметашчних кописних копалин

12 Кiлькiсть оброблених ОД. Протоколи Науково-
обов'язкових звiтi в техигчног ради Держгеонадр
користувачiв надр для введения - - - -
облiку
загверджених запасiв пигних та
мгнеральних гпдземних вод

13 Кiлькiсть висновкiв для Од. Протоколи Науково-
ошнювання результапв гехитчно] ради Держгеонадр - - - -

дгяльносп користувачгв надо
14 Кглькють завершених науково- од. Протоколи Науково-

дослiдних робiт у поточному техн.чног ради Держгеонацр - - - -

пош
15 Кгльюсть впроваджених од. Протоколи Науково-

наоково-доспшних робiт в темпчно) ради Держгеонадр - - - -

поточному оош
ефективностi

1 Варпсть прироспв запасiв i грн Протоколи Науково- - -

ресурсгв мгнеральнот сировини гехнгчно! ради Держгеоналр. - -
в иадрах на I гривню 13 нутрi ш ньо-гос подарськ ий
вкладених бюджетннх копгпв облiк

якостi
1 Ргвень виконання геолопчного вiдс Протоколи Науково-

довивчения плош масштаб: редакш йно) ради - -

1 200 ООО Держгеонадр -

2 Наповиення гнформашйних вiдс. Протоколи Науково-
ресурсгв M4EU даиими шодо технгчио! ради Держгсонадр - -
родовищ i проявiв твердих - -

корисних копалин Украгни
з Частка завершених у вiдс. Протоколи Науково-

поточному роцi науково- технгчно! ради Держгеонадр - -
дослгдних робп у загаяьнгй

- -

кглькосп таких ообiт
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4 Частка впроваджених у вiдс. Протоколи Науково-
поточному роцi науково- технгчнот ради Держгеонадр
дослiдних робiт у загальнгй - - - -кiлькостi робiт, завершених у
поточному роцi

Паслiдки у разi якщо додатковi кошти не будуть передбаченi у 2024-2025 роках та альтернативнi заходи, яких необхiдно вжити для
забезпечення виконання бюджетнот програми.

Не видiлення коштiв iз загального фонду на 2024-2025 раки призведе до невиконання Закону Украгни «Про затвердження Загальнодержавног програми розвитку мгнеральио
сировинног бази Украгни на перiод до 2030 року» вiд 21.04.2011 № 3268-YI.

Голова Державно] служби геологй та надр Укратни

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

Роман ОПIМАХ
(прiзвище та iнiцiали)

Iрина МЕЛЬПИЧЕПКО
(прiзвище та iнi цiали)
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