МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

/J. • otO/ff

м. Київ

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Закону України від 31 жовтня 2019 року № 265-ІХ
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України
на 2019 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року
№ 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх
виконання,
затверджених
наказом
Міністерства
фінансів
України
від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року
за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства
енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2407020 «Прикладні наукові
та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у
сфері розвитку водного господарства», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми на
2019 рік Міністерства екології та природних ресурсів України
за КПКВК 2407020 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного
господарства», затверджений наказом Міністерства екології та природних
ресурсів України від 25 квітня 2019 року № 153.
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Олексій ОРЖЕЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)
в ід

JA /Л- ЛО/Р___________

№

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
1.

240
(КПКВКДБ)

2.

2407000
(КПКВКДБ)

3.

4

.

М іністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника)

Державне агентство водних ресурсів України
(найменування відповідального виконавші)

2407020

0482

(КЛКВК ДБ)

(КФКВК)

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

196,1

тис. гривень, у тому числі із загального фонду та із спеціального фонду -

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР (із змінами та доповненнями);
Закон України від 14.01.2000 p. № 1389-XIV "Про меліорацію земель" (із змінами);
Закон України від 26.11.2015 p. № 848-VII1 "Про наукову і науково-технічну діяльність" (із змінами);
Закон України від 10.02.1995 p. № 51/95-ВР "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Із змінами);
Закон України від 04.07.2002 p. № 40-IV "Про інноваційну діяльність" (із змінами);
Закон України від 11.07.2001 р. № 2623-Ш "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (із змінами);

196,1

тис. гривень.
тис. гривень.

2
Закон України від 08.09.2011 p. № 37I5-V I "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (із змінами);
Указ Президента України від 23.06.1998 р. № 670/98 "Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 3 9 3 "Про затвердження Положення про Держ авне агентство водних ресурсів України" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 13 ’’Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету М іністрів
України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 p. N° 815 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 р. № 1786 - IV"Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності
в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод";
Постанова Кабінету М іністрів України від 18.05.2017 № 336 "Про Порядок розроблення плану управління річковим басейном".
6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

№ з/п

1
7.

Зниження рівня забруднення вод, поліпшення їх екологічного стану та забезпечення потреб економіки водними ресурсами

М ета бюджетної програми:
Проведення прикладних наукових розробок у сфері водного господарства, меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та
впровадження їх результатів.

8.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п
1
9.

Удосконалення технологічних виробничих процесів, складання прогнозів розвитку галузі та економічних обгрунтувань щодо вдосконалення структури виробництва

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п
і

Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку водного господарства

Всього

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

196.1

196,1

196,10

196,10

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бю джетної програми:
тис. гривень

Код державної
цільової
програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

з
11

Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

Показники

1 за тр ат
і Кількість розробників наукових робіт, які виконують прикладні наукові та
науково-технічні розробки

2 Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними
напрямами, що виконуються в поточному році

продукту
1 Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними
напрямами, які завершені та впроваджені у поточному році

Разом

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

од.

Наказ
Держводагентства
про затвердження
плану наукових
досліджень та
ново-технічних
розробок на
відповідний рік,
договір

1.0

1,0

шт.

Наказ
Держводагентства
про затвердження
плану наукових
досліджень та
ново-технічних
розробок на
відповідний рік,
договір

1,0

1,0

шт.

Наказ
Держводагентства
"Про затвердження
плану з науки і нової
техніки на
відповідний рік",
договір

1,0

1,0

ВІДС.

Внутрішньогосподарс
ький облік

100,0

відс.

Внутрішньогосподарс
ький облік

56,0

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

2

3 якості
1 Частка прикладних наукових та науково-технічних розробок за пріоритетними
напрямами, які завершені та впроваджені у поточному році, у загальній кількості
таких розробок
2 Частка річкових басейнів, для яких створено реєстр зон, які підлягають охороні, та
їх картування, у загальній кількості таких басейнів

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

Погоджено:
Міністерство фінансів України

d-'f. IS. Ш 9
(Дата погодження)

М.П.

М.Л. Томахін
ікіціали/ініціал, прізвище

J}

ф^л-слх'Ьи.р
ішіоали/ітцілл, прізвище

