■
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
J 3 . /Я* Л О / 9

м. Київ

№

£ * / З ______________

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 2405010 «Керівництво
та управління у сфері екологічного контролю», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми
на 2019 рік Міністерства екології та природних ресурсів України
за КПКВК 2405010 «Керівництво та управління у сфері екологічного
контролю», затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів

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

коштів державного бюджету)

лз.

Я0/9

№

&43

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
1.

240
(КПКВКДБ)

2.

2405000
(КПКВКДБ)

3.

4.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника)

Державна екологічна інспекція України
(найменування відповідального виконавця)

2405010

0540

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

363 452,7

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

5.

363 452,7

тис. гривень.
тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 25.06.1991 №1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 Хе 275 "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України" (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 995 "Про утворення територіальних органів Державної екологічної інспекції";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 102 "Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища";
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.08.2017 № 312 "Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції", зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 04.09.2017 за № 1080/30948 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 04.10.2018 № 347,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 за№ 1174/32626);
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (із змінами);
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до
сфери інформатизації'".

2
6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики

1
7.

Підвищення рівня екологічної безпеки та покращення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Мета бюджетної програми:
Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтворення та охорону природних ресурсів.

8.

Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1

.

Завдання
Забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

3

Забезпечення управління та виконати функції) і завдань зі здійснення контролю за додержанням вимог природоохоронного
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
Забезпечення виконання функцій і завдань зі здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про
охорону навколишнього природного середовища територіальними органами
Здійснення заходів з інформатизації Державної екологічної інспекції України та ITтериторіальних органів

4

Сплата судового збору

2

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

24 204,6

24 204,6

335 739,1

335 739,1

695,3

695,3

2 813,7

2 813,7

0,00

363 452,70

Всього
0. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

363 452,70
тис. гривень

Код державної
цільової
програми
11

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Спеціальний
фонд

Разом

Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

1 Кількість штатних одиниць Державної екологічної інспекції України

од.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
05.04.2014 №85,
внутрішній облік

90,0

90,0

2 Кількість штатних одиниць територіальних органів

од.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
05.04.2014 № 85,
внутрішній облік

1 926,0

1 926,0

Показники

Загальний фонд

1 затрат

3
3 Кількість відряджень Державної екологічної інспекції України

4 Займана загальна площа приміщень Державної екологічної інспекції України

од.

м.кв.

Плани роботи, звіт
про використання
коштів
Договір оренди,
внутрішній облік
Мережа підвідомчих
установ та організацій

150,0

150,0

902,0

902,0

23,0

23,0

5 Кількість територіальних органів Державної екологічної інспекції України

од.

6 Кількість службових легкових автомобілів Державної екологічної інспекції
України

од.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
26.12.2011 № 1399,
внутрішній облік

1,0

1,0

7 Кількість службових легкових автомобілів територіальних органів

од.

Постанова Кабінету
Міністрів України від
26.12.2011 № 1399,
внутрішній облік

30,0

30,0

шт.

Звітність,
затверджена наказом
ДЕІ України від
28.05.2012 №100 (із
змінами)

27 652,0

27 652,0

2 Надходження до державного бюджету від стягнутих штрафів

тис.грн.

5 545,0

5 545,0

3 Сума коштів, стягнутих за пред'явленими претензіями та позовами за екологічні
збитки

тис.грн.

Державний бюджет
України на 2019 рік,
внутрІшньогосподарс
ький облік
Державний бюджет
України на 2019 рік,
внутрІшньогосподарс
ький облік
Звітність,
затверджена наказом
ДЕІ України від
28.05.2012 №100 (із
змінами)

71 754,0

71 754,0

138,0

138,0

5,0

5,0

27 000,0

27 000,0

2 000,0

2 000,0

20,0

20,0

1 629,0

1 629,0

348 771,0

348 771,0

2 продукту
1 Кількість проведених інспекційних перевірок

4 Кількість випадків призупинення виробничої діяльності

шт.

5 Кількість проведених семінарів, конференцій Державною екологічною інспекцією
України
6 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) Державною
екологічною інспекцією України
7 Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками
Державної екологічної інспекції України
8 Кількість розглянутих І підготовлених нормативно-правових актів працівниками
Державної екологічної інспекції України
9 Кількість поданих позовів

шт.

10 Кількість об'єктів державного нагляду у сфері дотримання вимог
природоохоронного законодавства

шт.
шт.
Ш Т.

шт.
од.

ВнутрІшньогосподарс
ький облік
ВнутрІшньогосподарс
ький облік
В нутрішньогосподарс
ький облік
ВнутрІшньогосподарс
ький облік
ВнутрІшньогосподарс
ький облік
ВнутрІшньогосподарс
ький облік

4
11 Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності
установ, що належать до сфери управління Державної екологічної інспекції
України
12 Кількість випадків встановлених перевищень нормативів скидів

шт.

Бухгалтерська та
фінансова звітність

92,0

92,0

шт.

947,0

947,0

13 Кількість випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне
повітря від стаціонарних і пересувних джерел

шт.

973,0

973,0

14 Кількість випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і
грунтів

шт.

340,0

340,0

15 Кількість програмного забезпечення, що обслуговується

шт.

Форма звітності
Держекоінспекції
України
Форма звітності
Держекоінспекції
України
Форма звітності
Держекоінспекції
України
В нутрішньогосподарс
ькиЙ облік

48,0

48,0

3 ефективності
1 Кількість проведених інспекційних перевірок на 1 працівника

шт.

2 Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг громадян
України на 1 працівника Державної екологічної інспекції України
3 Середня вартість людино-дня відрядження

шт.

4 Середній розмір судового збору за подання одного позову

грн.
тис.грн.

В нутрішньогосподарс
ький облік
В нутрішньогосподарс
ький облік
В нутрішньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ький облік

14,0
322,0
300,0
1,7

4 якості
1 Частка стягнутих штрафів у загальному обсязі накладених

відс.

2 Частка стягнутих претензій та позовів за екологічні збитки у загальному обсязі
накладених
3 Частка випадків встановлених перевищень нормативів скидів у загальній
кількості перевірених
4 Частка випадків встановлених перевищень нормативів викидів в атмосферне
повітря від стаціонарних і пересувних джерел у загальній кількості перевірених

віде.

5 Частка випадків встановлених перевищень нормативів забруднення земель і грунтів
у загальній кількості перевірених
6 Частка прийнятих нормативно-правових актів Державної екологічної інспекції
України у загальній кількості підготовлених
7 Зміна обсягу коштів, що надійшли до бюджету від стягнень за пред'явленими
претензіями та позовами порівняно із попереднім періодом
8 Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.
відс.

ВІДС.
ВІДС.

відс.
відс.

9 Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи

відс.

10 Рівень охоплення інспекційними перевірками

відс.

11

Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення

відс.

Внутрішньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ький облік
В нутрішньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ький облік
Внутрі шньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ысий облік
Внутрішньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ький облік

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

'

5
%

і

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

M.JI. ТомахІн
(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

? И Off,

(Дата погодження)

М.П.

ініціали/ініціал, прізвище

