МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

/З./g. 510/ в

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:

❖ 002479

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства
енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2401090 «Підвищення
кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів,
підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми
на 2019 рік Міністерства екології та природних ресурсів України
за КПКВК 2801090 «Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології
та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів»,
затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України

М ,-

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

коштів державного бюджету)
ВІД

__________________________________________________________ №

________

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
1.

240
(КПКВКДБ)

2.

2401000
(КПКВКДБ)

3.

4.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника)

Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування відповідального виконавця)

2401090

0950

(К П К В К ДБ )

(КФКВК)

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

28 698,5

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

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VII;

904,5

тис. гривень.

9 794,0

тис. гривень.

2
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991р. №1268-ХІІ;

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992р. №2456- XII;

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014р. № 1556-VII;

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.2015р. № 848-VIII.

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" від 21.12.2010 р. № 2818-VI;

Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку" від 20.03.2018 p. №2354-VIII;

Постанова Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до
2030 року" від 16.10.2018 р. № 2594-VIII;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах)"

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

Мета бюджетної програми:
Надання післядипломної освіти в державних навчальних закладах та підготовка наукових кадрів
Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання

1

Забезпечення підготовки кадрів зі спеціальностей "Екологія", "Геодезія та землеустрій".

2

Організація підвищення кваліфікації працівників Мінприроди, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, екологічних громадських
організацій та викладачів ВНЗ.

з
З
9.

Організація підготовки наукових кадрів.

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Перепідготовка калрів

2

Підвищення кваліфікації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

18 512,9

3

Прикладні наукові і науково-технічні розробки, послуги з розробки CEO та ОВД

4

Підготовка аспірантів з відривом від виробництва

5

Підготовка аспірантів без відриву від виробництва

278,8
112,8
18 904,50

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

765,0
2 460,0
6 569,0

765,0
20 972,9
6 569,0

9 794,00

278,8
112,8
28 698,50

________________________________________________________ __________________

Код державної
цільової
програми

Назва державної цільової програми

Разом

тис. гривень

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:
№

О диниця
вим іру

Д ж ер ел о
інф орм ац ії

1 затрат
1 Кількість навчальних закладів

шт.

Штатний
розпис/У правлінськи
й облік

2 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:

од.

3 н ау ко во-педа гогі чно го персоналу
4

П оказники

з/п.

С пеціальний
ф он д

Загальний ф он д

Разом

1,0

1,0

Штатний розпис

147,0

147,0

од.

Штатний розпис

70,0

70,0

од.

Штатний розпис

29,5

29,5

5 спеціалістів

од.

Штатний розпис

28,5

28,5

6 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного
персоналу

од.

Штатний розпис

16,0

16,0

педагогічного персоналу

4
од.

Штатний розпис

3,0

3,0

8 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019р.

од.

Штатний розпис

147,0

147,0

9 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020р.

од.

Штатний розпис

147,0

147,0

1 Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію

чол.

Управлінський облік
(Форма 3-2)

2 Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку

од.

Управлінський облік
(Форма 3-2)

3 Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

од.

Управлінський облік
(Форма 3-8)

3,2

3,2

4

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва

од.

Управлінський облік
(Форма 3-8)

7,2

7,2

5 Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2019р.

од.

3,0

3,0

6 Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2019р.

од.

7,0

7,0

7 Кількість розроблених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у
поточному році
8 Кількість завершених науково-дослідних робіт, послуг з розробки CEO та ОВД у
поточному році

од.

Управлінський облік
(Форма 3-8)
Управлінський облік
(Форма 3-8)
Управлінський обілік /
(Форма 3-8)
Управлінський обл ік /
(Форма 3-8)

7 робітників

2

3

продукту

од.

3 000,0

3 600,0

85,0

85,0

40,0

40,0

40,0

40,0

еф ек ти вн ості

1 Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку

грн.

9 000,0

Управлінський облік
6 170,9

2 Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію

грн.

Управлінський облік

3 Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи, послуг з розробки
CEO та ОВД

грн.

Управлінський облік

4

грн.

Управлінський облік

87 125,0

грн.

Управлінський облік

15 666,7

1 Питома вага осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості працівників
сфери охорони навколишнього природного середовища

відс.

Управлінський облік
(Форма 3-8)

60,0

2 Питома вага завершених наукових і науково-технічних робіт, послуг з розробки
CEO та ОВД до загальної кількості розроблених наукових і науково-технічних
робіт, послуг з розробки CEO та ОВД

відс.

Управлінський облік
(Форма 3-8)

3 Рівень задоволення навчанням

відс.

Анкетування

Середні витрати на І аспіранта, з відривом від виробництва

5 Середні витрати на 1 аспіранта, без відриву від виробництва
4

600,0

4100,0
164 225,0

я к о ст і
60,0
100,0

100,0

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

M.J1. Томахін
(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
іністерство фінансір України
АСТ^ПИИ^ М\И\СГРА

‘М НИ

ОА. \1 . 2 . 0 ^
(Дата погодження)

м.п

Ю. і\.
ініцІалк/ініціая, прізвище

О
[

