МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

'ІЪ.

оІАіЭ_______ _

м. К иїв

№ ___________________________

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 2408010 «Керівництво та
управління діяльністю у зоні відчуження», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми
на 2019 рік Міністерства екології та природних ресурсів України
за КПКВК 2408010 «Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження»,
затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 14 лютого 2019 року № 58.

Міністр

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

коштів державного бюджету)
ВІД

№

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
240
(КПКВК ДБ)

2408000
(КПКВК ДБ)

4.

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

Державне агентство України з управління зоною відчуження
(найменування відповідального виконавця)

2408010

0513

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

16 434,1

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

5.

16 434,1

тис. гривень.
тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 27.02.1991 № 791а-Х1І "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Закон України від 08.02.1995 № 39/95-ВР "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Закон України від 30.06.1995 № 255/95-ВР "Про поводження з радіоактивними відходами".
Закон України від 14.07.2016 № 1472-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".
Постанова Кабінету М іністрів України від 22.10.2014 № 564 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження".
Постанова Кабінету М іністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів”.
6.

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

Ціль державної політики
Підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи та державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами.____________________________________________________________________

7.

М ета бюджетної програми:

8.

Реалізація державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з
радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронения.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п

Завдання

1

Управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та посилення бар'єрних функцій зони відчуження.

2

Забезпечення реалізації державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого
випромінювання.

3

Забезпечення реалізації державного управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

4

Забезпечення реалізації державного управління у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління
зоною відчуження.
Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

№
з/п
і

Напрями використання б ю д ж ет н и х кош тів

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною
відчуження

Всього

Разом

16 434,1

16 434,1

16 434,10

16 434,10

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

Код державної
цільової
програми
11

Загальний
фонд

Назва державної цільової програми

Спеціальний
фонд

Разом

Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

1 за т р а т

Показники

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3
1 Кількість державних службовців

од.

Штатний розпис

56,0

56,0

2 Кількість підпорядкованих підприємств та організацій

од.

21,0

21,0

кв. м.

Звіт форма №1
(зм)-реестр (д)
Договори оренди

871,7

871,7

од.

Управлінський облік

14 000,0

14 000,0

од.

Управлінський облік

510,0

510,0

од.

Управлінський облік

145,0

145,0

4 Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і
пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища

шт.

Управлінський облік

8,0

8,0

5 Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні
радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні
безумовного (обов'язкового) відселення
6 Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності
на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

шт.

Управлінський облік

10,0

10,0

шт.

Управлінський облік

50,0

50,0

7 Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

шт.

Управлінський облік

35,0

35,0

8 Кількість придбаного спеціального одягу для працівників, що працюють у зоні
відчуження

од.

Управлінський облік

54,0

54,0

1 Середня кількість опрацьованих документів та звернень громадян на 1 працівника

од.

Управлінський облік

250,0

2 Середньомісячні витрати на заробітну плату на 1 працівника

грн.

Управлінський облік

18 721,4

3 Середня кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на 1
працівника

шт.

Управлінський облік

0,6

1 Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

відс.

Управлінський облік

100,0

2 Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних
перевірок з питань охорони праці, радіаційної І пожежної безпеки та охорони
навколишнього природного середовища
3 Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання
правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та
радіоактивних відходів у зоні відчуження І зоні безумовного (обов'язкового)
відселення

відс.

Управлінський облік

100,0

відс.

Управлінський облік

100,0

4 Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених

відс.

Управлінський облік

100,0

5 Рівень забезпеченості спеціальним одягом працівників, що працюють у зоні
відчуження

відс.

Управлінський облік

100,0

3 Орендована площа

2 продукту
1 Кількість опрацьованих документів і звернень громадян, виконаних доручень
Президента України, КМ України, ВР України та звернень народних депутатів
2 Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи
3 Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися
посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

3 ефективності

4 якості

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

М.Л. Томахін

В.о. державного секретаря
(підпис)

Ініціали/Ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

5&Й/ПУ/Ѵ/ШС

jXihiicsyJyCL

ораШійІѢ

хТВ>.

ЇЇАІС,

ініціали/ініціал, прізвище

(Дата погодження)

М.П.

