МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

1 3 /А. <Юі9

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 2408120 «Підтримка у
безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки
до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, паспорт бюджетної програми
на 2019 рік Міністерства екології та природних ресурсів України
за КПКВК 2408120 «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта
«Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС», затверджений наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 13 березня 2019 року № 117.

Міністр

Олексій ОРЖЕЛЬ

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

коштів державного бюджету)
ВІД

__________________________________

№

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
1.

240
(КПКВК ДБ)

2.

2408000
(КПКВК ДБ)

3.

4.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника)

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

2408120

0513

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

1 428 876,2

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

5.

1 364 876,2

тис. гривень.

64 000,0

тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 15.01.2009 № 886-VI "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на
екологічно безпечну систему";
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 11.12.1998 № 309-XIV "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого
четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему";

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.1997 № 1445 "Про дострокове зняття з експлуатації енергоблока № 1 ЧАЕС";
постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.1999 № 361 "Про дострокове зняття з експлуатації енергоблока № 2 ЧАЕС";
постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2000 № 598 "Про дострокове припинення експлуатації енергоблока № 3 та остаточне закриття Чорнобильської А EC";
постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 № 1532 "Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки щодо Чорнобильської
атомної електростанції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.98 № 830";
постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2001 № 399 "Про утворення державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС";
постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 234 (із змінами) "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС";
розпорядження Президента України від 19.03.2001 № 60/2001-рп "Про заходи щодо підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки в Україні".
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.

Мета бюджетної програми:

8.

Підтримка зупинених енергоблоків ЧАЕС у безпечному стані (у стані, регламентованому вимогами діючої нормативно-технічної документації в сфері використання
ядерної енергії та радіаційної безпеки);
зниження шкідливого впливу на населення і навколишнє середовище джерел іонізуючого випромінювання, накопичених за час експлуатації енергоблоків ЧАЕС;
контроль за станом об'єкта "Укриття" і зниження ядерної, радіаційної, пожежної і загально-технічної небезпеки, обумовленої його існуванням;
виконання робіт з остаточного закриття та консервації блоків 1,2, З ЧАЕС;
забезпечення соціального захисту персоналу.
Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п

9.

1

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття".

2

Остаточне закриття та консервація атомних блоків Чорнобильської АЕС.

3

Поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

4

Звільнення енергоблоків від радіоактивних відходів.

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п
і
2
З

Напрями використання бюджетних коштів
Підтримка у безпечному стані першого - третього енергоблоків Чорнобильської АЕС, сховища відпрацьованого
ядерного палива та сховищ радіоактивних відходів
Виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків
Здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту
систем, що забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення здійснення контролю за станом
ядерної та радіаційної безпеки_________________________________________________________________________

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

696 164,5

696 164,5

151 340,0
367 371,7

151 340,0
367 371,7

з
4

Створення та функціонування на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури,призначеної для
150 0 00,0 64 0 00,0 2 1 4 0 0
поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами,а також для перетворення об'єкта
"Укриття11на екологічно безпечну систему__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

1364 876,20

64 000,00

1428 876,20

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ тис, гривень

Код державної
цільової
програми
445

Назва державної цільової програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 364 876,2

Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему

64000,0

Разом

1428876,2

11 Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.

1

Показники

О диниця
виміру

Д ж ерел о
інф орм ації

Загальний

Разом

Спеціальний
ф он д

ф он д

за т р а т

і

Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо підготовки до зняття І
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття”
на екологічно безпечну систему
2 Штатна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС

од.

Звіт ДАЗВ

осіб

3

Штатна чисельність персоналу ДП УЗФО ЧАЕС

осіб

4

Штатна чисельність загону охорони ЧАЕС ДСП ЧСК

осіб

5,0

5,0

2 358,0

2 358,0

574,0

574,0

204,0

204,0

7 739,8

7 739,8

26,0

26,0

21 098,0

21 098,0

б Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони ЧАЕС ДСП ЧСК

од.

Штатний розпис,
погоджений ДАЗВ
Штатний розпис,
погоджений ДАЗВ
Штатний розпис,
погоджений ДАЗВ
Звіти ДП УЗФО
ЧАЕС та ДСП
ЦППРВ
Звіт ДСП ЧСК

7 Кількість відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що знаходяться у сховищі
відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1)
8 Протяжність інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання,
каналізаційні мережі), що потребують технічного обслуговування
9 Загальна кошторисна вартість реконструкції об’єктів поводження з
відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами
10 Кількість працівників, задіяних у захороненні РАВ на ПЗРВ "Буряківка"

од.

Звіт ДСП ЧАЕС

тис.км

Звіт ДАЗВ

221,0

221,0

млн. грн.

Проектна
документація
Штатний розпис,
погоджений ДАЗВ
Проектна
документація

210,4

210,4

20,0

20,0

5 Вивільнення від твердих радіоактивних відходів

11 Загальна кошторисна вартість будівництва підсистем радіаційного контролю

тис.грн.

осіб
млн. грн.

67,3

64,0

131,3

4
12 Кількість підсистем радіаційного контролю, що будуються

од.

Проектна
документація

5,0

5,0

од.

Звіт ДСП ЧАЕС

50,0

50,0

м.куб.

Звіт ДСП ЧАЕС

10,0

10,0

тис. куб.м

Звіт ДСП ЧАЕС

3,4

3,4

од.

Звіт ДСП ЧАЕС

2 625,0

2 625,0

од.

Звіт ДСП ЧАЕС

2 625,0

2 625,0

од.

Звіт ДСП ЧАЕС

186,0

186,0

од.

Звіт ДСП ЧАЕС

3,0

3,0

од.

Проектна
документація, акти
виконаних робіт

3,0

3,0

грн.

Звіт ДП УЗФО
ЧАЕС
Звіт ДСП ЦППРВ

1 099,9

2 продукту
1 Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків
Чорнобильської АЕС
2 Об’єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів
3 Об'єм переданих до ДСП ЦППРВ на захоронения твердих радіоактивних
відходів
4 Кількість упаковок РАВ, утворених при переробці рідких радіоактивних
відходів на заводі з переробки рідких радіоактивних відходів
5 Кількість упаковок РАВ, переданих на захоронения в спеціально обладнане
приповерхневе сховище твердих перероблених радіоактивних відходів
б Кількість відпрацьованих тепловидїляючих збірок, що будуть перевезені у
сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2)
7 Кількість атомних блоків, що знімаються з експлуатації
8 Кількість об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції

3 ефективності
1 Середні витрати на перевезення 1 куб.м твердих радіоактивних відходів до
ЛЗРВ "Буряківка"
2 Середні витрати на захоронения 1 куб.м твердих радіоактивних відходів на
ПЗРВ "Буряківка’1
3 Середні витрати на перевезення 1 упаковки РАВ з ЗПРРВ до СОПСТРВ

гри.
Ґрн.

1 176,5
829,9

4 Середня вартість робіт з реконструкції одного об’єкту поводження з РАВ

тис.грн.

Звіт ДП УЗФО
ЧАЕС
Експертний звіт

5 Середні витрати будівництва однієї підсистеми радіаційного контролю

тис.грн.

Експертний звіт

26 263,0

1 Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від їх загальної
кількості
2 Рівень виконання робіт з підготовки до зняття Із експлуатації атомних блоків

вшс.

Звіт ДСП ЧАЕС

94,0

відс.

Звіт ДСП ЧАЕС

99,0

3 Забезпечення безаварійної роботи пункту захоронения радіоактивних відходів
(ПЗРВ "Буряківка")
4 Рівень виконання робіт із остаточного закриття та консервації атомних блоків
Чорнобильської АЕС
5 Рівень виконання робіт з реконструкції об’єктів поводження з відпрацьованим
ядерним паливом та радіоактивними відходами
6 Ступінь будівельної готовності системи радіаційного контролю

віде.

Звіт ДСП ЦППРВ

100,0

ВІДС.

Звіт ДСП ЧАЕС

18,0

ВІДС.

Звіт ДСП ЧАЕС

32,0

ВІДС.

Звіт ДСП ЧАЕС

77,0

70 100,0
26 263,0

4 якості

77,0

І

4

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

M.J1. Томахін
(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

f it О,
ініціа^пнійал, прізвище

Я/'

Ял/9/;
(Дата погодження)

М.П.

_

