МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

Y 2. і 2 0 / 3

м К и ї в № _______ ______________________

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),

* 000784

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Міністерства
енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2401040 «Прикладні наукові
та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності,
фінансова підтримка підготовки наукових кадрів», що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми
на 2019 рік Міністерства екології та природних ресурсів України
за КПКВК 2401040 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка
підготовки наукових кадрів», затверджений наказом Міністерства екології та

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

d/3 -№' Л4И.Р

Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
240
(КПКВКДБ)

2401000
(КПКВКДБ)

4.

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

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

2401040

0530

(КПКВКДБ)

(КФКВК)

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів
(найменування бюджетно! програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

819,4

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

5.

48 219,4
Ю 600,0

тис. гривень.
тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 25.06.1991 № 1264 - XII "Про охорону навколишнього природного середовища";
Закон України від 10.02.1995 № 51/95 - ВР "Про наукову і науково - технічну експертизу";
Закон України від 11.07.2001 № 2623 - III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";
Закон України від 04.07.2002 № 40 - IV "Про інноваційну діяльність";
Закон України від 21.12.2010 № 2816 - VI "Про Основні засади (стратегічної) державної екологічної політики України на період до 2020 року";
Закон України від 08.09.2011 № 3715 - VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 01.07.2014 № 1556 - VII "Про освіту";
Закон України від 26.11.2015 № 1848 - VIII "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 21.11.2008 № 1064 "Про оголошення природної акваторії Чорного моря ботанічним заказником загальнодержавного значення "Філофорне поле
Зернова";
Постанова Верховної Ради України від 16.06.2004 № 178(? "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково - технічного потенціалу та інноваційної діяльності

2

в Україні",
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 815 “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод";
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля";
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.1998 № 1057 "Про затвердження концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і
Чорного морів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.02 № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів
використання”;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами”;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N° 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 1992 p.);
Міністерська Декларація про захист Чорного моря від забруднення (Одеса, 1993 p.);
Стратегічний План Дій для відтворення та захисту Чорного моря (Софія, 2009 р.)";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 397 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених М іністерству екології та природних
ресурсів України на 2019 рік";
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження М етодики визначення належності бюджетних програм до
сфери інформатизації”.

6.

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

7.

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

М ета бюджетної програми:
Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів, екологічної безпеки довкілля України, Чорного і Азовського морів, підготовка наукових кадрів.

8.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п

9.

1

Виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності.

2

Підготовка аспірантів з відривом від виробництва.

3

Методологічне та нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері природоохоронної діяльності.

4

Дослідження стану та здійснення моніторингу морів та водних об’єктів України.

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері природоохоронної діяльності

2

Підготовка аспірантів з відривом від виробництва

Загальний фонд

23 202,2

698,1

Спеціальний
фонд
10 208,6

Разом

33 410,8

698,1

3
3

Капітальний ремонт науково-дослідного судна "Владимир Паршин" з отриманням документів Регістра судноплавства
України на придатність до плавання

4

Проведення капітального ремонту та утеплення гаражних боксів з заміною покрівлі УКРНДІЕП

5

Виконання завдань з інформатизації

23 745,8

23 745,8

573,3

Всього

.573,3

48 219,40

391,4

391,4

10 600,00

58 819,40

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

Код державної
цільової
програми
11

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п.

Показники

Разом

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

1 Кількість установ

од.

Розпорядження КМУ
від 09.11.2011 №
1122, статути установ
УкрНЦЕМ,
УкрНДіЕП.

2 Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2018

осіб

штатні розписи
установ УкрНЦЕМ,
УкрНДіЕП

141,0

166,0

307,0

3 Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2019

осіб

штатні розписи
установ УкрНЦЕМ,
УкрНДіЕП

141,0

166,0

307,0

4 Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:

осіб

штатні розписи
установ УкрНЦЕМ,
УкрНДіЕП

141,0

166,0

307,0

5 дослідники

осіб

штатні розписи
установ УкрНЦЕМ,
УкрНДіЕП

69,0

96,0

165,0

6 техніки

осіб

штатні розписи
установ УкрНЦЕМ,
УкрНДіЕП

5,0

12,0

17,0

7 допоміжні

осіб

штатні розписи
установ УкрНЦЕМ,
УкрНДіЕП

32,0

14,0

46,0

8 інші

осіб

штатні розписи
установ УкрНЦЕМ,
УкрНДіЕП

35,0

44,0

79,0

9 Середньорічна чисельність аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

осіб

9,0

10 Кількість прикладних науково-технічних розробок у сфері природоохоронної
діяльності, у т. ч. за пріоритетними напрямами
11 Витрати на придбання комп'ютерної техніки та приладдя

од.

Внутрішньогоспо
дарський облік
Тематичні плани
наукових установ
Внутрішньогоспо
дарський облік

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

1 затр ат

тис.грн.

2,0

2,0

31,0

9,0
235,0

266,0

181,4

181,4

4
тис.грн.

Річний план
закупівель

1 Кількість завершених прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері
природоохоронної діяльності, у т. ч. за пріоритетними напрямами

од.

2 Кількість впроваджених прикладних наукових та науково-технічних розробок, у т.
ч. за пріоритетними напрямами

од.

Тематичні плани та
звіти наукових
установ
Тематичні плани та
звіти наукових
установ

12 Витрати на придбання послуг у сфері інформативної техніки та з обслуговування
комп'ютерного, периферійного обладнання, придбання інформаційних систем та
пакетів програм забезпечення
2

210,0

210,0

23,0

228,0

251,0

25,0

227,0

252,0

продукту

3 Загальна площа відремонтованих та утеплених гаражних боксів за робочим
проектом "Капітальний ремонт та утеплення гаражних боксів з заміною покрівлі
УКРНДІЕП, розташованих по вул.Бакуліна, 6 в м.Харкові"

кв. м.

Проектно-кошторисн
а документація, акти
виконаних робіт

359,4

359,4

4 Площа відкритих ділянок судна на яких проведено фарбування

кв. м.

Проектно-кошторисн
а документація, акти
виконаних робіт

1 085,0

1 085,0

5 Площа зачищеного днища на судні

кв. м.

Проектно-кошторисн
а документація, акти
виконаних робіт

85,0

85,0

шт.

Видаткова накладна

тис.грн.

Внутрішньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ький облік
Проектно-кошторисн
а документація, акти
виконаних робіт

6 Кількість придбаної комп'ютерної техніки та приладдя
3

63,0

еф ективності

1 Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової та науково-технічної
розробки у сфері природоохоронної діяльності
2 Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від
виробництва
3 Середня вартість ремонту 1 кв.м. гаражного боксу

тис.грн.
грн.

748,5

45,1

77,6
1 595,1

2 879,0

грн.

Внутрішньогоспо
дарський облік

1 Частка завершених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних
розробок у сфері природоохоронної діяльності
до загальної кількості робіт

відс.

Внутрішньогосподарс
ький облік

74,2

97,0

2 Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових та науково-технічних
розробок у сфері природоохоронної діяльності до загальної кількості робіт

ВІДС.

Внутрішньогосподарс
ький облік

80,6

96,6

4 Рівень готовності до експлуатації науково-дослідного судна "Владимир Паршин”
з отриманням документів Регістра судноплавства України на придатність до
плавання

відс.

Договір, Акти
виконаних робіт

100,0

5 Рівень виконання проекту "Капітальний ремонт та утеплення гаражних боксів з
заміною покрівлі УКРНДІЕП, розташованих по вул.Бакуліна, 6 в м.ХарковІ"
6 Рівень забезпечення комп'ютерною технікою та приладдям

відс.

Договір, Акти
виконаних робіт
Внутрішньогосподарс
ький облік

100,0

4 Середня вартість одиниці придбаної комп’ютерної техніки та приладдя
4

якості

відс.

100,0

63,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

М.Л. Томахін
ініціали/Інїціал* прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України
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$ -h<cu 'ZAJL
ff

і/ .4й. Ш Э
(Дата погодження)

М.П.

ініціали/ініціал, прізвище
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