МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
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Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2019 рік
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня
2019 року № 1282 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству енергетики та захисту довкілля на 2019 рік» 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:
Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2019 рік Міністерства
енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2401140 «Фізичний захист
ядерних установок та ядерних матеріалів», затвердженого наказом Міністерства
енергетики та захисту довкілля України від 19 грудня 2019 року № 526,
виклавши його у новій редакції, що додається.
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ЗА Т В Е РД Ж Е Н О
Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника

коштів державног о бюджету)

ІЄ./?.20/3 _________

в іл

№

S'SS’

(у редакції наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля
України

від
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Паспорт
бюджетної програми на 2019 рік
1.

240
(К П К В К Д Б )

2.

2401000
(К П К В К Д Б )

J.

4.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України
(найменування головного розпорядника)

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

2401140

0434

(К П К В К Д Б )

(К Ф К В К )

Фізичний захист ядерних установок га ядерних матеріалів
(найменування бюджетної нроірачи)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

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

5.

32 991.2

тис. гривень.
тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної программ:
Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання’' від 19.10.2000 №2064-!II;
Закон України "Про боротьбу з тероризмом" від 20.03.2003 №638-1V;
Указ Президента України від 03.04.2019 № 97-4т/2019 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 03.04.2019 "Питання проекіноїзагрози для ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №293 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування
фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів" із змінами;
Постанова Міністрів України від 21.03.2012 №263 "І Іро затвердження Положення про держави) систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
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6.

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

1
7.

Ціль державної політики
Мінімізація можливості вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів

Мета бюджетної програми:
Забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів,
реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту
та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.

8.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п

1
9.

Забезпечення організаційно-правових та інженерно-технічних заходів з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів

Напрями використання бюджетних коштів:
тис гри пень

Загальний фонд

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

І

Утримання та матеріально-технічне оснащення підротлілів, які забезпечують фпнчний захист і охорону ядерних установок,
підтримання їх боєздатності

Всього

Спеціальний
фонд

Разом

32 993,2

32 993,2

32 993,20

32 993,20

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
ти с гриисні.

Код державної
цільової
програми
11

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Результативні показники бюджетної програми:
Показники

№
з/п.

Разом

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

од.

Акт міжвідомчої
комісії від 21.03.2011
№ 32т. кошториси

3,0

3,0

од.

План робіт та івІ ї про
ного виконання
Протокол
кваліфікаційної
комісії, наказ по
підприємству

20,0

2П,о

6П.0

60,0

Спеціальний
фонд

Загальний фонд

1 затрат
1 Кількість підрозділів, які здійснюють фізичний захист та охорону

2

продукту

1 Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ПО "П ХЗ" га
хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною
2 Кількість фахівці» з фізичного захисту та охорони, які пройшли перепідготовку га
підвищення кваліфікації

осіб

з
З

ефективності

1 Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту
колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ
2 Середня кількість навчальних годин на перепідготовку та підвищення кваліфікації
1 фахівця з фізичного захисту та охорони

4

тис.грн.
годин

1Ілаи робіт та звіт про
ного виконання
План робіт по
навчанню та
підвищенню
кваліфікації та звіт
про його виконання

1 674.7
334,0

якості

1 Питома вага фахівців з фізичного захисту та охорони, які підвищили кваліфікацію,
у загальніґі кількості фахівців, що потребують перепідготовки та підвищення
кваліфікації

ніде.

Протокол
кваліфікаційної
комісії, наказ по
підприємству

100,0

2 Рівень охоплення фізичним захистом об'єктів території колишнього уранового
виробництва ВО "П ХЗ" та ного хвостосховищ
3 Забезпечення босготовності та боєздатності підрозділів фізичного захисту та
охорони

вілс.

Звітз фізичного
захисту

100,0

відс.

Акти викопаних робіт

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

м.п.

