М ІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік
Відповідно до Закону України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ «Про
Державний бюджет України на 2021 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 :
1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Міністерства
енергетики України за КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних
вугледобувних підприємств», що додається.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

Ярослав ДЕМЧЕНКОВ

Міністерство енергетики України
№21 від 15.03.2021
КЕП: Демченков Я. С. 15.03.2021 13:14
58E2D9E7F900307B040000005C432F00F78C850Q

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство енергетики України
№26/1.5-18.5-3881 від 11.03.2021
КЕП: Зорін О. О. 11.03.2021 16:59
58E2D9E7F900307B040000005B982F0008548600

Наказ Міністерства енергетики України
(найменування головного розпорядника

кош тів держ авного бюджету)
Б ІД

№

Паспорт
бюджетної програми на 2021 рік
240

Міністерство енергетики України

(КПІСВКДБ)

(н айм ен уванн я-оловн ого розпорядника)

2401000
(К П К В К Д Б)

Апарат Міністерства енергетики України
(найменування відповідального виконавця)

2401070

0431

(К П К В К Д Б)

(К Ф КВ К )

Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств
(найменування бю дж етної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

1 032 458,2

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

>032 458,2

тис. гривень.
тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
- Гірничий закон України від 06 жовтня 1999 p. № 1127-XIV;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 280 "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939 " Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств" (зі
змінами і доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 року № 1205 "Про затвердження Програми "Українське вугілля" 'із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1999 року № 31 "Про заходи розв'язання еколого-гідрологічних проблем, які виникають внаслідок закриття
гірничодобувних підприємств, шахт, розрізів" (пункт 11);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2002 року № 938 "Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств вугільної та торфодобувної галузей";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 93 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств" (із змінами);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 696-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1402-р "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Північна" державного

2
підприємства "Дзержинськвугілла";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 205-р "Про ліквідацію відокремленого підрозділу "Шахта "Південна" державного підприємства
"Дзержинськвугілля".
6.

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

Ціль державної політики

1

Розроблення та виконання програми реформування вугільної галузі

Мета бюджетної програми:
Ліквідація неперспективних вугледобувних підприємств
Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/п

9.

1

Підготовка до ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

2

Здійснення заходіз з ліквідації вугледобувних підприємств

3

Забезпечення утримання

е о д о в ід л и в н и х

комплексів у безпечному стані

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

1

Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

№
з/п

Спеціальний
фонд

Разом

Підготовка до ліквідації державних вугледобувних підприємств, господарських товариств з видобутку вугілля, 100 відсотків
2 3 7 6 4 7 ,5
2 3 7 647,5
акцій яких належить державі
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2

Підготовка до ліквідації відокремлених підрозділів державних вугледобувних підприємств

123 000,1

123 000,1

3

Ліквідація вугледобувних підприємств

6 3 2 688,1

6 3 2 688,1

4

Утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови,
що забезпечення їх подальшого функц:онування до вартості таких проектів не включено

2 6 622,5

26 622,5

5

Оплата послуг з розроблення техніко-економічних обгрунтувань недоцільності подальшої експлуатації вугледобувних
підприємств та проведення їх комплексної державної експертизи

12 5 0 0 ,0

12 5 0 0 ,0

Всього

1032 458,20

0,00

1032 458,20

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

Код державної
цільової
програми

Загальний фонд

Назва державної цільової програми

Спеціальний фонд

Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.

1 затрат

Показники

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3
1 Кількість шахт, на яких передбачається здійснювати заходи з підготовки до
ліквідації

од.

Наказі:
Міненерговугілля
"Про підготовку та
заходи з ліквідації"

9,0

9,0

2 Кількість проектів ліквідації

од.

Проекти ліквідації
шахт
Перелік робіт
(послуг) і витрат за
проектами ліквідації
вугледобувних
підприємств та їх
відокремлених
підрозділів

13,0

13,0

2 302 518,0

2 392 518,0

3

Загальна кошторисна вартість проектів ліквідації

тис.грн.

4 Загальний обсяг коштів, використаних для виконання проектів ліквідації на кінець
року

тис.грн.

Перелік робіт
(послуг) і витрат за
проектами ліквідації
вугледобувних
підприємств та їх
відокремлених
підрозділів

1 558 867,0

1 558 867,0

5 Кількість водовідливних комплексів, вартість по утриманню яких не включена до
вартості проектів ліквідації

од.

Кошторис витрат на
утримання
водовідливних
комплексів,
управлінські» облік

2,0

2,0

б Розроблення техніко-економічних обгрунтувань недоцільності подальшої
експлуатації вугледобувного підприємства та проведення їх комплексної державної
експертизи

од.

Кошториси витрат
підприємств на
розробку ТБО та
послуг державної
комплексної
експертизи,
управлінський облік

5,0

5,0

1 Кількість шахт, на яких будуть завершені заходи з підготовки до ліквідації

од.

План-графік
завершення робіт з
підготовки шахт до
ліквідації,
управлінський облік

3,0

3,0

2 Кількість вугільних підприємств, по яким у поточному році завершуються роботи
за проектами ліквідації у повному обсязі

од.

План-графік
завершення робіт з
підготовки шахт до
ліквідації,
управлінські® облік

6,0

6,0

тис.куб.м

Управлінський облік

800,0

800,0

од.

Протоколи засідань
науково-технічної
секції "Вугільна
промисловість"
науково-технічної
ради Міненерго

5,0

5,0

2 продукту

3
4

Обсяг відкачаної води водовідливними комплексами, вартість по утриманню яких
не включена до вартості проектів ліквідації
Кількість затверджених Міненерго техніко-економічних обгрунтувань
недоцільності подальшої експлуатації вугледобувного підприємства

З ефективності

4
тис.грн.

Кошториси витрат
підприємств, що
знаходяться на стадії
підготовки до
ліквідації у
поточному році,
управлінський облік

40 072,0

2 Середня вартість ліквідації однієї шахти

тис.грн.

Проекти ліквідації
шахт, управлінський
облік

184 039,8

3

тис.грн.

Кошториси витрат
підприємств на
розробку ТЕО та
послуг державної
комплексної
експертизи,
управлінський облік

2 500,0

відс.

Перелік робіт
(послуг) і витрат за
проектами ліквідації
вугледобувних
підприємств та їх
відокремлених
підрозділів

65,2

1 Середні витрати на підготовку до ліквідації

1 шахти

Середня вартість розроблення техніко-єкономічних обґрунтувань недоцільності
подальшої експлуатації вугледобувного підприємства та комплексної державної
експертизи

4 якості
1 Рівень реалізації проектів ліквідації шахт

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра

Олександр ЗОРІН
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 12.03.2021 № 47010-06/1-5/8027

(В ласне ім'я П РІЗВ И Щ Е)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
проекту паспорта
бюджетної програми за КПКВК 2401070 "Заходи з ліквідації неперспективних
вугледобувних підприємств"
(головний розпорядник бюджетних коштів - Міністерство енергетики України)

Перший заступник Міністра
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