
Державна інспекція ядерного регулювання України 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2 
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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 5271010 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії. 

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері ядерного регулювання. 

Строк реалізації - постійно. 

3.2. Завдання бюджетної програми 

Забезпечення контролю рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС. 

Забезпечення контролю за впровадженням заходів з модернізації та підвищення безпеки діючих енергоблоків. 

Оцінка безпеки, ліцензування та нагляд в рамках реалізації окремих проектів спорудження нових ядерних установок. 

Оцінка безпеки, ліцензування та нагляд в межах окремих проектів, у т.ч. пов`язаних з введенням в експлуатацію та експлуатацією об`єктів по поводженню з 

радіоактивними відходами (РАВ) на майданчику ЧАЕС, а також реалізацією проектів Плану Здійснення Заходів на об`єкті "Укриття". 

Забезпечення безпеки виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання ДІВ. 

Посилення ефективності системи державного регулювання безпеки поводження з РАВ. 

Забезпечення безпеки перевезень радіоактивних матеріалів. 

Забезпечення безпеки діяльності з переробки уранових руд. 

Забезпечення фізичного захисту  ЯУ, ЯМ, РАВ та інших ДІВ. 

Виконання вимог Угоди про застосування гарантій та Додаткового протоколу. 

Забезпечення функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів. 

Розробка законопроектів, актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів. 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР; 

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000 р. № 1370-XIV Із змінами внесеними Законом України  від  11 лютого 2010 

року   N 1874-VI; 

Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000 р. № 

2064-ІІІ; 

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 р.  N 255/95-ВР; 

Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001 р. № 2406-ІІІ; 

Закон України "Про  ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку" від 17.12.1997 р. № 736/97-ВР; 

Закон україни "Про ратифікацію Угоди між Україною та Міжнародним агенством з атомної енергії про застосування гарантій у зв`язку з Договором про 

нерозповсюдження ядерної зброї" від 17.12.1997 р. № 737/97-ВР; 

Закон України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агенством з атомної енергії про застосування гарантій у зв`язку з 

Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" від 16.11.2005 р. № 3092-IV; 



Закон України "Про ратифікацію Об`єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіактивними відходами" від 

20.04.2000 р. № 1688-ІІІ; 

Зукон України  "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року №889-- VIII; 

Указ Президента України "Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки України" від 05.12.2000 р. № 1303/2000; 

Указ Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року № 1085/2010; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р.  № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";  

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2005 р. № 845 "Питання кваліфікаційної атестації та стимулювання працівників Держатомрегулювання, які безпосередньо 

виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 03.10.2007 р. № 1196 "Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 .08.2014 р. №363 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 2016 р. №358 "Про функціонування територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання України"; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 р. № 436-р "Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки  щодо реалізації Енергетичної стратегії України 

на період до 2030 року"; 

Наказ Держатомрегулювання  від 04.08.2006 р. № 116, зареєстрований в Мінюсті за № 1067/12941 від 21.09.2006 р. "Про затвердження правил фізичного захисту ядерних 

установок та ядерних  матеріалів"; 

Наказ Держатомрегулювання України від 11.10.2011 р.  № 142 "Про затвердження Положення про державні регіональні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки 

Держатомрегулювання України". 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках 

Код Найменування 2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2016  рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

разом 

(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  24 564,3  50 372,0  23 156,1  50 372,0  24 564,3  23 156,1 

ВСЬОГО  23 156,1  23 156,1  24 564,3  24 564,3  50 372,0  50 372,0 

Разом надходжень  23 156,1  23 156,1  24 564,3  24 564,3  50 372,0  50 372,0 

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

Код Найменування 2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2019  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х  87 854,6  65 934,1  87 854,6  65 934,1 

ВСЬОГО  65 934,1  65 934,1  87 854,6  87 854,6 

 87 854,6  65 934,1  65 934,1  87 854,6 Разом надходжень 



КЕКВ Найменування 2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету 
 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

2110  16 503,7  19 470,7  39 449,5  16 503,7  19 470,7  39 449,5 Оплата праці 

2120  5 772,3  4 249,6  8 678,8  5 772,3  4 249,6  8 678,8 Нарахування на оплату праці 

2210  65,6  51,6  54,7  65,6  51,6  54,7 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

2230  96,1  170,0  170,0  96,1  170,0  170,0 Продукти харчування 

2240  286,7  224,0  751,2  286,7  224,0  751,2 Оплата послуг (крім комунальних) 

2250  75,0  72,2  72,2  75,0  72,2  72,2 Видатки на відрядження 

2270  346,1  314,1  1 183,3  346,1  314,1  1 183,3 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2282  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

2800  0,6  2,1  2,3  0,6  2,1  2,3 Інші поточні видатки 

ВСЬОГО  23 156,1  23 156,1  24 564,3  24 564,3  50 372,0  50 372,0 

2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2019 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Оплата праці 2110  53 303,2  71 254,8  53 303,2  71 254,8 

Нарахування на оплату праці 2120  11 651,2  15 581,2  11 651,2  15 581,2 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  71,8  99,7  71,8  99,7 

Продукти харчування 2230  137,2  137,2 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240  289,3  381,9  289,3  381,9 

Видатки на відрядження 2250  93,8  125,0  93,8  125,0 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270  371,6  391,1  371,6  391,1 



Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

2282  13,0  17,3  13,0  17,3 

Інші поточні видатки 2800  3,0  3,6  3,0  3,6 

ВСЬОГО  65 934,1  87 854,6  87 854,6  65 934,1 

2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2017 рік (проект) 

загальний  

фонд 

9 10 

спеціальний  

фонд 

разом 

(3+4) 

11 

2016 рік (затверджено) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний  

фонд 

2015 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   23 058,5  23 058,5 Державний нагляд за дотриманням 

законодавства, норм, правил і 

стандартів з ядерної безпеки, 
фізичного захисту ядерних установок, 

ЯМ, РАВ та інших ДІВ 

 24 554,3  50 362,0  24 554,3  50 362,0 

 2   49,5  49,5 Заходи з інформатизації 

 3   10,0  10,0 Підвищення кваліфікації фахівців  10,0  10,0  10,0  10,0 

 4   38,1  38,1 Погашення кредиторської 

заборгованості зареєстрованої в 

органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 

року 

ВСЬОГО  23 156,1  23 156,1  24 564,3  24 564,3  50 372,0  50 372,0 

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках 

2019 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2018 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   65 921,1  65 921,1 Державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил, і стандартів з ядерної 

безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ЯМ, РАВ та інших ДІВ 
 87 837,3  87 837,3 

 2   13,0  13,0 Підвищення кваліфікації фахівців  17,3  17,3 

ВСЬОГО  65 934,1  65 934,1  87 854,6  87 854,6 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках 



Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2017 рік (проект) 2016 рік (затверджено) 2015 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  

з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 3 102,3 кв. м. договори оренди  3 152,6  3 102,3 Загальна орендована площа  1  

 2,0 од. Розпорядження Кму № 

354-р від 09,11,2011р. 

 2,0  2,0 Кількість підвідомчих підприємств та організацій  2  

 7,0 шт. Постанова Кму від 

07.06.2006р. №796 

 8,0 Кількість територільних органів (юридичні)  3  

 5,0 шт. Постанова КМУ від 

08.06.2016 р. № 358 

 5,0  12,0 Кількість територіальних органів як структурних підрозділів 

апарату Держатомрегулювання 

 4  

 249,0 од. Постанова  КМУ від 

05.04.2014 р. № 85; штатні 

розписи 

 190,0  298,0 Кількість штатних одиниць  5  

 5,0 од. Постанова КМУ №1399 від 

26.12.2011 р. 

 9,0  9,0 Кількість службових автомобілів  6  

 196,0 од. План основної діяльності. 
План  інспекційних 

перевірок. Накази 

Держатомрегулювання 

 302,0  385,0 Кількість відряджень по Україні  7  

 4,0 од. План заходів з охорони 

праці 

 5,0 Кількість осіб, що пройшли медогляд  8  

 5,0 од. План ММТЗ  5,0  2,0 Кількість робочих місць, що підлягають абонентському 

обслуговуванню 

 9  

 582,0 од. План хаходів з охорони 

праці 

 479,0  811,0 Кількість днів забезпечення  держінспекторів ЛПХ  10  

 10,0 тис.грн. План підвищення 

державних службовців 

 10,0  10,0 Вартість тематичних короткотермінових семінарів  11  

продукту 

 850,0 шт. Журнал реєстрації ліцензій  902,0  845,0 Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та 

використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо 

 1  

 5,0 шт. Журнал обліку  7,0  5,0 Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі 

перевезення радіоактивних матералів 

 2  

 187,0 шт. Журнал обліку  261,0  190,0 Кількість наданих дозволів  3  

 30,0 шт. Журнал обліку  28,0  30,0 Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт  4  

 4,0 шт. Журнал реєстрації  1,0  2,0 Кількість укладених міжнародних угод  6  

 25,0 шт. Журнал реєстрації  20,0  29,0 Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що 

контролюються Держатомрегулювання 

 7  

 1,0 шт. План з проведення 

внутрішніх аудитів 

 4,0 Кількість проведених аудитів в установах та підприємствах, що 

належать до сфери управління Держатомрегулювання 

 8  

 14,0 шт. Пон роботи Колегії. 

Постанова Колегіії 

 12,0  15,0 Кількість проведених Колегій  9  

 2 011,4 тис.грн. Звіт за надання 

адміністративних послуг 

 2 031,8  2 012,2 Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, 

дозволів 

 10  

 27 500,0 шт. Облік вхідної та вихідної 

документації 

 28 579,0  28 000,0 Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)  11  

 70,0 шт. Журнал реєстрації  30,0  70,0 Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України  12  



 64,0 шт. Журнал реєстрації  66,0  70,0 Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію  13  

 1,0 шт. Положення ро 

Держатомрегулювання 

 1,0  1,0 Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні  14  

 7,0 осіб План підвищення 

кваліфікації державних 

службовців 

 7,0  7,0 Кількість державних службовців, які підвищать кваліфікацію за 

тематичними короткотерміновими семінарами 

 16  

 34,0 шт. План нормативного 

регулювання 

 24,0  30,0 Кількість розроблених НПА  17  

 45,0 шт. Журнал обліку  41,0  42,0 Організовано інспекцій МАГАТЕ  18  

 45,0 шт. Акт  41,0  40,0 Кількість справ застосування заходів примусу  19  

ефективності 

 116,0 шт. Журнал обліку вхідної  та 

вихідної документації 

 127,0  93,0 Кількість опрацьваних документів на одного співробітника  1  

 12,0 шт. Журнал систематичного 

огляду 

 7,0  12,0 Кількість прооведених інспекцій на одного інспектора  2  

 1,0 шт. Аудиторський звіт  4,0 Кількість проведених аудитів на одного виконавця  3  

 1,4 тис.грн. Договір  1,4  1,4 Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за 

тематичними короткотерміновими семінарами 

 4  

 122,0 грн. Авансовий звіт  104,0  187,5 Середня вартість людино -дня відрядження по Україні  5  

якості 

 100,0 відс. Журнал обліку вхідної та 

вихідної документації 

 100,0  100,0 Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості  1  

 100,0 відс. Протоколи ліцензійної 

комісії 

 100,0  100,0 Рівень вчасно виконаних етапів ліцензування  2  

 100,0 відс. Журнал реєстрації  100,0  100,0 Рівень опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України у 

порівняні з попереднім роком 

 3  

 0,1 відс. План підвищення 

кваліфікації ДС.Акт 

виконаних робіт 

 0,1  0,1 Кількість осіб, які підвищили кваліфікацїю до загальної кількості 

державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію 

 4  

 100,0 відс. Звіт СУЯ  100,0  100,0 Відсутність радіаційних аварій з радіологічними наслідками для 

персоналу та населення 

 5  

 0,1 відс. План МТЗ.Акт  0,1  0,1 Частка робочих місць, що підлягають абонентському 

обслуговуванню, до загальної кількості робочих місць 

 6  

 100,0 відс. Журнал реєстрації  100,0  100,0 Частка задоволених звернеь, заяв, скарг, громадян України у 

загальному обзясі 

 7  

 100,0 відс. Внутрішній облік  100,0 Частка законопроектів у загальної кількості розроблених  8  



№  

з/п 

Показники Одиниця виміру 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 3 102,3 кв. м. договори оренди Загальна орендована площа  1   0,0  3102,3 

 2,0 од. Розпорядження Кму № 354-

р від 09.11.2011р. 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій  2   0,0  2,0 

 7,0 шт. Постанова КМУ від 

07.06.2006р. №796 

Кількість територіальних органів  3   0,0  7,0 

 298,0 од. Постанова КМУ від 
05.04.2014 р. № 85; 

Штатний розпис на 2017 рік 

Кількість штатних одиниць  4   0,0  298,0 

 9,0 од. Постанова КМУ від 

26.12.2011 р. №1399 

Кількість службових автомобілів  5   0,0  9,0 

 419,0 шт. План основної діяльності. 
План інспекційних 

перевірок. Накази 

Держатомрегулювання 

Кількість відряджень по Україні  6   0,0  400,0 

 17,3 тис.грн. План підвищення 

кваліфікації державних 

службовців 

Вартість тематичних короткотермінових семінарів  7   0,0  13,0 

 7,0 осіб План МТЗ. Кількість робочих місць, що підлягають абонентському 

обслуговуванн. 

 8   0,0  5,0 

осіб План заходів з охорони 

праці 
Кількість осіб, що пройдуть медогляд  9   0,0  0,0 

од. План заходів з охорони 

праці 

Кількість днів забезпечення держінспекторів ЛПХ  10   0,0  798,0 

 12,0 шт. Постанова КМУ від 

08.06.2016 р. № 358 

Кількість територіальних органів як структурних підрозділів 

апарату Держатомрегулювання 

 11   0,0  12,0 

продукту 

 846,0 шт. Журнал реєстрації ліцензій Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та 

використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо 

 1   0,0  846,0 

 5,0 шт. Журнал обліку Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі 

перевезення радіоактивних матеріалів 

 2   0,0  5,0 

 187,0 шт. Журнал обліку Кількість виданих дозволів  3   0,0  188,0 

 20,0 шт. Журнал реєстрації Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт  4   0,0  20,0 

 684,0 шт. Журнал обліку Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень  5   0,0  905,0 

 2,0 шт. Журнал реєстрації Кількість укладених міжнародних угод  6   0,0  2,0 

 25,0 шт. Журнал реєстрації Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що 

контролюються Держатомрегулюванням України 

 7   0,0  25,0 

 4,0 шт. План з проведення 

внутрішніх аудитів. Звіт 

Кількість проведених аудитів в установах та на підприємствах, що 

належать до сфери управління Держатомрегулювання України 

 8   0,0  4,0 

 15,0 шт. Плна роботи Колегії на рік. 

Постанова Колегії. 
Кількість проведених засідань Колегії  9   0,0  15,0 

 2 500,0 тис.грн. Державний бюджет України Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, 

дозволів 

 10   0,0  2500,0 



 29 000,0 шт. Журнал обліку вхідної та 

вихідної документації 

Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)  11   0,0  29000,0 

 50,0 шт. Журнал реєстрації Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України  12   0,0  50,0 

 60,0 шт. Журнал реєстрації Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію  13   0,0  60,0 

 1,0 шт. Положення про Державну 

інспекцію ядерного 

регулювання України 

Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки України  14   0,0  1,0 

 12,0 шт. План нормативного 

регулювання 

Кількість розроблених та розглянутих законопроектів  15   0,0  12,0 

 20,0 осіб План підвищення 
кваліфікації державних 

службовців 

Кількість державних службовців, які підвищать кваліфікацію за 

тематичними короткотерміновими семінарами 

 16   0,0  20,0 

 20,0 шт. План нормативного 

регулювання 
Кількість розроблених НПА  17   0,0  30,0 

 46,0 шт. Журнал обліку Організовано інспекцій МАГАТЕ  18   0,0  45,0 

 45,0 шт. Акт Кількість справ застосування заходів примусу  19   0,0  45,0 

 7,0 шт. Звіти нормативного 

регулювання 

Кількість прийнятих НПА  20   0,0  7,0 

ефективності 

 97,0 од. Журнал обліку вхіднох та 

вихідної документації 

Кількість опрацьованих документів на одного співробітника  1   0,0  97,0 

 9,0 шт. Журнал систематичного 

огліду 

Кількість проведених інспекцій на одного інспектора  2   0,0  12,0 

 4,0 шт. Аудиторський звіт Кількість проведених аудитів на одного виконавця  3   0,0  4,0 

 0,9 тис.грн. План підвищення 

кваліфікації державних 

службовців 

Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за 

тематичними коротокотерміновими семінарами 

 4   0,0  0,7 

 12,0 тис.грн. Договір. План МТЗ. Середні витрати на абонентське обслуговування одного робочого 

місця 

 5   0,0  12,0 

 298,3 тис.грн. Авансовий звіт про 

відрядження 

Середня вартість людино-дня відрядження по Україні  6   0,0  234,5 

якості 

 100,0 відс. Журнал обліку вхіднох та 

вихідної документації 

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості  1   0,0  100,0 

 100,0 відс. Протоколи ліцензійної 

комісії 

Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу та 

державного нагляду 

 2   0,0  100,0 

 100,0 відс. Журнал реєстрації Рівень опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України у 

порявнянні з попереднім роком 

 3   0,0  100,0 

 10,0 відс. План підвищення 
кваліфікації державних 

службовців 

Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості 

державних службовців, яким необхідно підвищити кваліфікацію 

 4   0,0  10,0 

 100,0 відс. Звіт СУЯ Відсутність радіаційних аварій з радіологічними наслудками для 

персоналу та населення 

 5   0,0  100,0 

 10,0 відс. План МТЗ. Частка робочих місць, що підлягають абоненському 

обслуговуванню, до загальної кількості робочих місць 

 6   0,0  10,0 

 100,0 відс. Журнал реєстрації Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України у 

загальному обсязі 

 7   0,0  100,0 

 100,0 відс. Внутрішній облік Частка прийнятих законопроектів у загальної кількості 

розроблених 

 8   0,0  100,0 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 
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2015 рік (звіт) Найменування 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд спеціальний  

фонд 

загальний  

фонд 

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  

фонд 

загальний  

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

1. Обов'язкові виплати  6 217,5  9 945,8  33 262,0  45 139,7  61 298,6 

2. Стимулюючі доплати та надбавки  7 616,3  6 789,5  0,0  0,0 

3. Премії  1 710,8  748,5  1 671,3  1 597,5  996,6 

4. Матеріальна допомога  959,1  1 986,9  4 516,2  6 566,0  8 959,6 

ВСЬОГО  16 503,7  19 470,7  39 449,5  53 303,2  71 254,8 

№ 

з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2018 рік  

13 14 

2019 рік  

15 16 

2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

2016 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2017 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 293,00   293,00   293,00   244,00   293,00   189,00   297,00  Державні службовці  1  

 5,00   5,00   5,00   4,00   5,00   1,00   1,00  Інші працівники  2  

 298,00   298,00   298,00   248,00   298,00   190,00   298,00  Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 

також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X 

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2017 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 

фонд 

  загальний фонд 

2016 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2015 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 

з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках 

(тис. грн.) 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

№ 

з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2018 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2019 рік (прогноз) 

  загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,  
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки 

Державна інспекція ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2014 № 363. 

У 2015 році Держатомрегулювання забезпечено виконання основних завдань за такими напрямами як безпека та захищеність: ядерних установок, об'єкта  



"Укриття", поводження з радіоактивними відходами (РАВ), поводження з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ); переробки уранових руд; перевезень 

радіоактивних матеріалів. Разом з тим у 2015 році забезпечено дотримання міжнародних режимів безпеки, захищеності та гарантії нерозповсюдження ядерної зброї; 

виконання міжнародних зобов'язань України за міжнародними конвенціями у сфері безпеки та захищеності, активне міжнародне співробітництво.  

Управління діяльністю Держатомрегулювання забезпечується відповідно до сертифікованої системи управління якістю. 

Держатомрегулювання забезпечено виконання пріоритетних завдань у сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки та захищеності. 

Протягом 2015 року Держатомрегулюванням проводився розгляд та погодження технічної документації щодо паливних завантажень.  

В рамках виконання заходу №287 "Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 

році", а саме: "Диверсифікація постачальників палива для АЕС і послуг на окремих стадіях ядерно-паливного циклу, зокрема: розширення програми придбання 

ядерного палива у компанії Вестингауз (Угода); розширення програми придбання ядерного палива у компанії Вестингауз (Програма)", що затверджений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №213-р. 

Окрім цього, протягом 2015 року представники Держатомрегулювання брали участь у роботі Оперативного штабу із впровадження модернізованого ядерного палива 

виробництва компанії "Вестінгауз", що був створений наказом ДП "НАЕК "Енергоатом" від 24.07.2015 № 659. 

Для забезпечення функціонування підсистеми ЄДС ЦЗ "Безпеки об'єктів ядерної енергетики", удосконалення системи аварійної готовності та реагування протягом 

2015 року Держатомрегулюванням здійснено ряд заходів в рамках: 

виконання Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію, Конвенції про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної ситуації та відповідних міжурядових 

двосторонніх договорів з іншими країнами про оперативне оповіщення про ядерні аварії (здійснено обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і 

радіаційного захисту, проводиться тестування зв'язку з компетентними пунктами інших країн); 

виконання рекомендацій Групи консультативної підтримки  НАТО з питань покращення рівня фізичного захисту об'єктів ядерної критичної інфраструктури.  

вдосконалення норм та правил щодо регулювання ядерної та радіаційної безпеки внесено зміни до Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної 

електричної станції". 

щодобової підготовка інформаційних зведень про стан енергоблоків АЕС, забезпечувалась підготовка повідомлень про порушення у роботі АЕС України, розміщення 

їх на веб-сайті Держатомрегулювання та направлення щомісячних статистичних звітів до Кабінету Міністрів України. 

Забезпечено виконання пріоритетного завдання з підготовки та представлення Національної доповіді про виконання зобов'язань за Об'єднаною конвенцією про безпеку 

поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з РАВ: розглянуто запитання країн-сторін Об'єднаної конвенції до Національної доповіді України та 

надано відповіді; отримано підсумковий звіт де було відзначено, що Україна продемонструвала значний прогрес за час, що минув з Четвертої наради Сторін в частині 

створення інфраструктури з метою безпечного поводження з ВЯП та РАВ, а також надано відповіді на запитання до Національної доповіді. 

У якості "Викликів" ("Challenges") для України були визначені наступні: 

- завершення будівництва Нового Безпечного Конфайнмента об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС; 

- створення пріоритетних об'єктів, призначених для поводження з РАВ та ВЯП у зоні відчуження, включаючи проектування та будівництво Централізованого СВЯП, 

проектування та будівництво сховища для довгострокового зберігання осклованих ВАВ від переробки ВЯП реакторів ВВЕР-440, що надходитимуть з Російської 

Федерації. 

Забезпечено виконання пріоритетного напрямку діяльності Держатомрегулювання у 2015 році, а саме: забезпечення державного регулювання безпеки об'єкта 

"Укриття". Впродовж 2015 року ДСП ЧАЕС та СП "Новарка" виконували практичні роботи, передбачені раніше погодженими Держатомрегулюванням проектними 

рішеннями. 

Важливим етапом у реалізації проекту НБК було з'єднання західної та східної частин арки, яке було успішно завершене 24 липня 2015 року. 

Впродовж звітного року Держатомрегулюванням здійснювалась оцінка безпеки документації в рамках регулюючого супроводу будівництва ПК-1 НБК. 

У 2015 році діяльність Держатомрегулювання була спрямована також на реалізацію функцій державного регулювання радіаційної безпеки поводження з джерелами 

іонізуючого випромінювання. Проводились заходи з метою забезпечення створення державної системи обліку та контролю доз опромінення персоналу. 

Протягом 2015 року було забезпечено здійснення державного нагляду за додержанням ліцензіатами, які проваджують діяльність з переробки уранових руд, у тому 

числі її припинення, вимог законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки шляхом 

прийняття відповідних регулюючих рішень. 

Протягом року Держатомрегулювання забезпечувало активну взаємодію та обмін інформацією з Базою  даних МАГАТЕ про незаконне переміщення ядерних та 

радіоактивних матеріалів і джерел (Illicit Trafficking Database (ITDB). 

З метою виконання вимог статті 45 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" розпочато роботу з видачі дозволів на  



використання земель і водойм, розташованих в санітарно - захисній зоні ядерної установки, об'єкта призначеного для поводження з радіоактивними відходами, 

уранового об'єкта.  

Держатомрегулювання забезпечує виконання зобов'язань України відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної 

зброї та Додатковим протоколом до цієї Угоди, як центральним апаратом так і Державними інспекціями з ЯРБ та Державними інспекціями на АЕС. 

Незважаючи на анексію Криму та російську агресію в Донецькій та Луганській областях, за результатами застосування гарантій у 2014 році, МАГАТЕ підтвердило 

розширений висновок та продовжило застосування інтегрованих гарантій в Україні, що свідчить про високий рівень довіри до України, а також ефективність 

функціонування державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів.  

Результати інспекційної діяльності Держатомрегулювання дозволяють отримати впевненість у тому, що вимоги безпеки, встановлені у нормах, правилах та дозвільних 

документах, є достатніми, застосовуються правильно і виконуються у повному обсязі або потребують відповідного коригування чи застосування заходів примусу для 

їх належного виконання. 

Інспекційна діяльність у 2015 р. проводилася не в повному обсязі у зв'язку з вимогами статті 8 розділу III Прикінцеві положення Закону України від 28 грудня 2014 р. 

№ 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" (установити, що перевірки підприємств, установ та 

організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) 

здійснюються протягом січня - червня 2015 р. виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки). 

У разі, якщо виявлені порушення норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки не усуваються або не виконуються інші законні вимоги державних інспекторів 

Держатомрегулювання, до осіб, винних у скоєнні таких правопорушень, застосовуються статті 95 та 188-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Діяльність Держатомрегулювання щодо запобігання та протидії корупції у 2015 році здійснювалась відповідно затвердженого Головою Держатомрегулювання 27 

лютого 2015 року Плану заходів Державної інспекції ядерного регулювання України щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік (далі План) 

Протягом 2015 року Держатомрегулювання проводився активний діалог з громадськістю відповідно до Плану консультацій з громадськістю Держатомрегулювання на 

2015 рік, розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року №736-р та з урахуванням зовнішніх викликів суспільству щодо стану ядерної та 

радіаційної безпеки.  

У 2015 році Держатомрегулюванням продовжено вдосконалення функціонування Системи управління якістю, що була запроваджена та діє в Держатомрегулювання з 

2006 року.  У 2015 року проведено наглядовий аудит системи управління якістю Держатомрегулювання на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 

9001:2008, отримано висновок щодо відповідності вимогам цього стандарту (відсутні критичні невідповідності та невідповідності), отримано сертифікат відповідності 

який дійсний до 11.08.2017 року.   

З метою вжиття заходів з оптимізації структури та скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого 

самоврядування  в Держатомрегулюванні з 01 червня 2015 року введені в дію структура та штатний розпис наказом Держатомрегулювання від 22.06.2015 №123 "Про 

введення в дію структури та штатного розпису на 2015 рік", здійснені заходи, передбачені законодавством у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці  та 

відбулось скорочення штатної чисельності працівників системи Держатомрегулювання. Заміщення вакантних посад державних службовців у Держатомрегулюванні 

проводиться на конкурсній основі після проведення спецперевірки, відповідно до діючого законодавства України.       

Держатомрегулювання велику увагу приділяє питанню професійної підготовки своїх працівників, від професійних знань і умінь яких в значній мірі залежить ядерна та 

радіаційна безпека держави. Працівники Держатомрегулювання постійно підвищують кваліфікацію за різними навчальними програмами, у тому числі за рахунок 

міжнародної технічної допомоги.  

Державна інспекція ядерного регулювання України повністю утримається за рахунок державного бюджету та є неприбутковою.  

Держатомрегулюванням  протягом звітного періоду були розроблені плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Організовано та 

забезпечено на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання кошторису на 

2015 рік (з послідуючим його затвердженням Міністерством фінансів України) та бюджетного запиту на 2016 та 2017-2018 роки.  

Пріоритетними напрямами діяльності з державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні на 2016 рік визначено: 

-реалізація Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їх державами-членами (плану заходів Державної інспекції ядерного регулювання України з імплементації деяких актів законодавства ЄС) та планів 

гармонізації національних норм і правил з безпеки з референтними рівнями WENRA; міжнародними стандартами безпеки; 

-впровадження ризик-орієнтованих підходів в регулюючій діяльності; 



-забезпечення регулюючого супроводу: 

-реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків та ядерних установок, 

включаючи продовження термінів експлуатації АЕС; 

-проектів нових ядерних установок (ЦСВЯП, СВЯП-2 ЧАЕС, "Джерела нейтронів");  

-проектів диверсифікації постачання ядерного палива в Україну в цілях забезпечення енергетичної безпеки держави; 

-ефективне функціонування державної систем фізичного та цивільного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах режиму підвищеної готовності 

(проведення АТО та підвищеної терористичної загрози); 

-забезпечення регулюючого супроводу: 

- оцінки безпеки та ліцензування в рамках будівництва І-го пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта "Укриття" (ПК1 НБК) та створення об'єктів, 

призначених для поводження з РАВ на майданчику ЧАЕС;  

- ліцензування діяльності із введення в експлуатацію ("гарячі" випробування) і експлуатації Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих 

ДІВ (ЦСВДІВ); 

- проведення експертизи ЯРБ проектів сховищ для довгострокового зберігання РАВ у складі ІІ черги комплексу "Вектор", у тому числі осклованих високоактивних 

відходів (ВАВ); 

- заходів пов'язаних зі створення сховища для захоронення відходів у глибоких геологічних формаціях (геологічне сховище); 

-виконання міжнародних зобов'язань України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та захищеності;  

-реалізація заходів щодо запобігання та протидії корупції у Держатомрегулювання відповідно до плану на 2015 рік у рамках імплементації державної антикорупційної 

політики в Україні на 2014 - 2017 роки; 

-забезпечення активної участі в реалізації проектів співробітництва з Європейською Комісією в рамках Інструменту співробітництва в сфері ядерної  

безпеки (INSC), проектів Програми Технічного Співробітництва МАГАТЕ та інших програм під егідою організації; 

-забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з членства в WENRA; 

-здійснити підписання двосторонніх угод (меморандумів) про співробітництво з регулюючими органами США, Молдови, Вірменії; 

-забезпечення підготовки Сьомої національної доповіді України про виконання зобов'язань відповідно до Конвенції про ядерну безпеку; 

-актуалізація та забезпечення виконання Плану заходів із оптимізації державного регулювання безпеки використання ядерної енергії; 

-забезпечення своєчасного та якісного виконання контрольних завдань, визначених рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України; 

-вжити заходи щодо кадрового забезпечення шляхом залучення випускників вищих навчальних закладів з відповідним фаховим рівнем. 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2015 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Зміна кредиторської 

заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 

коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 

(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році 
(тис. грн.) 

 16 503,7 Оплата праці  16 503,7 2110 

 5 772,3 Нарахування на оплату праці  5 772,3 2120 

 1,7 -1,7  65,6 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 65,6 2210 

 96,1 Продукти харчування  96,1 2230 

 18,1 -14,2  290,6  3,9  14,2 Оплата послуг (крім комунальних)  286,7 2240 

 18,2 -11,1  82,1  7,1  11,1 Видатки на відрядження  75,0 2250 

 346,1 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 346,1 2270 



 10,0 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 

 10,0 2282 

 0,1 -0,1  0,6  0,1 Інші поточні видатки  0,6 2800 

 38,1  23167,1 -27,1  25,4  11,0 ВСЬОГО  23156,1 

Найменування КЕКВ/ 

ККК 

2016 рік 

затверджені 

призначення 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2017 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(8-10) 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках 

 19 470,7  39 449,5 2110 Оплата праці  19 470,7  39 449,5 

 4 249,6  8 678,8 2120 Нарахування на оплату праці  4 249,6  8 678,8 

 51,6  54,7 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 51,6  54,7 

 170,0  170,0 2230 Продукти харчування  170,0  170,0 

 224,0  3,9  751,2 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  224,0  3,9  751,2 

 72,2  7,1  72,2 2250 Видатки на відрядження  72,2  7,1  72,2 

 314,1  1 183,3 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  314,1  1 183,3 

 10,0  10,0 2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

 10,0  10,0 

 2,1  2,3 2800 Інші поточні видатки  2,1  2,3 

 24 564,3  11,0  50 372,0  50 372,0 ВСЬОГО  24 564,3  11,0 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2015 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Очікувана дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 

заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках 
(тис. грн.) 

ВСЬОГО 



№ 

з/п 

Найменування Статті (пункти) 

нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, врахований у 

граничному обсягу 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  

кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 

(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

 34 739,5 Закон України "Про державну службу" від10 

грудня 2015 року  V-III; 

Закон України "Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р. 

№ 39/95-ВР; 

Наказ Міністерства праці України від 

03.04.1997р. № 30 "Про затвердження 

Положення про порядок оплати праці 
державних інспекторів з нагляду  за  ядерною та 

радіаційною безпекою безпосередньо на 

ядерних установках"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 

.08.2014 р. №363 "Про затвердження Положення 

про Державну інспекцію ядерного регулювання 

України"; 

стаття 50,52,54 розділу VI. 

XI 

 1   84 629,2 Збільшення граничного обсягу  49 889,7 

 1 490,7 Постанова КМУ від 20 серпня 2014 р. №363 . 

"Про затвердження Положення про Державну 

інспекцію ядерного регулювання України" 

загальне утримання , 

відрядження 

 2   2 190,6 Збільшення граничного обсягу  699,9 

 25,6 Постанова Кабінету Міністрів України від 

13.11.2013 року № 824 та штамп 

"Тренування/Exerсise" 

п.5, аб.3  3   25,6 Збільшення граничного обсягу 

 95,0 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

01.02.2012р. № 58-р та від 03.08.2011р. №736-р 

п.1 Плану заходів, 

Повністю 

 4   95,0 Збільшення граничного обсягу 

 20,0 Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері 

використання ядерної енергії", 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 

20.07.2011 р. N 790 "Про затвердження зразка 

бланка ліцензії у сфері використання ядерної 

енергії та його опису" 

ст.14  5   20,0 Збільшення граничного обсягу 

 150,0 Конвенція про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля, що ратифікована Законом України N 

832-XIV від 06.07.99 

Повністю  6   150,0 Збільшення граничного обсягу 

 108,8 Закон України "Про метрологію та метрологічну 

діяльність" від 05.06 2014 року  № 1314-VII зі 

змінами 

ст.1  7   108,8 Збільшення граничного обсягу 

 95,0 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

03.08.2011р. №736-р 

Повністю  8   95,0 Збільшення граничного обсягу 

 30,0 НД ТЗІ 1.1-005-07 Захист інформації на об'єктах  

інформацій-ної діяльності. Створення 

комплексу ТЗІ. 

Повністю  9   30,0 Збільшення граничного обсягу 

 213,0 Закон України "Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах"від 

5.007.1994 р. №80/94-вр зі змінами 

ст.8  10   213,0 Збільшення граничного обсягу 

 4 323,0 Програма діяльності КМУ схваленаї  Повністю  11   4 323,0 Збільшення граничного обсягу 



постановою Верховної Ради України від 

11.12.2014 № 26-VIII/ 

 100,0 Порядок списання об'єктів державної власності, 

затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 

р. N 1314 

Повністю  12   100,0 Збільшення граничного обсягу 

 11,5 Розпорядження КМУ від 28.12.2011 № 1363-р та 

постанови КМУ від 18.07.2012 № 670 

Повністю  13   11,5 Збільшення граничного обсягу 

 80,0 Конвенція про оперативне оповіщення про 

ядерну аварію від 26.09.1986р. 
Повністю  14   80,0 Збільшення граничного обсягу 

 46,2 Закон України "Про охорону праці",  

 Закон України "Про використання ядерної 

енергії" 

ст.17, 

ст.23 

 15   46,2 Збільшення граничного обсягу 

 18,7 Закон України "Про охорону праці" ст.7, ст.18  16   18,7 Збільшення граничного обсягу 

 10,0 Закон України "Про доступ до публічної 

інформації", постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.11.11 №1277 

Повністю  17   10,0 Збільшення граничного обсягу 

 198,0 Доручення Прем'єр-міністра України від 

25.06.2012 №26372/0/1-12 та від 23.06.2011 

№31736/1/1-11 

Повністю  18   198,0 Збільшення граничного обсягу 

 200,0 Закон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України "Про інформацію", 

Закон України "Про доступ до публічної 

інформації", постанова Кабінету Міністрів 

України від 04.01.02 №3 

Повністю  19   200,0 Збільшення граничного обсягу 

ВСЬОГО  92 544,6  50 589,6  41 955,0 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році 

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році 

Юридичні зобовязання у 2015 році не перевищували кошторисні призначення на 2015 рік.  Кредиторської заборгованості за зобовязаннями, що не вважаються 

бюджетними на 1 січня 2016 р. не має. Але  загроза такої заборгованості з комунальних послуг у 2016-2017 роках за доведеними кошторисними та граничними 

видатками є , в зв язку з недостатними видатками з загального фонду на комунальні послуги та енергоносії. Орієнтовна сума таких зобов язань у 2016 році складе 836,0 

тис .грн. (у т.ч. борг 488 тис.грн. )При умові виділення додаткових видатків на 836 тис. грн. такої заборгованості не буде. 

За умови відсутності недофінансуваня із державного бюджету, планується реєстрація зобов язань за програмою на рівні касових видатків. Держатомрегулювання і 

надалі буде здйснювати належний контроль за своїми забовязаннями. На даний час аналіз управління зобов язаннями свідчить про ефективне їх управління. 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році 

Міністр/керівник відомства Т. Кілочицька 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

С. Бережна Керівник фінансової служби 

(підпис) (прізвище та ініціали) 



Державна інспекція ядерного регулювання України 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2 

527 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 5271020 Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)  - Державного регістру ДІВ. 

Строк реалізації - постійно. 

3.2. Завдання бюджетної програми 

Державна реєстрація ДІВ - завершення встановлення повного контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ у Державному регістрі ДІВ. 

Внесення в АС "Регістр" інформації, що забезпечує актуальний стан довідників і класифікаторів 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000р. № 1370-ХІV. 

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995р.  № 39/95-ВР. 

Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19.10.2000р. № 

2064-ІІІ. 

Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001р. № 2406-ІІІ 

Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994р. № 3855- ХІІІ. 

Закон України "Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку" від 17.12.1997р. № 736/9-ВР. 

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про 

нерозповсюдження ядерної зброї" від 17.12.1997р. № 737/97-ВР. 

Закон України "Про ратифікацію Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами" від 

20.04.2000р. № 1688-ІІІ.  

Закон України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агенством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з 

Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" від 16.11.2005 р. № 3092-IV. 

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998р. № 15/98-ВР. 

Закон України "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами" від 17.09.2008р. № 516-VI. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006р. № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року". 

План дій "Україна - Європейський Союз", схвалений Кабінетом Міністрів України 12.02.2005р. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. №363 " Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України". 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.1997р. № 847 "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання". 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. № 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання". 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2007р. № 1253 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації джерел 

іонізуючого випромінювання". 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2008р. № 359 "Про доповнення пункту 14 Положення про Державний регістр джерел іонізуючого  



випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації". 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.2012р. № 544 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування 

ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, та внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. № 847". 

Постанова Кабінету Міністрів України від   1 липня 2016 р. №405 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

фінансування ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання". 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках 

Код Найменування 2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2016  рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

разом 

(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  413,8  413,8  327,4  413,8  413,8  327,4 

ВСЬОГО  327,4  327,4  413,8  413,8  413,8  413,8 

Разом надходжень  327,4  327,4  413,8  413,8  413,8  413,8 

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

Код Найменування 2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2019  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х  413,8  413,8  413,8  413,8 

ВСЬОГО  413,8  413,8  413,8  413,8 

 413,8  413,8  413,8  413,8 Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету 
 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

2610  327,4  413,8  413,8  327,4  413,8  413,8 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 

ВСЬОГО  327,4  327,4  413,8  413,8  413,8  413,8 



2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2019 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610  413,8  413,8  413,8  413,8 

ВСЬОГО  413,8  413,8  413,8  413,8 

2018 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2019 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2018 і 2019 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2017 рік (проект) 

загальний  

фонд 

9 10 

спеціальний  

фонд 

разом 

(3+4) 

11 

2016 рік (затверджено) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках 
(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний  

фонд 

2015 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   327,4  327,4 Ведення Державного регістру Джерел 

іонізуючого випромінювання 

 413,8  413,8  413,8  413,8 

ВСЬОГО  327,4  327,4  413,8  413,8  413,8  413,8 



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках 

2019 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2018 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   413,8  413,8 Ведення Державного регістру Джерел іонізуючого випромінювання  413,8  413,8 

ВСЬОГО  413,8  413,8  413,8  413,8 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках 

Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2017 рік (проект) 2016 рік (затверджено) 2015 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  

з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 5,0 шт. Штатний розпис Регістру  4,0  5,0 Кількість реєстрових центрів Регістру  1  

 9,0 осіб Штатний розпис Регістру  7,0  9,0 Чисельність працівників Регістру  2  

 25 130,0 од. Реєстраційні картки від 

власників ДІВ 

 24 582,0  25 330,0 Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року 01.01.2015р.  3  

продукту 

 600,0 од. Реєстраційні картки від 

власників ДІВ 

 1 067,0  550,0 Кількість ДІВ, зареєстрованих протягом року  1  

 500,0 од. Реєстраційні картки від 

спеціалізованих 

підприємств з поводження 
РАВ, повідомлення від 

митних органів 

 519,0  350,0 Кількість ДІВ, знятих з обліку протягом року  2  

 3 500,0 од. Реєстраційні картки від 

власників ДІВ. 

Повідомлення від 

виробників і власників 

ДІВ. 

 2 939,0  3 500,0 Кількість операцій з ДІВ, зареєстрованих протягом року  3  

ефективності 

 86,2 грн. Розрахунково  68,3  91,5 Середня  вартість реєстрації з ДІВ та внесення інформації до 

довідників та класифікаторів АС "Регістр" 

 1  

якості 

 100,0 відс. Звіт виконання плану робіт 

Регістру 

 100,0  100,0 Рівень реєстрації ДІВ  1  
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№  

з/п 

Показники Одиниця виміру 2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 5,0 од. Штатний розпис Регістру Кількість реєстрових центрів Регістру  1   0,0  5,0 

 9,0 осіб Штатний розпис Регістру Чисельність працівників Регістру  2   0,0  9,0 

 25 720,0 од. Реєстраційні картки від 

власників ДІВ 
Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року 01.01.2015р.  3   0,0  25550,0 

ефективності 

 130,5 грн. Розрахунково Середня  вартість реєстрації з ДІВ та внесення інформації до 

довідників та класифікаторів АС "Регістр" 

 1   0,0  111,2 

якості 

 100,0 відс. Звіт виконання плану робіт 

Регістру 

Рівень реєстрації ДІВ  1   0,0  100,0 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2015 рік (звіт) Найменування 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд 

2016 рік (затверджено) 2017 рік (проект) 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд спеціальний  

фонд 

загальний  

фонд 

2018 рік (прогноз) 2019 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  

фонд 

загальний  

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

ВСЬОГО 

X X X X X в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 

враховані також у спеціальному фонді 

№ 

з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2018 рік  

13 14 

2019 рік  

15 16 

2015 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

2016 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2017 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 

також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X 



10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2017 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 

фонд 

  загальний фонд 

2016 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2015 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 

з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках 

(тис. грн.) 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках 

№ 

з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2018 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2019 рік (прогноз) 

  загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році,  
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2015 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Зміна кредиторської 

заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 

коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 

(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році 
(тис. грн.) 

 327,4 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 

організаціям) 

 327,4 2610 

 327,4 ВСЬОГО  327,4 

Найменування КЕКВ/ 

ККК 

2016 рік 

затверджені 

призначення 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2017 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(8-10) 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках 

 413,8  413,8 2610 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям) 

 413,8  413,8 

 413,8  413,8  413,8 ВСЬОГО  413,8 



 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2015 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2016 

Очікувана дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 

заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках 
(тис. грн.) 

ВСЬОГО 

№ 

з/п 

Найменування Статті (пункти) 

нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, врахований у 

граничному обсягу 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  

кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 

(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

ВСЬОГО 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2017 році 

За умови відсутності недофінансуваня із державного бюджету, планується реєстрація зобов язань за програмою на рівні касових видатків. Держатомрегулювання і 

надалі буде здйснювати належний контроль за своїми забовязаннями. На даний час аналіз управління зобов язаннями свідчить про ефективне їх управління. 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році 

Міністр/керівник відомства Т. Кілочицька 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

С. Бережна Керівник фінансової служби 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


