
Державна інспекція ядерного регулювання України 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2 

527 
(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 2020-2022 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 продовження експлуатації та підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС. 
Оцінка безпеки, ліцензування та нагляд в рамках реалізації окремих проектів спорудження нових ядерних установок. 
Оцінка безпеки використання нового ядерного палива. 
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; 
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 захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998 р. N 15/98-ВР;  
Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності " від 15.01.2015 р. № N 124-VIIІ; 
Закон України "Про  порядок  прийняття  рішень  про розміщення,  проектування,   будівництво   ядерних   установок   і об'єктів,  призначених  для поводження з 
радіоактивними відходами, які мають   загальнодержавне  значення" від 08.09.2005 р. N 2861-IV; 



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 агентством 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 агентством 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 радіоактивними відходами" від 
20.04.2000 р. № 1688-ІІІ; 
Закон України "Про ратифікацію Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу" від 03.09.2008 р. N 356-VI; 
Закон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року №889-VIII; 
Указ Президента України "Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки " 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 Верховної Ради України від 05.05. 1993 р. N 3182-XII "Про участь України у Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року"; 
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 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"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01. 2017 р. N 39 "Деякі питання оптимізації діяльності територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання"; 
Постанова Кабінету Міністрів України  від 03.10.2007 р. № 1196 "Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12. 2011 р. N 1337 "Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту"; 
Постанова Кабінету Міністрів України  від 18.12.1996 р. N 1525 "Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10 2017 року № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"; 
Постанова Кабінету Міністрів України  від 13.11. 2013 р. N 824 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної 
безпеки"; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.06. 2018 р. № 497-р "Про затвердження плану заходів з реалізації етапу "Реформування енергетичного сектору (до 2020 
року)" Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"; 
Норми, правила, стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, затверджені Держатомрегулювання відповідно до підпункту 7 пункту 4 Положення про Державну інспекцію 
ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 .08.2014 р. №363. 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках 

Код Найменування 2018 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2019  рік (затверджено) 2020 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  75 654,5  79 954,2 76 897,1  79 954,2 75 654,5  76 897,1

ВСЬОГО  76 897,1  76 897,1  75 654,5  75 654,5  79 954,2  79 954,2

Разом надходжень  76 897,1  76 897,1  75 654,5  75 654,5  79 954,2  79 954,2



4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках 

Код Найменування 2021 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2022  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  92 243,6 85 981,4  92 243,6 85 981,4

ВСЬОГО  85 981,4  85 981,4  92 243,6  92 243,6
 92 243,6 85 981,4  85 981,4  92 243,6Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2018 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2019 рік (затверджено) 2020 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 2018-2020 роках 
(тис. грн.) 

2110  56 886,2  56 886,2  60 312,4 56 886,2  56 886,2  60 312,4Оплата праці 

2120  11 758,3  12 230,0  13 268,8 11 758,3  12 230,0  13 268,8Нарахування на оплату праці 

2210  629,6  843,2  854,2 629,6  843,2  854,2Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

2230  282,6  350,0  360,0 282,6  350,0  360,0Продукти харчування 

2240  4 184,1  3 507,6  2 759,1 4 184,1  3 507,6  2 759,1Оплата послуг (крім комунальних) 

2250  269,7  365,0  375,0 269,7  365,0  375,0Видатки на відрядження 

2270  621,4  1 425,5  1 545,2 621,4  1 425,5  1 545,2Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 

2282  13,0  45,0  47,5 13,0  45,0  47,5Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

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

3110  2 251,2  430,0 2 251,2  430,0Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

ВСЬОГО  76 897,1  76 897,1  75 654,5  75 654,5  79 954,2  79 954,2

2018 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2019 рік (затверджено) 2020 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 2018-2020 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 



2021 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2022 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 2021 і 2022 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Оплата праці 2110  65 151,4  70 200,9 65 151,4  70 200,9

Нарахування на оплату праці 2120  14 333,3  15 444,2 14 333,3  15 444,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  882,0  889,4 882,0  889,4

Продукти харчування 2230  370,0  380,0 370,0  380,0

Оплата послуг (крім комунальних) 2240  3 139,3  3 108,8 3 139,3  3 108,8

Видатки на відрядження 2250  384,6  395,0 384,6  395,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270  1 668,8  1 770,6 1 668,8  1 770,6

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

2282  49,9  52,5 49,9  52,5

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

ВСЬОГО  85 981,4  92 243,6  92 243,6 85 981,4

2021 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2022 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  2021 і 2022 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2020 рік (проект) 

загальний  
фонд 

9 10 

спеціальний  
фонд 

разом 
(3+4) 

11 

2019 рік (затверджено) 

загальний 
 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 
(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках 
(тис. грн.)

5 4 3 2 1 

разом 
(3+4) 

спеціальний фонд загальний  
фонд 

2018 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 

 1   72 421,7  72 421,7Державний нагляд за дотриманням 
законодавства, норм, правил і 
стандартів з ядерної безпеки, 
фізичного захисту ядерних установок, 
ЯМ, РАВ та інших ДІВ 

 74 884,1  79 000,9 74 884,1  79 000,9

 2   13,0  13,0Підвищення кваліфікації державних 
службовців інспекторів 

 45,0  47,5 45,0  47,5

 3   4 462,4  4 462,4Заходи з інформатизації  725,4  905,8 725,4  905,8

ВСЬОГО  76 897,1  76 897,1  75 654,5  75 654,5  79 954,2  79 954,2



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках 

2022 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 

2021 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 

 1   85 482,7 85 482,7Державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної 
безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ЯМ, РАВ та інших ДІВ 

 91 741,3  91 741,3

 2   49,9 49,9Підвищення кваліфікації державних службовців  52,5  52,5

 3   448,8 448,8Заходи з інформатизації  449,8  449,8

ВСЬОГО  85 981,4 85 981,4  92 243,6  92 243,6

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках 

Джерело інформації 

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

2020 рік (проект) 2019 рік (затверджено) 2018 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  
з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 3 113,0кв. м. договори оренди, 
внутрішньо-господарський 
облік 

 3 113,0  3 126,0Загальна орендована площа  1  

 2,0од. Розпорядження КМУ 
№354-р від 09.112011 р., 
внутрішньо-господарський 
облік 

 2,0  1,0Кількість підвідомчих підприємств та організацій  2  

 12,0шт. Постанова КМУ від 
08.06.2016 р. №358, 
штатний розпис на 2019 
рік, 
внутрішньо-господарський 
облік 

 12,0  12,0Кількість територіальних органів як структурних підрозділів 
апарату Держатомрегулювання 

 3  

 298,0од. Постанова КМУ від 
05.04.2014 р. №85, 
штатний розпис на 2019 
рік, 
внутрішньо-господарський 
облік 

 209,0  298,0Кількість штатних одиниць  4  

 5,0од. Постанова КМУ 31399 від 
26.12.2011 р., 
внутрішньо-господарський 
облік 

 8,0  5,0Кількість службових автомобілів  5  



 665,0шт. План основної діяльності. 
План інспекційних 
перевірок. Накази 
Держатомрегулювання, 
внутрішньо-господарський 
облік 

 670,0  675,0Кількість відряджень по Україні  6  

 137,0од. План заходів з охорони 
праці, 
внутрішньо-господарський 
облік 

 126,0  137,0Кількість державних службовців - державних  інспекторів, що 
пройдуть медогляд 

 7  

 3 324,0днів План заходів з охорони 
праці, внутрішній облік 

 3 330,0Кількість днів забезпечення  державних службовців - державних 
інспекторів талонами ЛПХ 

 8  

 45,0тис.грн. План підвищення 
кваліфікації державних 
службовців 

 13,0  49,9Вартість тематичних короткотермінових семінарів  9  

 3,0шт. Закон України "Про 
охорону праці", ст.7 

 4,0  13,0Кількість робочих місць державних службовців - державних 
інспекторів, що підлягають атестації 

 10  

продукту 

 709,0шт. Журнал реєстрації ліцензій  1 147,0  707,0Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та 
використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо 

 1  

 5,0шт. Журнал обліку  11,0  10,0Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі 
перевезення радіоактивних матералів 

 2  

 186,0шт. Журнал обліку  293,0  215,0Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної 
енергії 

 3  

 20,0шт. Журнал обліку  15,0  20,0Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт  4  

 2,0шт. Журнал реєстрації  3,0  2,0Кількість укладених міжнародних угод  5  

 20,0шт. Журнал реєстрації  16,0  15,0Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що 
контролюються Держатомрегулювання 

 6  

 3,0шт. План з проведення 
внутрішніх аудитів. 
Аудиторський звіт 

 3,0  4,0Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та 
підприємствах, що належать до сфери управління 
Держатомрегулювання 

 7  

 11,0шт. План роботи Колегії. 
Постанова колегії 

 8,0  12,0Кількість проведених Колегій  8  

 2 308,8тис.грн. Державний бюджет. 
Виписки ДКС 

 3 135,0  2 355,0Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, 
дозволів 

 9  

 24 780,0шт. Система обліку вхідної та 
вихідної документаціЇ. 
АСКОД. 

 31 000,0  25 000,0Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)  10  

 50,0шт. Система обліку вхідної та 
вихідної документації. 
АСКОД. 

 42,0  50,0Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України  11  

 55,0шт. Система обліку вхідної та 
вихідної документації. 
АСКОД. 

 38,0  60,0Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію  12  

 1,0шт. Положення про 
Держатомрегулювання 

 1,0  1,0Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні  13  

 20,0осіб План підвищення 
кваліфікації державних 
службовців, внутрішній 
облік 

 13,0  19,0Кількість державних службовців, які підвищують кваліфікацію на 
тематичних короткотермінових семінарах 

 14  



 9,0шт. План нормативного 
регулювання 

 11,0  8,0Кількість  розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов 
та інших нормативно - правових документів 

 15  

 50,0шт. Журнал обліку  36,0  55,0Організовано інспекцій МАГАТЕ  16  

 30,0шт. Акт. Постанова "Про 
накладання штрафу" 

 80,0  30,0Кількість справ застосування заходів примусу  17  

 435,0шт. Система АСКОД  544,0  450,0Кількість виданих наказів з основної діяльності  18  

 1,0шт. Договір, акт, 
внутрішньо-господарський 
облік 

 86,0  3,0Кількість придбаного серверного, комп'ютерного  та офісного 
обладнання 

 19  

 664,0шт. Накази 
Держатомрегулювання. 
Журнал обліку. 

 702,0  665,0Кількість проведених інспекційних перевірок,обстежень  20  

ефективності 

 83,0шт. Система обліку вхідної та 
вихідної документації. 
АСКОД. 

 148,0  85,0Середня кількість опрацьованих документів одним працівником  1  

 4,0шт. Журнал систематичного 
огляду 

 5,0  4,0Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора  2  

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

 3,0тис.грн. Договір  1,0  2,4Середні витрати на одного слухача при підвищенні кваліфікації за 
тематичними короткотерміновими семінарами 

 4  

 549,0грн. Авансовий звіт про 
відрядження, 
внутрішньо-господарсьий 
облік 

 402,6  555,5Середня вартість людино-дня відрядження по Україні  5  

 949,0грн. Договори  1,0Середня вартість медогляду одного державного інспектора  6  

якості 

 100,0відс. Система обліку вхідної та 
вихідної документації. 
АСКОД. 

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

 100,0відс. Протоколи ліцензійної 
комісії 

 100,0  100,0Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу  та 
державного нагляду 

 2  

 26,0відс. План підвищення 
кваліфікації державних 
службовців. Акт 
виконаних робіт. 

 22,0  28,0Частка  державних службовців, які підвищили кваліфікацію до 
загальної кількості державних службовців, яким необхідно 
підвищити кваліфікацію 

 3  

відс. Акт приймання робіт  100,0Рівень впровадження системи електронного документообігу  4  

 100,0відс. Накази 
Держатомрегулювання. 
Комплексний план.Журнал 
обліку. 

 100,0  100,0Рівень виконання планів інспекційної діяльності 
Держатомрегулювання 

 5  



№  
з/п 

Показники Одиниця виміру 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 3 126,0кв. м. Договори оренди, 
внутрішньо-господарський 
облік 

Загальна орендована площа  1   3126,0

 1,0од. Розпорядження КМУ 
№354-р від 09.112011 р., 
внутрішньо-господарський 
облік 

Кількість підвідомчих підприємств та організацій  2   1,0

 12,0шт. Постанова КМУ від 
08.06.2016 р. №358, 
штатний розпис на 
2021-2022 рік, 
внутрішньо-господарський 
облік 

Кількість територіальних органів як структурних підрозділів 
апарату Держатомрегулювання 

 3   12,0

 298,0од. Постанова КМУ від 
05.04.2014 р. №85, штатний 
розпис на 2021-2022 роки, 
внутрішньо-господарський 
облік 

Кількість штатних одиниць  4   298,0

 5,0шт. Постанова КМУ 1399 від 
26.12.2011 р., 
внутрішньо-господарський 
облік 

Кількість сужбових автомобілів  5   5,0

 675,0од. План основної діяльності. 
План інспекційних 
перевірок. Накази 
Держатомрегулювання, 
внутрішньо-господарський 
облік 

Кількість відряджень по Україні  6   670,0

 137,0шт. Ст. 17 ЗУ "Про охорону 
праці", ст. 23 ЗУ "Про 
використання ядерної 
енергії". План заходів з 
охорони праці, внутрішній 
облік 

Кількість державних службовців-державних інспекторів, що 
пройдуть медогляд 

 7   137,0

 3 600,0днів План заходів з охорони 
праці, внутрішній облік 

Кількість днів забезпечення державних службовців-держаних 
інспекторів талонами ЛПХ 

 8   3600,0

 52 500,0тис.грн. План підвищення 
кваліфікації державних 
службовців 

Вартість підвищення кваліфікації державних службовців за 
тематичними короткостроковими семінарами 

 9   49900,0

продукту 

 660,0шт. Журнал реєстрації ліцензій Кількість виданих ліцензій (переоформлено, внесено змін) на 
виробництво та використаня ДІВ, перевезення радіоактивних 
матеріалів 

 1   662,0

 750,0шт. Журнал обліку Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі 
перевезення радіоактивних матеріалів 

 2   770,0



 200,0шт. Журнал обліку Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної 
енегії 

 3   175,0

 20,0шт. Журнал обліку Кількіть наданих допусків до виконання особливих робіт  4   20,0

 660,0шт. Накази 
Держатомрегулювання. 
Комплексний план.Журнал 
обліку. 

Кількість проведених інспекційних перевірок, обсежень  5   662,0

 2,0шт. Журнал реєстрації, 
реєстраційна картка 

Кількість укладених міжнародних угод  6   3,0

 16,0шт. Журнал реєстрації Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, що 
контролюється Держатомрегулювання 

 7   15,0

 4,0шт. План з проведення 
внутрішніх аудитів. 
Аудиторський звіт 

Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та 
підприємствах, що належать до сфери управління 
Держатомрегулювання 

 8   4,0

 12,0шт. План рботи Колегії. 
Постанова колегії 

Кількість проведених засідань Колегій Держатомрегулювання  9   12,0

 2 400,0тис.грн. Звіт з надання 
адміністративних послуг. 
Державний бюджет 

Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, 
дозволів 

 10   2370,0

 25 150,0шт. Система обліку вхідної та 
вихідної документації. 
АСКОД. 

Опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)  11   25050,0

 50,0шт. Система обліку вхідної та 
вихідної документації. 
АСКОД. 

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України  12   50,0

 60,0шт. Система АСКОД Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію  13   60,0

 1,0шт. Положення про 
Держатомрегулювання 

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

 40,0шт. План нормативного 
регулювання 

Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та 
інших нормативно-правових документів 

 15   40,0

 8,0шт. План нормативного 
регулювання 

Кількість розроблених законопректів, розпоряджень, постанов та 
інших нормативно--правових документів 

 16   8,0

 55,0шт. Журнал обліку Організовано інспекцій МАГАТЕ  17   55,0

 30,0шт. Постанова "Про накладання 
штрафу" 

Кількість справ застосування заходів примусу  18   30,0

 450,0шт. Журнал реєстрації Кількість виданих наказів з основної діяльності  19   450,0

 50,0шт. Договір, акт, 
внутрішньо-господарський 
облік 

Метрологічна повірка дозиметрів та радіометрів  20   50,0

 19,0осіб План підвищення 
державних службовців. Акт 
виконаних робіт. 

Кількість державних службовців, які підвищать кваліфікацію за 
тематичними короткостроковими семінарами та за тренінговою 
програмою у гаузі знань 

 21   32,0

ефективності 

 85,0од. Система обліку вхідної та 
вихідної документації. 
АСКОД. 

Кількість опрацьованих документів на одного співробітника  1   85,0

 4,0шт. Журнал систематичного 
огляду 

Кількість проведених інспекційних перевірок на одного 
державного  інспектора 

 2   4,0

 4,0шт. Аудиторський звіт Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця  3   4,0
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 2,7тис.грн. Договір, внутрішній облік. Середні витрати на одного слухача при підвищенні  кваліфікації 
за тематичними короткостроковими семінарами та за тренінговою 
програмою у гаузі знань 

 4   1,6

 585,0грн. Авансовий звіт про 
відрядження, 
внутрішньо-господарсьий 
облік 

Середня вартість людино-дня відрядження по Україні  5   574,0

 1,0тис.грн. Договір, внутрішній облік. Середня вартість медогляду державного інспектора  6   1,0
якості 

 100,0відс. Система обліку вхідної та 
вихідної документації. 
АСКОД. 

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

 100,0відс. Протоколи ліцензійної 
комісії 

Рівень вчасно виконаних етапів ліцензійного процесу  та 
державного нагляду 

 2   100,0

 34,0відс. План підвищення 
державних службовців. Акт 
виконаних робіт. 

Частка  державних службовців, які підвищили кваліфікацїю до 
загальної кількості державних службовців, яким необхідно 
підвищити кваліфікацію 

 3   31,0

 100,0відс. Накази 
Держатомрегулювання. 
Комплексний план. Журнал 
обліку. 

Рівень виконання планів інспекційної діяльності 
Держатомрегулювання 

 4   100,0

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2018 рік (звіт) Найменування 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд 

2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд спеціальний  
фонд 

загальний  
фонд 

2021 рік (прогноз) 2022 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  24 609,5  30 092,4  38 437,8  41 402,5  44 517,6
2. Стимулюючі доплати та надбавки  21 461,8  14 906,9  7 197,6  7 875,1  8 619,6
3. Премії  2 657,7  6 773,5  8 454,8  9 153,3  9 841,5
4. Матеріальна допомога  8 157,2  5 113,4  6 222,2  6 720,5  7 222,2

ВСЬОГО  56 886,2  56 886,2  60 312,4  65 151,4  70 200,9

№ 
з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2021 рік  

13 14 

2022 рік  

15 16 

2018 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

2019 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2020 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 293,00  293,00  293,00  249,00   293,00  204,00   293,00 Державні службовці  1  

 4,00  4,00  4,00  4,00   4,00  4,00   4,00 Працівників державних органів, які 
виконують функції з 
обслуговування 

 2  

 1,00  1,00  1,00  1,00   1,00  1,00   1,00 Інші працівники  3  

 298,00  298,00  298,00  254,00   298,00  209,00   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 

2020 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 
фонд 

  загальний фонд 

2019 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2018 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 2018-2020 роках 
(тис. грн.) 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках 

№ 
з/п 

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

1 2 3 4 5 

2021 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2022 рік (прогноз) 

  загальний  
фонд 

спеціальний 
фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році,  
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки 

Державна інспекція ядерного регулювання України є центральним органом виконавчої влади, який 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 20.08.2014 № 363. 
Основними завданнями Держатомрегулювання визначено: 
- забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії; 
- здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії; 
- здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного 
матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні 
радіоактивних матеріалів; з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії. 
Також Держатомрегулюванням забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Уряду України, рішеннями Ради 
національної безпеки та оборони України, що спрямовані на забезпечення ядерної, радіаційної безпеки та захищеності, у тому числі у рамках реалізації положень 
Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2014 - 2018 роки, Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 
роки, середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік. 
Протягом 2018 року діяльність Держатомрегулювання спрямовувалась на забезпечення виконання визначених пріоритетних завдань, а саме: 
 
- Реалізації планів гармонізації національних норм і правил з безпеки з референтними рівнями WENRA та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами з іншої сторони; міжнародними 
стандартами безпеки; виконання зобов'язань,    які випливають з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). 
-Забезпечення реалізації діючих проектів співробітництва із регулюючими органами Швеції, Норвегії, Сполучених Штатів Америки та іншими країнами-партнерами, 
включаючи проекти співробітництва з Європейською Комісією в рамках Інструменту співробітництва в сфері ядерної безпеки (INSC), проекти Програми Технічного 
Співробітництва МАГАТЕ та інших програм   під егідою організації. Забезпечено підписання двосторонніх та багатосторонніх домовленостей, меморандуму.  



- Висвітлення та інформаційний супровід подій, у тому числі таких, що не мають безпосереднього впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у сфері 
використання ядерної енергії, однак викликають підвищену увагу ЗМІ та стурбованість громадськості. 
- Забезпечення функціонування державної системи фізичного захисту (у межах компетенції Держатомрегулювання) в умовах підвищеної готовності. 
- Супроводження у Верховній Раді України: 
   - законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії" (реєстраційний номер 5550 від 16.12.2016). 
   - законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії" (реєстраційний номер 7471 від 29.12.2017). 
- Оцінка безпеки та ліцензування: 
   - у рамках будівництва та введення в експлуатацію І-го пускового комплексу нового безпечного конфайнмента об'єкта "Укриття" (ПК-1 НБК); 
   - об'єктів, призначених для поводження з РАВ, у складі ІІ черги комплексу "Вектор", у тому числі: експлуатації Централізованого сховища для довгострокового 
зберігання відпрацьованих ДІВ (ЦСВДІВ), будівництва сховища для довгострокового зберігання осклованих високоактивних відходів (ВАВ), проектування 
Технологічної будівлі для переробки РАВ; 
   - оцінка безпеки експлуатації сховищ для захоронення РАВ І черги комплексу "Вектор" та СОПСТРВ. 
- Приведення рівня радіаційного захисту при медичному опроміненні у відповідність до міжнародної системи радіаційного захисту шляхом імплементації в 
національне законодавство Міжнародного стандарту безпеки "Радіаційний захист та безпека радіаційних джерел" (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: 
International Basic Safety Standards, GSR Part 3, 2014 ) та Директиви Ради 2013/59/ЄВРАТОМ від 5 грудня 2013 року. 
- Впровадження ризик-орієнтованих підходів у 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. 
Держатомрегулювання є головним розпорядником бюджетних коштів. Фінансування Держатомрегулювання здійснюється за загальним фондом державного бюджету, 
спеціального фонду Держатомрегулювання не має. 
Держатомрегулювання є неприбутковою організацією. 
Діяльність Держатомрегулювання здійснюється на основі стратегічних планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Плани діяльності 
розміщуються на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання. 
У 2018 р. провадження діяльності здійснювалось на основі Плану діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2018 бюджетний рік та два 
бюджетні періоди, що настають за плановим (2019 - 2020 рр.). 
Держатомрегулювання отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у Законі про Державний бюджет України.  
Щодо КПКВК 5271010 "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання". 
Затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом державного 
бюджету становив 77 777,6 тис. грн. в.т.ч. на капітальні видатки 2 253,2 тис. грн. 
Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2018 р. склав 76 897,0 тис. грн. в.т.ч на капітальні видатки 2 251,2 тис. грн. (закуплено комп'ютери, сервери, 
сканери, МФУ). Повернуто до бюджету 31 грудня 2018 р. залишок асигнувань в розмірі 880,6 тис. грн. Фінансування програми складає 100%. Фактичне виконання 
бюджетної програми складає 98,9 %. 
Станом на 01 січня 2019 р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. 
Протягом звітного періоду заробітна плата в Держатомрегулюванні та її територіальних органах виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість з 
виплати заробітної плати відсутня. 
У 2018 році за рахунок бюджетних коштів закуплено програмне забезпечення АСКОД та створено систему електронного документообігу Держатомрегулювання, яку 
впроваджено в промислову експлуатацію з 01 січня 2019 р.  
 
Держатомрегулюванням, як центральним органом виконавчої влади, на належному рівні забезпечено регулювання ядерної та радіаційної безпеки, захищеності, 
виконання пріоритетних завдань, затверджених на 2018 рік та завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України. 



Злагоджена, системна та послідовна робота у 2018 році апарату Держатомрегулювання, територіальних органів з ядерної та радіаційної безпеки та на майданчиках 
АЕС, підприємств, що входять до сфери управління дозволила забезпечити на належному рівні ядерну та радіаційну безпеку, захищеність, радіаційний захист 
населення, персоналу та навколишнього природного середовищ, дотримання міжнародних режимів гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та захищеності. 
- Керівництвом Держатомрегулювання забезпечено участь у заходах на високому державному рівні з рогляду важливих для ядерної та радіаційної безпеки, фізичного 
захисту, захищеності та гарантій питань, зокрема: 
   - засіданнях Підкомітету з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки та Комітету  з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки Верховної Ради України; 
   - засіданні Спільної координаційної групи Держатомрегулюванння - ДАЗВ з питань безпеки діяльності з поводження з радіоактивними відходами у формі 
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання; 
   - нараді за участю керівників  та посадових осіб, які забезпечують радіаційну безпеку,  ДП "Укрмедпроектбуд" та НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України з питань 
стану виконання  Програми оцінки готовності джерел іонізуючого випромінювання до введення в дослідно-промислову експлуатацію, використання яких планується  
Національною дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1 у Шевченківському районі  м. Києва; 
   - спільному засіданні Групи верхнього рівня та Міжвідомчої робочої групи з підготовки шостої Національної доповіді України та розгляду національних доповідей 
сторін Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами; 
   - у роботі 27-ого Міжнародного форуму "Дні якості в Україні 2018". 
 
Також проведено ряд виїзних заходів на АЕС та підприємствах, так серед них:  
   - на майданчику ЮУАЕС засідання штабу з питань впровадження ядерного палива виробництва компанії"Вестінгауз".  
   - на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" робоча нарада щодо поточний стан уранового виробництва на підприємстві, дотримання норм та правил з 
радіаційної безпеки, окреслило основні проблемні питання та напрями подальшого розвитку підприємства. 
   - на майданчику РАЕС нарада щодо оцінки стану робіт з продовження терміну експлуатації (ПТЕ) третього енергоблоку Рівненської АЕС 
   - на майданчику ЧАЕС нарада щодо реалізації робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків №№ 1,2,3, реалізацією проекту створення нового безпечного конфайменту 
(НБК) та інших проектів, що реалізуються на майданчику Чорнобильської АЕС. 
   - на майданчику ЗАЕС засідання оперативного штабу з впровадження модернізованого ядерного палива виробництва компанії Westinghouse (ТВС-WR) на 
енергоблоках АЕС України; 
   - на майданчику ХАЕС робоча нарада  щодо стану справ з продовження терміну експлуатації енергоблоку №1 ХАЕС. 
У відкритті міжнародних заходів, що проводились в Україні, присвячених інформаційній роботі органу ядерного регулювання в цілях забезпечення безпеки, старту 
проекту Трастового Фонду НАТО щодо ліквідації сховища "історичних" радіоактивних відходів на об'єкті "Цибулеве" (військова частина А0981 Міністерства оборони 
України, с. Цибулеве, Кіровоградська область).  
Також проведено спільне засідання Громадських рад Держатомрегулювання та ДАЗВ щодо приведення зони відчуження у безпечний екологічний стан. 

КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2018 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2019 

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 2018-2019 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році 
(тис. грн.)

 56 886,2Оплата праці  56 886,22110 

 11 758,3Нарахування на оплату праці  11 758,32120 

 629,6Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

 629,62210 

 282,6Продукти харчування  282,62230 



 3,9  4 188,0 3,9Оплата послуг (крім комунальних)  4 184,12240 

 7,1  276,8 7,1Видатки на відрядження  269,72250 

 621,4Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 

 621,42270 

 13,0Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 

 13,02282 

 1,0Інші поточні видатки  1,02800 

 2 251,2Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

 2 251,23110 

 11,0  76908,1 11,0ВСЬОГО  76897,1

Найменування КЕКВ/ 
ККК 

2019 рік 

затверджені 
призначення 

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2019 

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2020 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2020 
(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 2019 - 2020 роках 

 56 886,2  60 312,42110 Оплата праці  56 886,2  60 312,4

 12 230,0  13 268,82120 Нарахування на оплату праці  12 230,0  13 268,8

 843,2  854,22210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

 843,2  854,2

 350,0  360,02230 Продукти харчування  350,0  360,0

 3 507,6  3,9 2 759,12240 Оплата послуг (крім комунальних)  3 507,6  3,9  2 759,1

 365,0  7,1 375,02250 Видатки на відрядження  365,0  7,1  375,0

 1 425,5  1 545,22270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1 425,5  1 545,2

 45,0  47,52282 Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

 45,0  47,5

 2,0  2,02800 Інші поточні видатки  2,0  2,0

 430,03110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 

 430,0

 75 654,5  11,0  79 954,2 79 954,2ВСЬОГО  75 654,5  11,0



КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2019 

Очікувана дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 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 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

 16 056,0Закон України від 10.12.15 р. №889-VIII "Про 
державну службу", Постанова КМУ від 18.01.17 
р. №15 "Питання оплати праці державних 
органів" 

пункт 2 статті 54 озділу VI 
Закону, абзац 8 пункту 14 
розділу  ХІ Закону 

 1   76 368,4 Збільшення граничного обсягу  60 312,4

 3 532,5Закон України від 08.07.10 р. №2464-VІ " Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування" 

стаття2 розділу 1  2   16 801,3 Збільшення граничного обсягу  13 268,8

 1 892,0Постанова Кабінету Міністрів України  "Про 
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 
інформації про діяльність органів виконавчої 
влади" від 04.01.02 №3 Накопичення та 
збереження інформації офіційного веб-сайту , 
постанова Кабінету Міністрів України  "Про 
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет 
інформації про діяльність органів виконавчої 
влади" від 04.01.02 №3 Захист офіційного 
веб-сайту,  Положення про Державну інспекцію 
ядерного регулювання України, Конвенція про 
оперативне оповіщення про ядерні аварії - 
Аварійний комплект Групи зв'язку та Групи 
аналізу даних Інформаційно-кризового центру 
Держатомрегулювання 

повністю  3   2 322,0 Збільшення граничного обсягу  430,0

ВСЬОГО  95 491,7  74 011,2  21 480,5

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році 
За умови відсутності недофінансуваня із державного бюджету, планується реєстрація зобов`язань за програмою на рівні касових видатків так як в попередні роки. 
Держатомрегулювання і надалі буде здйснювати належний контроль за своїми зобов`язаннями. На даний час аналіз управління зобов`язаннями свідчить про ефективне 
їх управління. 



13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році 

Голова Григорій ПЛАЧКОВ 
(прізвище та ініціали) (підпис) 

Світлана БЕРЕЖНА Начальник Управління економіки, 
фінансів та звітності 

(підпис) (прізвище та ініціали) 



Державна інспекція ядерного регулювання України 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2 

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 2020-2022 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 - забезпечення 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 06.06.2018р. № 497 - р "Про затвердження плану заходів з реалізауії етапу "реформування енергетичного сектору (до 2020 
року"  Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність"; 
План дій "Україна - Європейський Союз", схвалений Кабінетом Міністрів України 12.02.2005р.; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 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 2018-2020 роках 

Код Найменування 2018 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2019  рік (затверджено) 2020 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  549,5  549,5 549,5  549,5 549,5  549,5

ВСЬОГО  549,5  549,5  549,5  549,5  549,5  549,5

Разом надходжень  549,5  549,5  549,5  549,5  549,5  549,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках 

Код Найменування 2021 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 
фонд 

разом 
(3+4) 

2022  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  549,5 549,5  549,5 549,5

ВСЬОГО  549,5  549,5  549,5  549,5
 549,5 549,5  549,5  549,5Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2018 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2019 рік (затверджено) 2020 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 2018-2020 роках 
(тис. грн.) 

2610  549,5  549,5  549,5 549,5  549,5  549,5Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 

ВСЬОГО  549,5  549,5  549,5  549,5  549,5  549,5



2018 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2019 рік (затверджено) 2020 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 2018-2020 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

2021 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2022 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 2021 і 2022 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610  549,5  549,5 549,5  549,5

ВСЬОГО  549,5  549,5  549,5 549,5

2021 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  
(3+4) 

2022 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  2021 і 2022 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2020 рік (проект) 

загальний  
фонд 

9 10 

спеціальний  
фонд 

разом 
(3+4) 

11 

2019 рік (затверджено) 

загальний 
 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 
(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках 
(тис. грн.)

5 4 3 2 1 

разом 
(3+4) 

спеціальний фонд загальний  
фонд 

2018 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 

 1   549,5  549,5Ведення Державного регістру джерел 
іонізуючого випромінювання 

 549,5  549,5 549,5  549,5

ВСЬОГО  549,5  549,5  549,5  549,5  549,5  549,5



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках 

2022 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 

2021 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  
з/п 

 1   549,5 549,5Ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз 
опромінення 

 549,5  549,5

ВСЬОГО  549,5 549,5  549,5  549,5

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках 

Джерело інформації 

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

2020 рік (проект) 2019 рік (затверджено) 2018 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  
з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 4,0од. Штатний розпис Регістру  4,0  4,0Кількість реєстрових центрів Регістру  1  

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

 24 483,0од. Реєстраційні картки від 
власників ДІВ 

 23 565,0  25 073,0Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року  3  

продукту 

 940,0од. Реєстраційні картки від 
власників ДІВ 

 1 298,0  1 030,0Кількість зареєстрованих ДІВ  1  

 350,0од. Реєстраційні картки від 
спеціалізованих 
підприємств з поводження 
РАВ, повідомлення від 
митних органів 

 669,0  350,0Кількість ДІВ, знятих з обліку  2  

 6 150,0од. Реєстраційні картки від 
власників ДІВ. 
Повідомлення від 
виробників і власників 
ДІВ. 

 6 308,0  6 000,0Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" про ДІВ та їх 
власників, зареєстрованих протягом року 

 3  

ефективності 

 89,3грн. Розрахунково  87,1  91,6Середня  вартість реєстрації операцій з ДІВ та внесення інших 
записів в АС "Регістр" 

 1  

якості 

 97,5відс. Звіт про виконання плану 
робіт Регістру 

 75,0  97,6Рівень виконаних змін інформації в АС "Регістр" у порівнянні з 
попереднім роком 

 1  



№  
з/п 

Показники Одиниця виміру 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

 9,0чол. Штатний розпис Регістру Чисельність працівників Регістру  1   9,0

 26 385,0од. Реєстраційні картки від 
власників ДІВ 

Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року  2   25753,0

продукту 

 1 000,0од. Реєстраційні картки від 
власників ДІВ 

Кількість  зареєстрованих ДІВ  1   982,0

 350,0од. Реєстраційні картки від 
спеціалізованих 
підприємств з поводження з 
РАВ, повідомлення від 
митних органів 

Кількість ДІВ, знятих з обліку  2   350,0

 5 000,0од. Реєстраційні картки від 
власників ДІВ. 
Повідомлення від 
виробників і власників ДІВ. 

Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" про ДІВ та їх 
власників, зареєстрованих протягом року 

 3   5000,0

ефективності 

 109,9грн. Розрахунково Середня  вартість реєстрації операцій з ДІВ та внесення інших 
записів в АС "Регістр" 

 1   109,9

якості 

 100,0відс. Звіт про виконання плану 
робіт Регістру 

Рівень виконаних змін інформації в АС "Регістр" у порівнянні з 
попереднім роком 

 1   83,3

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2018 рік (звіт) Найменування 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд 

2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 

загальний  
фонд 

спеціальний фонд спеціальний  
фонд 

загальний  
фонд 

2021 рік (прогноз) 2022 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  422,2  442,8  445,8  420,0  420,0
4. Матеріальна допомога  18,7  17,7  17,7
ВСЬОГО  440,9  442,8  445,8  437,7  437,7
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№ 
з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2021 рік  

13 14 

2022 рік  

15 16 

2018 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

2019 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

затверд- 
жено 

фактично 
зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2020 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 7,00  7,00  9,00  7,00   9,00  7,00   9,00 Інші працівники  1  

 7,00  7,00  9,00  7,00   9,00  7,00   9,00 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 

2020 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 
фонд 

  загальний фонд 

2019 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2018 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 2018-2020 роках 
(тис. грн.) 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках 

№ 
з/п 

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

1 2 3 4 5 

2021 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2022 рік (прогноз) 

  загальний  
фонд 

спеціальний 
фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році,  
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки 

У 2018 році у Державному регістрі ДІВ було зареєстровано 445 нових радіонуклідних джерел та 853 нових нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче 
випромінювання. Знято з обліку в Регістрі протягом 2018 року 669 джерел (в тому числі 160 джерел, незареєстрованих після операції "зміна власника").  
Станом на 01.01.2019 року в Україні кількість джерел, які пройшли державну реєстрацію та експлуатуються або зберігаються, склала 24 483 джерел іонізуючого 
випромінювання, у тому числі 9 034 радіонуклідних джерел та 15 449 нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання.  
Протягом 2018 року в АС "Регістр" внесено 6308 операцій, довідники АС "Регістр" доповнені 187 записами.  
Для підготовки до засідань Ліцензійної комісії Держатомрегулювання у 2018 році було підготовлено 26 довідок про стан реєстрації джерел іонізуючого 
випромінювання 48 підприємствами. Для міжрегіональних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання було підготовлено 848 довідок.  
Здійснювалася регулярна взаємодія з УкрДО "Радон": Головний реєстровий центр надавав до Головного інформаційно-аналітичного центру УкрДО "Радон" переліки 
ДІВ, термін експлуатації яких вичерпаний; ГІАЦ надавав переліки джерел, які прийняті на довгострокове зберігання на ДМСК. Проводилося уточнення інформації з 
бази даних; проводився пошук джерел, власники яких зникли.   
Протягом 2018 року були підготовлені відповіді на запити: Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, Управління Служби безпеки України у 
Дніпропетровській області, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області. 



Протягом року була надана консультаційна допомога представникам 858 підприємств, установ  та організацій. 
Сума сплаченого реєстраційного збору за 2018 рік згідно з отриманими платіжними дорученнями склала 179 228,32 грн. 
Затверджений обсяг бюджетних призначень за програмою 549,5 тис. грн. Фактичний обсяг фінансування склав 100% затвердженої суми. Усі видатки протягом  року 
здійснювалися відповідно до Плану використання бюджетних коштів. Фактично використано 549 496,32 грн.  
Протягом 2019 року діяльність Державного регістра ДІВ провадиться на основі затвердженого Держатомрегулюванням плану робіт, який передбачає щомісячне 
звітування. В результаті 1 півріччя 2019 року фактичне виконання затверджених на 2019 рік показників складає 37,6 %. 
 
Фінансування для забезпечення діяльності Державного регістру ДІВ передбачає видатки на:  
-оплату праці співробітників Державного регістру ДІВ (99,9 % всіх витрат); 
-оплату товарів і послуг (оплату послуг Інтернет-провайдера за користування мережею Інтернет, придбання марок для відправки службової кореспонденції,  
канцелярського приладдя, витратних матеріалів для оргтехніки). 
 
2020 рік. 
Оплата праці співробітників Регістру. 
У 2020 році передбачається залишити структурну схему і штатний розпис Державного регістру ДІВ незмінними. Суму посадових окладів на 2020 рік пропонується 
встановити на рівні 504,0 тис. грн., виходячи з прогнозованого розміру мінімальної заробітної плати 4723 грн. Виплата премій та надбавок не передбачається. 
Загальний обсяг витрат на оплату праці у 2020 році передбачається на рівні 504,0 тис. грн. 
 
Нарахування на заробітну плату. 
Передбачається встановити нарахування на заробітну плату в сумі 100,8 тис. грн. 
 
Оплата товарів і послуг 
На придбання товарів та послуг на 2020 рік пропонується передбачити 14,6 тис. грн., а саме: на оплату послуг Інтернет-провайдера за користування мережею Інтернет 
3,6 тис. грн., на придбання марок для відправки службової кореспонденції 5 тис. грн., на придбання канцелярського приладдя, паперу та картриджу для принтера 6 тис. 
грн. 
 
Таким чином доведених граничних обсягів видатків на 2020 рік недостатньо для покриття першочергових витрат Державного реєстру ДІВ - на 2020 рік необхідний 
обсяг додаткового фінансування складає 69,9 тис. грн. (604,8 тис. грн.. + 14,6 тис. грн. - 549,5 тис. грн.). Детальні обґрунтування додаються. 
 
2021-2022 роки. 
У зв'язку із запланованим прийняттям у 2020 році постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження єдиної державної системи контролю та обліку 
індивідуальних доз опромінення та з метою відповідної оптимізації роботи Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (після прийняття постанови - 
Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення (Регістр ДІВ та доз)) на 2021-2022 роки заплановане внесення змін до 
організаційної структури Регістру ДІВ та доз: передача функцій територіальних реєстрових центрів Регістру ДІВ та доз до територіальних органів 
Держатомрегулювання та розширення штату головного реєстрового центру відповідно до розширених функцій Регістру ДІВ та доз. 
Суму посадових окладів на 2021-2022 роки пропонується встановити на рівні 420,0 тис. грн., виходячи з прогнозованого рівня інфляції. Виплата премій та надбавок не 
передбачається. Передбачено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі 17,7 тис. грн. (50 % посадового окладу). Загальний обсяг витрат на оплату 
праці у 2021-2022 роках передбачається на рівні 437,7 тис. грн. 
 
Нарахування на заробітну плату. 
Передбачається встановити нарахування на заробітну плату в сумі 96,3 тис. грн. 
 
Оплата товарів і послуг 
На придбання товарів та послуг на 2021-2022 роки пропонується з урахуванням інфляції передбачити 15,5 тис. грн., а саме: на оплату послуг Інтернет- 



провайдера за користування мережею Інтернет 3,8 тис. грн., на придбання марок для відправки службової кореспонденції 5,3 тис. грн., на придбання канцелярського 
приладдя, паперу та картриджу для принтера 6,4 тис. грн. 
 
Загальний обсяг видатків на 2021 рік: 437,7 тис. грн. + 96,3 тис. грн. + 15,5 тис. грн. = 549,5 тис. грн. 
 
Загальний обсяг видатків на 2022 рік: 437,7 тис. грн. + 96,3 тис. грн. + 15,5 тис. грн. = 549,5 тис. грн. 

КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2018 

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2019 

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 2018-2019 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році 
(тис. грн.)

 549,5Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 

 549,5  549,52610 

 549,5ВСЬОГО  549,5  549,5

Найменування КЕКВ/ 
ККК 

2019 рік 

затверджені 
призначення 

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2019 

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2020 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2020 
(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 2019 - 2020 роках 

 549,5  549,52610 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 

 549,5  549,5

 549,5  549,5 549,5ВСЬОГО  549,5

КЕКВ/ 
ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін 

Касові видатки/ 
надання кредитів 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018 

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2019 

Очікувана дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 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 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

 80,0Положення про Державний регістр джерел 
іонізуючого випромінювання і порядок оплати 
послуг з їх реєстрації, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.08.1997р. № 
847 

13  1   629,5 виділення додаткових коштів з Державного бюджету України  549,5

ВСЬОГО  629,5  549,5  80,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році 
За умови відсутності недофінансування із державного бюджету планується реєстрація зобов'язань за програмою на рівні касових видатків так, як в попередні роки. 
Держатомрегулювання і надалі буде здійснювати належний контроль за  зобов'язаннями. На даний час відповідний аналіз свідчить про ефективне управління 
зобов'язаннями. 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році 

Голова Григорій ПЛАЧКОВ 
(прізвище та ініціали) (підпис) 

Світлана БЕРЕЖНА Начальник Управління економіки, 
фінансів та звітності 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


