
Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2023 рік 

Державна інспекція ядерного регулювання України 527 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

5271010 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

Мета бюджетної програми 

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

Забезпечення та збереження  міжнародних режимів безпеки на всій   території України. 

Завдання бюджетної програми 

Забезпечення контролю рівня безпеки діючих енергоблоків АЕС, на об'єктах  поводження з РАВ, використання та виробництва ДІВ, уранових об'єктах. 

Впровадження комплексу заходів з фізичного захисту ЯУ, ЯМ, РАВ та інших ДІВ. 

Оцінка безпеки використання нового ядерного палива. 

Забезпечення безпеки перевезень радіоактивних матеріалів 

Результативні показники бюджетної програми 

Джерело інформації 

 спеціальний фонд загальний фонд 

2023 рік (проект) Одиниця виміру Показники 

2 3 4 5 6 

(тис. грн.) 

затрат 

кв. м. договори оренди, 

внутрішньо-господарський 

облік 

Загальна орендована площа  3 168,0 

од. Розпорядження КМУ 

№354-р від 09.08.2001 р., 

внутрішньо-господарський 

облік 

Кількість підвідомчих підприємств  1,0 

шт. Постанова КМУ від 
08.06.2016 р. №358, штатний 

розпис на 2020 рік, 

внутрішньо-господарський 

облік 

Кількість територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання  12,0 

од. Постанова КМУ від 

05.04.2014 р. №85, штатний 

розпис на 2020 рік, 
внутрішньо-господарський 

облік 

Кількість штатних одиниць  298,0 



од. Постанова КМУ 1399 від 

26.12.2011 р., 

внутрішньо-господарський 

облік 

Кількість службових автомобілів  7,0 

шт. План основної діяльності. 

План інспекційних 

перевірок. Наказ 
Держатомрегулювання 

"Річний план здійснення 

планових заходів 

державного нагляду 

Держатомрегулювання ", 

інші накази, 

внутрішньо-господарський 

облік 

Кількість відряджень по Україні  157,0 

продукту 

шт. Журнал реєстрації ліцензій Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів 

тощо 

 1 191,0 

шт. Журнал обліку Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів  9,0 

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

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

шт. Журнал реєстрації Кількість укладених міжнародних угод  2,0 

шт. Журнал реєстрації. Звіти. Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, по яким здійснені заходи з їх реалізації  12,0 

шт. План з проведення 

внутрішніх аудитів. 

Аудиторський звіт 

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

Держатомрегулювання 

 3,0 

тис.грн. Державний бюджет. 

Виписки ДКСУ. 

Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, дозволів  2 880,6 

шт. Положення про 

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

шт. План нормативного 

регулювання 

Кількість  розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно - правових документів  7,0 

шт. Журнал обліку Організовано інспекцій МАГАТЕ  55,0 

шт. Акт. Постанова "Про 

накладання штрафу" 
Кількість справ застосування заходів примусу  130,0 

шт. Система АСКОД Кількість виданих наказів з основної діяльності  935,0 

шт. Накази 

Держатомрегулювання. 

Журнал обліку. 

Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень в рамках державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та 

радіаційної безпеки 

 658,0 

днів План заходів з охорони 

праці, 

внутрішньо-господарський 

Кількість днів забезпечення  державних службовців - державних інспекторів талонами ЛПХ  3 000,0 

ефективності 

шт. Журнал систематичного 

огляду 

Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора  4,0 

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

якості 

відс. Протоколи ліцензійної 

комісії 

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



відс. Накази 

Держатомрегулювання. 

Комплексний план. Журнал 

обліку. 

Рівень виконання планів інспекційної діяльності Держатомрегулювання  100,0 



Державна інспекція ядерного регулювання України 527 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

5271020 Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

Мета бюджетної програми 

Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) та доз опромінення - Державного 

регістру ДІВ та доз 

Завдання бюджетної програми 

Державна реєстрація ДІВ та індивідуальних доз опромінення в Державному регістрі ДІВ та доз 

Результативні показники бюджетної програми 

Джерело інформації 

 спеціальний фонд загальний фонд 

2023 рік (проект) Одиниця виміру Показники 

2 3 4 5 6 

(тис. грн.) 

затрат 

осіб Штатний розпис Державного 

регістру ДІВ та доз 
Чисельність працівників Державного регістру ДІВ та доз  8,0 

од. Реєстраційні картки від 

власників ДІВ 
Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року  26 697,0 

продукту 

од. Реєстраційні картки від 

власників ДІВ 

Кількість зареєстрованих ДІВ  2 068,0 

од. Реєстраційні картки від 
спеціалізованих підприємств 

з поводження з 

радіоактивними відходами, 

повідомлення від митних 

органів 

Кількість ДІВ, знятих з обліку  908,0 

од. Реєстраційні картки від 

власників ДІВ. 

Повідомлення від 

виробників і власників ДІВ 

Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр"  18 506,0 

од. Реєстраційні форми обліку 

доз 

Кількість суб'єктів діяльності, внесених до Державного регістру ДІВ та доз  500,0 

од. Реєстраційні форми обліку 

доз 

Кількість акредитованих вимірювальних лабораторій, зареєстрованих в Державному регістрі ДІВ та доз  4,0 

тис.од. Реєстраційні форми обліку 

доз 

Кількість персоналу, дози професійного опромінення якого внесені до Державного регістру ДІВ та доз  10,0 

ефективності 



 

грн. Розрахунково Середня  вартість реєстрації операцій з ДІВ та доз, внесення інших записів в АС "Регістр"  54,1 

Виконуючий обов`язки 

Голови-Головного державного 

інспектора з ядерної та радіаційної 

безпеки України 

Олег КОРІКОВ 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Світлана БЕРЕЖНА Начальник Управління економіки, 

фінансів та обліку-Головний 

бухгалтер 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


