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06-04/3293-500К від 23.02.2021 
 

1. Державна інспекція ядерного регулювання України 527 

Звіт  

  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 5271000 Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України 

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

5271010 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 0434 

(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми 

№ з/п Ціль державної політики 

 1  Підвищення рівня безпеки експлуатації АЕС, об'єктів поводження з радіоактивних відходів (РАВ), уранових об'єктів та об'єктів використання та виробництва джерел іонізуючого 

випромінювання (ДІВ), перевезень радіоактивних матеріалів (РМ). 

 2  Забезпечення захищеності ядерних установок (ЯУ), ядерних матеріалів (ЯМ), РАВ, інших ДІВ. 

Мета бюджетної програми 5. 

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

 

Забезпечення та збереження міжнародних режимів безпеки на всій території України. 

 

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері ядерного регулювання. 

 

Строк реалізації - постійно. 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання   

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

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

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 7. 

разом 
загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом 
загальний  

фонд 

Касові видатки (надані кредити з бюджету) 
Відхилення  № 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів* 

11 

Усього  79 477,0  79 477,0  78 240,2  78 240,2 -1 236,8 -1 236,8 

тис. гривень 

MLT
Выделение
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-1324,5 -1324,5  77179,5  77179,5  1  78504,0  78504,0 Державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з 

ядерної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ЯМ, РАВ та інших ДІВ. 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 

бюджетної програми 

-0,6 -0,6  46,9  46,9  2  47,5  47,5 Підвищення кваліфікації державних службовців інспекторів. 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 

бюджетної програми 

За  рахунок переукладення договору на меншу вартість навчання. 

 88,3  88,3  1013,8  1013,8  3  925,5  925,5 Заходи з інформатизації. 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 

бюджетної програми 

У зв'язку з затвердженням нової Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації ( наказ Міністерства цифрової трасормації України від 07.05.2020 

№67). 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

Код 

державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 

разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд 

Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету) Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

2 1 

тис. гривень 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 9. 

11 

Фактичні результативні показники,  досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету) Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено  у паспорті бюджетної  

програми 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

1 2 3 4 8 9 10 12 13 7 6 5 

разом 
спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 

1 затрат 

Загальна орендована площа кв. м. договори оренди, внутрішньо-

господарський облік 

 3195,5  3195,5  69,5  69,5  1  3126  3126 

Кількість підвідомчих підприємств од. Розпорядження КМУ №354-р від 

09.08.2001 р., внутрішньо-

господарський облік 

 1  1  2  1  1 

Кількість територіальних органів як 

структурних підрозділів апарату 

Держатомрегулювання 

шт. Постанова КМУ від 08.06.2016 р. 

№358, штатний розпис на 2020 
рік, внутрішньо-господарський 

облік 

 12  12  3  12  12 



3 

Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 05.04.2014 р. 

№85, штатний розпис на 2020 

рік, внутрішньо-господарський 

облік 

 197  197 -101 -101  4  298  298 

Кількість службових автомобілів од. Постанова КМУ 1399 від 

26.12.2011 р., внутрішньо-

господарський облік 

 8  8  3  3  5  5  5 

Кількість відряджень по Україні шт. План основної діяльності. План 

інспекційних перевірок. Наказ 

Держатомрегулювання №498 від 

20.11.2019 року " Річний план 

здійснення планових заходів 

державного нагляду 

Держатомрегулювання на 2020 

рік", інші накази, внутрішньо-

господарський облік 

 334  334 -371 -371  6  705  705 

Вартість тематичних 

короткотермінових семінарів 

тис.грн. План підвищення кваліфікації 

державних службовців 

 2,7  2,7  0,7  0,7  7  2  2 

Вартість підвищення кваліфікації за 

професійною програмою 

тис.грн. План підвищення кваліфікації 

державних службовців 

 44,2  44,2 -1,3 -1,3  8  45,5  45,5 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Протягом звітного періоду за кодами економічнї класифікації видатків відбулись зміни в Кошторисі установи -  відповідно зміни в результативних показниках. 

2 продукту 

Видано ліцензій (переоформлено, 

внесено змін) на виробництво та 

використання ДІВ, перевезення 

радіоактивних матеріалів тощо 

шт. Журнал реєстрації ліцензій  1277  1277  570  570  1  707  707 

Кількість виданих сертифікатів про 

затвердження у разі перевезення 

радіоактивних матералів 

шт. Журнал обліку  12  12  2  2  2  10  10 

Кількість наданих дозволів у сфері 

безпеки використання ядерної 

енергії 

шт. Журнал обліку  184  184 -31 -31  3  215  215 

Кількість наданих допусків до 

виконання особливих робіт 

шт. Журнал обліку  17  17 -3 -3  4  20  20 

Кількість укладених міжнародних 

угод 

шт. Журнал реєстрації  1  1  5  1  1 

Кількість проектів міжнародної 

технічної допомоги, по яким 

здійснені заходи з їх реалізації 

шт. Журнал реєстрації. Звіти  21  21  4  4  6  17  17 

Кількість проведених внутрішніх 
аудитів в установах та 

підприємствах, що належать до 

сфери управління 

Держатомрегулювання 

шт. План з проведення внутрішніх 

аудитів. Аудиторський звіт 

 1  1 -1 -1  7  2  2 

Надходження до бюджету за видачу 

ліцензій, сертифікатів, дозволів 
тис.грн. Державний бюджет. Виписки 

ДКС 

 2881,8  2881,8 -618,2 -618,2  8  3500  3500 
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Кількість опрацьованих звернень, 

заяв, скарг громадян України 
шт. Система обліку вхідної та 

вихідної документації. АСКОД. 

 1276  1276 -274 -274  9  1550  1550 

Кількість опрацьованих запитів на 

публічну інформацію 

шт. Система обліку вхідної та 

вихідної документації. АСКОД. 

 62  62  27  27  10  35  35 

Доповідь про стан ядерної та 

радіаційної безпеки в Україні 

шт. Положення про 

Держатомрегулювання 

 1  1  11  1  1 

Кількість державних службовців, які 

підвищили кваліфікацію за 

пофесійною програмою та на 

тематичних короткотермінових 

семінарах 

осіб План підвищення кваліфікації 

державних службовців, 

внутрішній облік 

 24  24  4  4  12  20  20 

Кількість  розроблених 

законопроектів, розпоряджень, 

постанов та інших нормативно - 

правових документів 

шт. План нормативного регулювання  17  17  7  7  13  10  10 

Організовано інспекцій МАГАТЕ шт. Журнал обліку  55  55  14  55  55 

Кількість справ застосування 

заходів примусу 

шт. Акт. Постанова "Про накладання 

штрафу" 

 42  42  12  12  15  30  30 

Кількість виданих наказів з основної 

діяльності 

шт. Система АСКОД  561  561  11  11  16  550  550 

Кількість придбаного серверного, 

комп'ютерного  та офісного 

обладнання 

шт. Договір, акт, внутрішньо-

господарський облік 

 1  1 -6 -6  17  7  7 

Кількість проведених інспекційних 

перевірок, обстежень в рамках 

державного нагляду за дотриманням 

вимог ядерної та радіаційної безпеки 

шт. Накази Держатомрегулювання. 

Журнал обліку. 

 258  258 -407 -407  18  665  665 

Введено в експлуатацію 

модернізований вебсайт 

Держатомрегулювання 

шт. План МТЗ, наказ  про введення в 

експлуатацію 

 1  1  19  1  1 

Кількість державних службовців - 

державних  інспекторів, що 

пройшли медогляд 

од. План заходів з охорони праці, 

внутрішньо-господарський облік 

-140 -140  20  140  140 

Кількість днів забезпечення  

державних службовців - державних 

інспекторів талонами ЛПХ 

днів План заходів з охорони праці, 

внутрішньо-господарський облік 

 2937  2937 -202 -202  21  3139  3139 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Протягом звітного періоду за кодами економічнї класифікації видатків відбулись зміни в Кошторисі установи -  відповідно зміни в результативних показниках. 

Відхилення фактичних показників від запланованих в бік зменшення  у звя'зку з протидією поширенню коронавірусу COVID-19 (Закон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)") 

3 ефективності 

Кількість проведених інспекцій на 

одного державного інспектора 

шт. Журнал систематичного огляду  2 -2  1  4 

Кількість проведених внутрішніх 

аудитів на одного виконавця 

шт. Аудиторський звіт  1 -1  2  2 

Середні витрати на одного слухача 
при підвищенні кваліфікації за  

професійною програмою 

тис.грн. Договір  2 -0,5  3  2,5 
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Середня вартість людино-дня 

відрядження по Україні 
грн. Авансовий звіт про відрядження, 

внутрішньо-господарсьий облік 

 604  29,5  4  574,5 

Середня вартість медогляду одного 

державного інспектора 

грн. Договори -1107  5  1107 

Середні витрати на одного слухача 

за тематичним короткотерміновим  

семінаром 

грн. Договір  1,4  0,4  6  1 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Відхилення фактичних показників від запланованих в бік зменьшення у звя'зку з протидією поширенню коронавірусу COVID-19 (Закон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)") 

4 якості 

Рівень вчасно виконаних етапів 

ліцензійного процесу  та державного 

нагляду 

відс. Протоколи ліцензійної комісії  100  1  100 

Частка  державних службовців, які 

підвищили кваліфікацію до 
загальної кількості державних 

службовців, яким необхідно 

підвищити кваліфікацію 

відс. План підвищення кваліфікації 

державних службовців. Акт 

виконаних робіт. 

 47  2  47 

Рівень виконання планів 

інспекційної діяльності 

Держатомрегулювання 

відс. Накази Держатомрегулювання. 

Комплексний план.Журнал 

обліку. 

-100  3  100 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Відхилення фактичних показників від запланованих в бік зменьшення у звя'зку з протидією поширенню коронавірусу COVID-19 (Закон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)") 

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми 5271010 

при формуванні та реалізаці державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії виконані.  

Діяльність Держатомрегулювання здійснюється на основі стратегічних планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Плани діяльності 

розміщуються на офіційному вебсайті Держатомрегулювання https://snriu.gov.ua/ 

У 2020 році забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених законами, актами і дорученнями Президента України, Уряду України, спрямованих на 

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським  

Затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом державного 

бюджету становив 79 477 тис. грн. в т. ч. передбачені капітальні видатки 430 тис. грн. 

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2020 році склав 79 477 тис. грн. в т. ч. капітальні видатки 430 тис. грн. Фінансування програми складає 100 %. 

Фактичне виконання бюджетної програми складає 98,4 %, капітальні видатки виконані на 81%. 

Станом на 31 грудня 2020 р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. 

Протягом звітного періоду заробітна плата в Держатомрегулюванні виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. 

Аналіз стану виконання результативних показників 
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10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць 

 
тис. гривень 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 

 

11. 
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Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми 5271010 

при формуванні та реалізаці державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії виконані.  

Діяльність Держатомрегулювання здійснюється на основі стратегічних планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Плани діяльності 

розміщуються на офіційному вебсайті Держатомрегулювання https://snriu.gov.ua/ 

У 2020 році забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених законами, актами і дорученнями Президента України, Уряду України, спрямованих на 

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі Планом 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, Планом заходів з реалізації Стратегії 

реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки; Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року тощо.   

Враховуючи звітну інформацію, на належному рівні забезпечено регулювання ядерної та радіаційної безпеки, захищеності, виконання пріоритетних завдань, визначених 

на 2020 рік, та завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України. 

Злагоджена, системна та послідовна робота у 2020 році Апарату Держатомрегулювання, територіальних органів з ядерної та радіаційної безпеки, підприємства, що 

входить до сфери управління дозволила забезпечити на належному рівні ядерну та радіаційну безпеку, захищеність, радіаційний захист населення, персоналу та 

навколишнього природного середовища, дотримання міжнародних режимів гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки та захищеності. 

У 2020 році робота була зосереджена на імплементації заходів для енергоблоків, термін експлуатації яких продовжується у понадпроєктний строк (головним чином це 

стосувалося енергоблоку № 5 ВП "Запорізька АЕС").  

На енергоблоках АЕС України впроваджувались заходи щодо розроблення матеріалів і виконання кваліфікації елементів енергоблоків, забезпечення підживлення та 

охолодження басейну витримки в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС, забезпечення підживлення парогенераторів в умовах тривалого повного знеструмлення 

АЕС, забезпечення працездатності споживачів системи технічної води групи "А" в разі зневоднення бризкальних басейнів, приладового забезпечення під час та після 

аварій (ПАМС), забезпечення аварійного електропостачання в умовах тривалого повного знеструмлення АЕС, запобігання ранньому байпасуванню гермооболонки в 

результаті потрапляння розплавлених мас активної зони з шахти реактора поза гермооб'ємом, розроблення та впровадження заходів щодо зниження концентрації водню в 

гермооболонці для запроєктних аварій та інit. 

У 2020 році провадження діяльності здійснювалось на основі Плану діяльності Державної інспекції ядерного регулювання України на 2020 бюджетний рік та два 

бюджетні періоди, що настають за плановим (2021 - 2022 роки).З метою удосконалення системи державного регулювання в сфері використання ядерної енергії також 

розроблено: 

-Законопроєкт "Про внесення змін до статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (зареєстровано у Верховній Раді України від 01 

жовтня 2020 р. за № 4181). 

-Доповнення до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України в частині забезпечення виконання функцій Головного державного інспектора з 

ядерної та радіаційної безпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 652)".  

-Положення про функціональну підсистему ядерної та радіаційної безпеки єдиної державної системи цивільного захисту, затверджено наказом Держатомрегулювання від 

14 лютого 2020 р. № 57, зареєстрованим у Мін'юсті 13 квітня 2020 р. за № 340/34623; 

-Зміни до Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб'єктів окремих видів діяльності у сфері 

використання ядерної енергії (наказ Держатомрегулювання від 18 серпня 2020 р. № 342,  зареєстрований в Мін'юсті 07 вересня 2020 р. за № 854/35137; 

-Методика оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній інспекції ядерного регулювання України, підприємствах, що належать до сфери її 

управління" (наказ Держатомрегулювання від 03 серпня 2020 р. № 317,  зареєстрований у Мін'юсті 07 вересня 2020 р. за № 856/35139). 

2020 рік став безпрецедентним роком для світової спільноти, принісши із собою наймасштабніший виклик глобального поширення COVID-19. Через запроваджені 

обмеження, на певний період, було призупинено реалізацію проєктів та програм міжнародного співробітництва, проведення міжнародних конференцій, семінарів, 

тренінгів, зустрічей, як в двосторонньому форматі, так і під егідою міжнародних організацій та асоціацій. Водночас розуміння потенційних наслідків відсутності 

взаємодії призвело до трансформації підходів щодо здійснення міжнародного співробітництва. 

Найбільш трансформаційним 2020 рік став для Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). У 2020 році уся діяльність МАГАТЕ, окрім верифікаційної, була 

переведена в онлайн режим. Проведення багатьох заходів було скасовано або перенесено на пізніший та сприятливий період. 

Одним з небагатьох заходів, який було проведено в звичному форматі, стала Міжнародна конференція з ядерної захищеності, яка проходила 10 - 14 лютого 2020 р. у м. 

Відень. Участь в конференції взяла 141 країна-член із найбільшим представництвом в міністерському сегменті. Міністерська Декларація конференції підтвердила 

центральну роль МАГАТЕ у здійсненні міжнародного співробітництва в цілях забезпечення захищеності ядерного та іншого радіоактивного матеріалу. 
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У квітні 2020 року, як реакція на виклик глобальної пандемії, МАГАТЕ розпочало реалізацію амбітного проєкту щодо надання допомоги країнам-членам з виявлення та 

діагностики COVID-19. Понад 1500 одиниць відповідного обладнання на безоплатній основі було передано до 125 країн, в тому числі, і до України. 

Незважаючи на обмеження запроваджені країнами, МАГАТЕ продовжило реалізовувати гарантії в країнах-членах з метою попередження переключення ядерного 

матеріалу з мирного використання. За сприяння країн-членів МАГАТЕ змогло забезпечити проведення реальних інспекцій на ядерних установках, в тому числі і в 

Україні.  

08 липня 2020 р. у м. Київ відбулось засідання Групи вищого рівня з питань реалізації гарантій (SIRG). Делегацію МАГАТЕ очолив директор Відділу операцій "С" 

Департаменту гарантій МАГАТЕ пан Харольдо Баррозо Джуніор. У ході засідання обговорювались поточні питання застосування гарантій МАГАТЕ в Україні. У рамках 

візиту представники МАГАТЕ відвідали майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, новий безпечний конфайнмент та Сховище 

відпрацьованого ядерного палива-2. 

Внесено зміни в оглядові процеси в рамках міжнародних інструментів з питань безпеки, депозитарієм яких виступає МАГАТЕ. Так, було скасовано проведення Восьмої 

оглядової наради з розгляду виконання країнами зобов'язань відповідно до Конвенції про ядерну безпеку, яка була запланована на 21 - 31 березня 2020 р. Організаційну 

нараду з підготовки до проведення Сьомої оглядової наради з розгляду виконання країнами зобов'язань відповідно до Об'єднаної Конвенції про безпеку поводження з 

відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі - Об'єднана Конвенція) проведено із запізненням у вересні 2020 року та в онлайн 

форматі.  

У 2020 році забезпечувалась реалізація 4-х національних проєктів Програми Технічного Співробітництва МАГАТЕ на період 2020-2021рр. 

Забезпечено виконання пріоритету діяльності у 2020 році щодо ефективного функціонування державної системи фізичного захисту (у межах компетенції 

Держатомрегулювання) в умовах режиму підвищеної готовності (в частині досягнення основних цілей фізичного захисту), оскільки створювались та підтримувались 

умови для мінімізації можливості здійснення диверсії щодо ядерних установок та радіоактивних матеріалів, крадіжки чи іншого несанкціонованого вилучення 

радіоактивних матеріалів, а також зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. 

У разі виявлення порушень норм, правил з ядерної та радіаційної безпеки, не усунення або невиконання інших законних вимог державних інспекторів 

Держатомрегулювання, до суб'єктів діяльності були застосовані штрафні санкції, передбачені ст.17-1 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання 

ядерної енергії". До посадових осіб, винних у скоєнні правопорушень у сфері використання ядерної енергії, були застосовані штрафні санкції, передбачені ст. 95 та 188-

18 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення". 

Держатомрегулювання у своїй діяльності дотримується політики прозорості, відкритості та готовності до співпраці з громадськістю та засобами масової інформації.  

Інструментами для офіційного інформування та забезпечення належного рівня комунікації є офіційний вебсайт Держатомрегулювання, офіційна сторінка у соціальній 

мережі Facebook та допоміжний вебсайт uatom.org. 

Так, з 01 жовтня 2020 р. введено в дію, після модернізації, офіційний вебсайт Держатомрегулювання за адресою https://snriu.gov.ua, що відповідає встановленим вимогам.  

У 2020 році забезпечено інформування щодо найважливіших подій та рішень з питань формування і реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, 

здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії, стан безпеки на атомних електростанціях, проведених інспекцій МАГАТЕ, заходів 

міжнародного співробітництва, діяльності дорадчих органів (Колегії та Громадської ради) тощо. Опубліковано більше 130 інформаційних повідомлень на офіційному 

вебсайті Держатомрегулювання. 

Затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом державного 

бюджету становив 79 477 тис. грн. в т. ч. передбачені капітальні видатки 430 тис. грн. 

Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2020 році склав 79 477 тис. грн. в т. ч. капітальні видатки 430 тис. грн. Фінансування програми складає 100 %. 

Фактичне виконання бюджетної програми складає 98,4 %, капітальні видатки виконані на 81%. 

Станом на 31 грудня 2020 р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. 

Протягом звітного періоду заробітна плата в Держатомрегулюванні виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 



9 

Григорій ПЛАЧКОВ Голова - Головний державний інспектор з 

ядерної та радіаційної безпеки України 
(ім’я та прізвище) (підпис) 

Світлана БЕРЕЖНА Начальник Управління економіки, фінансів 

та обліку - Головний бухгалтер (ім’я та прізвище) 

(підпис) 



1. Державна інспекція ядерного регулювання України 527 

Звіт  

  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 5271000 Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України 

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

5271020 Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 0530 

(КПКВК ДБ) (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми 

№ з/п Ціль державної політики 

 1  Підвищення безпеки виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), безпеки поводження з радіоактивними відходами (РАВ), перевезень радіоактивних 

матеріалів, діяльності з переробки уранових руд 

Мета бюджетної програми 5. 

Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю ДІВ - Державного регістру ДІВ. 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання   

 1  Державна реєстрація ДІВ, завершення встановлення повного контролю за знаходженням та переміщенням ДІВ у Державному регістрі ДІВ 

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 7. 

разом 
загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом 
загальний  

фонд 

Касові видатки (надані кредити з бюджету) 
Відхилення  

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів* 
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Усього  549,5  549,5  543,3  543,3 -6,2 -6,2 

-6,2 -6,2  543,3  543,3  1  549,5  549,5 Ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 

бюджетної програми 

тис. гривень 
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8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

Код 

державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 

разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд 

Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету) Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

2 1 

тис. гривень 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 9. 

11 

Фактичні результативні показники,  досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету) Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено  у паспорті бюджетної  

програми 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

1 2 3 4 8 9 10 12 13 7 6 5 

разом 
спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 

1 затрат 

Кількість реєстрових центрів 

Регістру 
од. Штатний розпис Регістру  4  4  1  4  4 

Чисельність працівників Регістру осіб Штатний розпис Регістру  8  8  2  8  8 

Кількість зареєстрованих ДІВ 

станом на початок року 

од. Реєстраційні картки від власників 

ДІВ 

 25248  25248  484  484  3  24764  24764 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 24764 одиниці ДІВ, зареєстрованих станом на 01.01.2020 року + 1388 нових ДІВ, зареєтрованих протягом 2020 року - 904 ДІВ, знятих з обліку в Регістрі протягом 2020 року = 

25248 одиниць ДІВ, зареєстрованих станом на 01.01.2021 року. 

2 продукту 

Кількість зареєстрованих ДІВ од. Реєстраційні картки від власників 

ДІВ 

 1388  1388  315  315  1  1073  1073 

Кількість ДІВ, знятих з обліку од. Реєстраційні картки від 
спеціалізованих підприємств з 

поводження РАВ, повідомлення 

від митних органів 

 904  904  454  454  2  450  450 

Кількість виконаних змін інформації 

в АС "Регістр" про ДІВ та їх 

власників, зареєстрованих протягом 

року 

од. Реєстраційні картки від власників 

ДІВ. Повідомлення від 

виробників і власників ДІВ. 

 6994  6994  424  424  3  6570  6570 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Протягом 2020 року було ввезено та виготовлено ДІВ більше ніж планувалось. 

План за показником зняття ДІВ з обліку у Регістрі перевиконаний у зв'язку з передачею до ДСП "Радон" більшої кількості закритих радіонуклідних джерел ніж планувалось. 

План з внесення інформації до АС "Регістр" перевиконаний, в основному, через збільшення кількості проведений операцій з реєстрації  ДІВ та зняття з обліку. 

3 ефективності 

Середня  вартість реєстрації 

операцій з ДІВ та внесення інших 

записів в АС "Регістр" 

грн. Розрахунково  78,6 -5,0  1  83,6 



3 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Середня вартість реєстрації операцій знизилась у зв'язку зі збільшенням їх кількості. 

Кількісний рівень результативних показників  програми не залежить повною мірою від її виконавця - чітко спрогнозувати кількість ДІВ, що будуть, зокрема,  ввезені, 

виготовлені чи виведені з робочого стану неможливо. Для обрахунку планових показників використовуються середні дані за останні роки. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць 

 
тис. гривень 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 

 

11. 

Бюджетна програма виконується у повному обсязі, забезпечується функціонування та ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання в Україні, що 

дає змогу забезпечити повний контроль за виготовленням, ввезенням, вивезенням, переміщенням ДІВ в Україні. 

Станом на 31.12.20209 року в Україні використовується 25248 зареєстрованих у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання джерел іонізуючого 

випромінювання (далі - ДІВ), у тому числі: 

8728 закритих радіонуклідних джерел (станом на 01.01.2020 кількість зареєстрованих радіонуклідних ДІВ складала 8836 одиниць. За 2020 рік зареєстровано 450 нових 

радіонуклідних джерел. Знято з обліку 558 джерел);  

16520 нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання (станом на 01.01.2020 року кількість зареєстрованих нерадіонуклідних установок складала 

15928 одиниць. За 2020 рік зареєстровано 938 одиниць нових джерел. Знято з обліку 346 ДІВ). 

Сума сплаченого реєстраційного збору за рік згідно з отриманими копіями платіжних доручень складає 245046,05 грн.  

Кількість виконаних у звітному періоді змін інформації в АС "Регістр" про ДІВ та їх власників складає 6994 одиниць. 

За 2020 рік зафіксовано ввезення радіофармацевтичних препаратів та РІО - наборів за 78 повідомленнями (74 - ДП "УДВП Ізотоп" та 4 - ТОВ "МТМ"), генераторів 

радіонуклідів Тс - 99m за 45 повідомленнями (ДП "УДВП Ізотоп"). 

У 2020 році отримано інформацію про втрату 4 радіонуклідних джерел - їх забетоновано у шахті на великій глибині у зв'язку з неможливістю підняття на поверхню. 

Отримано інформацію про виготовлення 5 радіонуклідних джерел. 

Інформація про транзит радіонуклідних ДІВ територією України протягом року не надходила. 

З реєстрових центрів протягом року отримано та оброблено 139 пакетів інформації.  

У 2020 році була надана консультаційна допомога представникам 1390 підприємств, установ та організацій. 

Для міжрегіональних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання реєстровими центрами та Головним реєстровим центром підготовлено 1035 

довідок.  

У звітному періоді були підготовлені відповіді на запити Управлінь Служби безпеки України, прокуратури, Головних управлінь Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та інших органів. 

Фінансування ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання виконувалося у відповідності до затвердженого Плану асигнувань. Використання 

фінансування складає 100%. 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 
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Григорій ПЛАЧКОВ Голова - Головний державний інспектор з 

ядерної та радіаційної безпеки України 
(ім’я та прізвище) (підпис) 

Світлана БЕРЕЖНА Начальник Управління економіки, фінансів 

та обліку - Головний бухгалтер (ім’я та прізвище) 

(підпис) 


