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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. 5271010Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання
(найменування бюджетної програми) КПКВК

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

Формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.
Забезпечення та збереження  міжнародних режимів безпеки на всій   території України.

3.2. 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

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 поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.1995 р.  N 255/95-ВР;
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 захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998 р. N 15/98-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 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 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 Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу" від 03.09.2008 р. N 356-VI;
Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності " від 15.01.2015 р. № N 124-VIIІ;
Закон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року №889-VIII;
Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України у сфері використання ядерної енергії" від  18.09.2019 № 107-IX.;
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо бнзпеки використання ядерної енергії" від 19.05.2020 р. № 613-ІХ;



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 18.12.1996 р. N 1525 "Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2005 р. № 845 "Питання кваліфікаційної атестації та стимулювання працівників Держатомрегулювання, які безпосередньо 
виконують функції державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";
Постанова Кабінету Міністрів України  від 03.10.2007 р. № 1196 "Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12. 2011 р. N 1337 "Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту";
Постанова Кабінету Міністрів України  від 13.11. 2013 р. N 824 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної 
безпеки";
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 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 25.10 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 25.01. 2017 р. N 39 "Деякі питання оптимізації діяльності територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання";
Постанова Кабінету  Міністрів України від  21.08.2019 за № 759 "Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних 
матеріалів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1141 "Деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення";
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 2021-2023 роках

Код Найменування 2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний 
фонд

разом
(3+4)

2022  рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд загальний фондспеціальний 
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 ХХ 84 680,6  68 591,2 78 751,8  68 591,2 84 680,6 78 751,8

ВСЬОГО  78 751,8  78 751,8  84 680,6  84 680,6  68 591,2  68 591,2
Разом надходжень  78 751,8  78 751,8  84 680,6  84 680,6  68 591,2  68 591,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках



Код Найменування 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

разом
(3+4)

2025  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

ВСЬОГО
Разом надходжень

КЕКВ Найменування 2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

разом 
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

2110  60 312,4  64 051,8  51 881,9 60 312,4  64 051,8  51 881,9Оплата праці

2120  12 706,0  13 485,0  11 414,0 12 706,0  13 485,0  11 414,0Нарахування на оплату праці

2210  677,9  985,0  642,9 677,9  985,0  642,9Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

2230  388,7  515,0  463,0 388,7  515,0  463,0Продукти харчування

2240  3 208,1  3 565,2  2 614,2 3 208,1  3 565,2  2 614,2Оплата послуг (крім комунальних)

2250  264,1  350,0  195,0 264,1  350,0  195,0Видатки на відрядження

2270  1 053,6  1 669,5  1 352,2 1 053,6  1 669,5  1 352,2Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

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

2800  93,5  11,6  28,0 93,5  11,6  28,0Інші поточні видатки

ВСЬОГО  78 751,8  78 751,8  84 680,6  84 680,6  68 591,2  68 591,2

2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(6+7)

разом 
(9+10)

спеціальний фондзагальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО



2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2025 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 2024 і 2025 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(3+4)

2025 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  2024 і 2025 роках
(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

2023 рік (проект)

загальний 
фонд

9 10

спеціальний 
фонд

разом
(3+4)

11

2022 рік (затверджено)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках
(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний 
фонд

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

 1  78 022,3 78 022,3державний нагляд за дотриманням 
законодавства, норм, правил і 
стандартів з ядерної безпеки, 
фізичного захисту  ЯУ, ЯМ, РАВ та 
інших ДІВ

 84 637,9  68 591,2 84 637,9  68 591,2

 2  47,5 47,5Підвищення кваліфіквції державних 
службовців

 42,7  42,7

 3  682,0 682,0Заходи з інформатизації

ВСЬОГО  78 751,8 78 751,8  84 680,6  84 680,6  68 591,2  68 591,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

2025 рік (прогноз)

загальний
 фонд

6 7

спеціальний фонд разом
(3+4)

8

(тис. грн.)

54321

разом
(3+4)

спеціальний фондзагальний фонд

2024 рік (прогноз)Напрями використання бюджетних коштів№ 
з/п

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках



Джерело інформації

  спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фондзагальний фонд

2023 рік (проект)2022 рік (затверджено)2021 рік (звіт)Одиниця виміруПоказники№ 
з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

 3 168,0кв. м. договори оренди, 
внутрішньо-господарський 
облік

 3 168,0  3 168,0Загальна орендована площа 1 

 1,0од. Розпорядження КМУ 
№354-р від 09.08.2001 р., 
внутрішньо-господарський 
облік

 1,0  1,0Кількість підвідомчих підприємств 2 

 12,0шт. Постанова КМУ від 
08.06.2016 р. №358, 
штатний розпис на 2020 
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 2020 
рік, 
внутрішньо-господарський 
облік

 196,0  298,0Кількість штатних одиниць 4 

 7,0од. Постанова КМУ 1399 від 
26.12.2011 р., 
внутрішньо-господарський 
облік

 8,0  7,0Кількість службових автомобілів 5 

 400,0шт. План основної діяльності. 
План інспекційних 
перевірок. Наказ 
Держатомрегулювання 
"Річний план здійснення 
планових заходів 
державного нагляду 
Держатомрегулювання ", 
інші накази, 
внутрішньо-господарський 
облік

 403,0  157,0Кількість відряджень по Україні 6 

 3,0шт. План підвищення 
кваліфікації державних 
службовців

Кількість тематичних короткотермінових семінарів 7 

продукту

 1 190,0шт. Журнал реєстрації ліцензій  2 358,0  1 191,0Видано ліцензій (переоформлено, внесено змін) на виробництво та 
використання ДІВ, перевезення радіоактивних матеріалів тощо

 1 

 10,0шт. Журнал обліку  11,0  9,0Кількість виданих сертифікатів про затвердження у разі 
перевезення радіоактивних матеріалів

 2 

 203,0шт. Журнал обліку  208,0  186,0Кількість наданих дозволів у сфері безпеки використання ядерної 
енергії

 3 

 15,0шт. Журнал обліку  19,0  20,0Кількість наданих допусків до виконання особливих робіт 4 



 2,0шт. Журнал реєстрації  1,0  2,0Кількість укладених міжнародних угод 5 

 15,0шт. Журнал реєстрації. Звіти.  21,0  12,0Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, по яким 
здійснені заходи з їх реалізації

 6 

 2,0шт. План з проведення 
внутрішніх аудитів. 
Аудиторський звіт

 2,0  3,0Кількість проведених внутрішніх аудитів в установах та 
підприємствах, що належать до сфери управління 
Держатомрегулювання

 7 

 3 101,5тис.грн. Державний бюджет. 
Виписки ДКСУ.

 3 623,2  2 880,6Надходження до бюджету за видачу ліцензій, сертифікатів, 
дозволів

 8 

 1,0шт. Положення про 
Держатомрегулювання

 1,0  1,0Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні 9 

 30,0шт. План підвищення 
кваліфікації державних 
службовців, внутрішній 
облік

Кількість державних службовців, які беруть участь у підвищенні 
кваліфікації на тематичних короткотермінових семінарах

 10 

 5,0шт. План нормативного 
регулювання

 11,0  7,0Кількість  розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов 
та інших нормативно - правових документів

 11 

 55,0шт. Журнал обліку  58,0  55,0Організовано інспекцій МАГАТЕ 12 

 155,0шт. Акт. Постанова "Про 
накладання штрафу"

 291,0  130,0Кількість справ застосування заходів примусу 13 

 915,0шт. Система АСКОД  1 062,0  935,0Кількість виданих наказів з основної діяльності 14 

 513,0шт. Накази 
Держатомрегулювання. 
Журнал обліку.

 495,0  658,0Кількість проведених інспекційних перевірок, обстежень в рамках 
державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної 
безпеки

 15 

 126,0осіб План заходів з охорони 
праці, 
внутрішньо-господарський

 65,0Кількість державних службовців - державних  інспекторів, що 
пройшли медогляд

 16 

 3 060,0днів План заходів з охорони 
праці, 
внутрішньо-господарський

 3 561,0  3 000,0Кількість днів забезпечення  державних службовців - державних 
інспекторів талонами ЛПХ

 17 

ефективності

 4,0шт. Журнал систематичного 
огляду

 4,0  4,0Кількість проведених інспекцій на одного державного інспектора 1 

 2,0шт. Аудиторський звіт  2,0  3,0Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця 2 

 1 500,0грн. Договори  987,6Середня вартість медогляду одного державного інспектора 3 

 1,6тис.грн. ДоговірСередні витрати на одного слухача за тематичним 
короткотерміновим  семінаром

 4 

якості

 100,0відс. Протоколи ліцензійної 
комісії

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

 1 

 51,0відс. План підвищення 
кваліфікації державних 
службовців. Акт 
виконаних робіт.

 30,0Частка  державних службовців, які підвищили кваліфікацію до 
загальної кількості державних службовців, яким необхідно 
підвищити кваліфікацію

 2 

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

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

 3 
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№ 
з/п

Показники Одиниця виміру 2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд

Джерело інформації

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

87654321

(тис. грн.)

8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2021 рік (звіт)Найменування

загальний 
фонд

спеціальний фонд

2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний 
фонд

спеціальний фонд спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

спеціальний фонд спеціальний фондзагальний 
фонд

загальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати  35 488,5  41 193,0  44 019,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки  15 053,2  6 708,6
3. Премії  1 725,6  8 134,4  3 220,7
4. Матеріальна допомога  8 045,1  8 015,8  4 641,7
ВСЬОГО  60 312,4  64 051,8  51 881,9

№
з/п

Категорії працівників

1 2

2024 рік 

13 14

2025 рік 

15 16

2021 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд

3 5

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

2022 рік (план)

загальний фонд спеціальний фонд

затверд-
жено

фактично
зайняті

затверд-
жено

фактично
зайняті

4 6 7 8 9 10

2023 рік

11 12

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

 293,00  271,00  293,00  191,00  293,00 Державні службовці 1 

 1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 Інші працівники 2 

 4,00  4,00  4,00  4,00  4,00 Обслуговуючий персонал 3 

 298,00  276,00  298,00  196,00  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

1110

спеціальний фонд  загальний фонд

2023 рік (проект)

98

спеціальний 
фонд

  загальний фонд

2022 рік (затверджено)

76

спеціальний фонд  загальний фонд

2021 рік (звіт)

54321

Короткий зміст заходів за програмоюКоли та яким документом затвердженаНазва  Код програми№
з/п

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках
(тис. грн.)



10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№
з/п

  Код 
програми

Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою

1 2 3 4 5

2024 рік (прогноз)

  загальний фондспеціальний фонд

6 7

2025 рік (прогноз)

  загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

8 9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Держатомрегулювання є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії. Основні завдання, функції та повноваження органу визначені у Положенні 
про Держатомрегулювання, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363.
Основними завданнями Держатомрегулювання є:
-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.
Забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених на 2021 рік, та завдань відповідно до актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, 
Енергетичної стратегієї України на період до 2035 року, планів діяльності  Держатомрегулювання  на 2021  рік  та рішень Колегії Держатомрегулювання.
Злагоджена, системна та послідовна робота у 2021 році Апарату Держатомрегулювання та 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.
ВАЖЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ РОКУ:
Видано Державному підприємству "Національна  атомна  енергогенеруюча  компанія  "Енергоатом" ліцензію на право провадження діяльності на етапі життєвого 
циклу "експлуатація ядерної установки енергоблока № 5 ВП "Запорізька АЕС"
Видано ліцензію на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки - сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" 
типу (СВЯП-2)" Державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС"
Державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС" видано окремий дозвіл  на вивантаження кондиційного відпрацьованого ядерного палива зі 
Сховища відпрацьованого  ядерного палива "мокрого" типу
Дозволено провадити діяльність з видобування уранових руд Державному підприємству "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на Інгульській, Смолінській, 
Новокостянтинівській шахтах
Видано ліцензію на право провадження діяльності з переробки, зберігання радіоактивних відходів у рамках експлуатації комплексу конфайнмента та об'єкта "Укриття"
Державному спеціалізованому підприємству "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" видано окремий дозвіл на здійснення  робіт з  
експлуатації  сховища  для  проміжного зберігання упаковок радіоактивних відходів з солебітумного компаунду від ВП "Рівненська АЕС"
Затверджено Дорожню карту двостороннього співробітництва на 2021-2025 роки між  Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки (DSA)  та  
Державною  інспекцією  ядерного  регулювання України
Підписано Меморандум зустрічі між Комісією ядерного регулювання США та Державною інспекцією ядерного регулювання України, який визначає основні напрями 
співробітництва на період 2021-2022 рр.
Подано до Європейської групи регуляторів ядерної безпеки (ENSREG) Оновлений Національний план дій за результатами "стрес-тестів", а також оновлений 
Національний план дій за результатами Першої тематичної перевірки за напрямом ".
Перевірено усі процеси Держатомрегулювання, обговорено проблемні  питання роботи структурних підрозділів та заходи, які вживає їх керівництво для 



вирішення цих питань. За результатами аудитів невідповідностей виявлено не було, зроблено 4 зауваження, надано 1 рекомендацію.
2021 рік, в умовах обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19, був насиченим на міжнародні події та заходи, які відбувались як онлайн, так і наживо. Продовжено 
активну взаємодію з європейськими інституціями та асоціаціями,  спрямовану  на  реалізацію проєктів співробітництва, а також виконання Україною взятих 
зобов'язань в контексті посилення системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки та безпеки експлуатації АЕС.
Спільно з Європейською Комісією в рамках Інструменту співробітництва з ядерної безпеки (INSC), продовжено реалізацію проєкту "Посилення можливостей 
Державної інспекції ядерного регулювання України з регулювання ядерної діяльності, ліцензування та аналізу важких аварій для ядерних установок", який, в тому 
числі, спрямований на розробку стратегії розбудови регуляторних спроможностей та планування ресурсів Держатомрегулювання,запровадження підходів 
HERCA-WENRA для покращення міждержавної координації реалізації захисних заходів під час ядерних аварій, підтримку регулюючої діяльності щодо поводження з 
РАВ, зняття з експлуатації та відновлення та підтримку ліцензування диверсифікації поставок ядерного палива для АЕС України.
Відповідно до добровільно взятих зобов'язань, Україна подала Європейській групі регуляторів ядерної безпеки (ENSREG) Оновлений Національний план дій за 
результатами "стрес-тестів", а також оновлений Національний план дій за результатами Першої тематичної перевірки за напрямом "Управління старінням".
Взято участь у 27-му щорічному Форумі регулюючих органів країн, що експлуатують АЕС з реакторами типу ВВЕР (Форум ВВЕР) з метою обміну досвідом 
експлуатації, здійснення державного нагляду за безпечною експлуатацією АЕС з реакторами типу ВВЕР.
Забезпечено активну взаємодію та обмін інформацією з Базою  даних МАГАТЕ про незаконне переміщення ядерних та радіоактивних матеріалів і джерел іонізуючого 
випромінювання (Illicit Trafficking Database (ITDB).
Удосконалення законодавства з питань безпеки використання ядерної енергії проводилось з урахуванням плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.
З метою забезпечення реалізації Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" велась робота з розробки 
регуляторних актів.
Здійснено моніторинг якості надання адміністративних послуг та проведено опитування суб'єктів господарювання, зокрема, у форматі онлайн.
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЮЧИХ АЕС
У 2021 році (як і у минулі роки) контроль за реалізацією заходів КзППрБ забезпечувався шляхом:
розгляду та погодження щорічних план-графіків  виконання  зведених заходів КзППрБ із встановленням термінів їх виконання;
розгляду квартальних звітів з виконання заходів КзППрБ та контролю за дотриманням термінів виконання;
контролю обсягів запланованих до виконання заходів КзППрБ перед виведенням енергоблоків АЕС України у планово-попереджувальні ремонти ППР);
контролю виконання запланованих заходів КзППрБ під час пускових нарад перед пуском енергоблоків АЕС України після ППР  з перевантаженням активної зони;
контролю фактичних обсягів та якості виконання заходів КзППрБ під час проведення інспекційних перевірок інспекторами Держатомрегулювання.
У рамках регулюючого супроводу КзППрБ Держатомрегулюванням протягом 2021 року погоджено звіти про виконання 66 заходів.
Усього, станом на 31 грудня 2021 року, Держатомрегулюванням погоджено 1063 звіти про виконання заходів КзППрБ із 1295 запланованих, що складає  82 %.
РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ БУДІВНИЦТВА ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВИХ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ: 
виконання державної експертизи та погодження технічних специфікацій на системи та обладнання, що важливі для безпеки ядерної установки;
виконання державної експертизи та погодження програм випробувань систем та обладнання, що важливі для безпеки ядерної установки;
безпосередньої участі представників Держатомрегулювання у випробуваннях систем та обладнання, що важливі для безпеки ядерної установки;
виконання  державної експертизи та погодження експлуатаційно-технічної документації ядерної установки (технологічні регламенти, інструкції з експлуатації 
тощо); видачі документів дозвільного характеру.
Відповідно до Конвеції про оперативне сповіщення про ядерну аварію, забезпечено:
цілодобове  чергування,  з метою  одержання  в будь-який  час  аварійного оповіщення та інформації, а також прохання про допомогу в разі ядерної аварії або 
радіаційної аварійної ситуації;
аналіз інформаційних повідомлень про інциденти, які сталися в інших країнах, що надходять в рамках міжнародної  інформаційної  системи  ІНЕС-NEWS  та 
системі з обміну інформацією про інциденти та аварійні ситуації USIE;
обмін інформацією з МАГАТЕ та компетентними органами  інших  країн  у рамках проведення протиаварійних навчань та тренувань;
підготовка щоденних інформаційних зведень про стан енергоблоків АЕС, повідомлень про порушення у роботі АЕС України, розміщення їх на веб-сайті 





Держатомрегулювання та направлення щомісячних статистичних звітів  до Кабінету Міністрів України;
періодичне тестування зв'язку з компетентними органами та/або пунктами зв'язку Австрії, Білорусі, Болгарії, Латвії, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, 
Словаччини, Туреччини, Угорщини, Фінляндії та Швеції.
Результати інспекційної діяльності дозволяють переконатись, що вимоги безпеки, встановлені законодавством,  нормами,  правилами  та дозвільними документами, 
є достатніми, застосовуються правильно і виконуються у повному  обсязі  або  потребують відповідного коригування чи застосування заходів примусу для їх 
належного виконання.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ НА 2022 РІК
ПОСИЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ 
ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ:
 удосконалення національного законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії, зокрема, розробка законодавчих ініціатив щодо визначення спеціального 
статусу та посилення незалежності і інституційної спроможності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
розробка та ухвалення окремого рішення Уряду щодо оплати праці державних інспекторів Держатомрегулювання;
реалізація плану заходів щодо створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України "Деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення" від 18 листопада 2020 року № 1141.
cтворення системи державного регулювання радіаційної безпеки при поводженні з матеріалами, забрудненими природними  радіонуклідами. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОГО СУПРОВОДУ:
реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків;
проєктів диверсифікації постачання ядерного палива для енергоблоків АЕС України;"
введення в експлуатацію нових ядерних установок (Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, ядерної підкритичної установки "Джерело 
нейтронів");
експлуатації комплексу конфайнмента та об'єкта "Укриття";
експлуатації об'єктів, призначених для поводження з РАВ, на майданчику комплексу виробництв "Вектор", включаючи сховища для довгострокового зберігання РАВ 
та сховища для захоронення РАВ, з метою реалізації інтегрованого процесу поводження з РАВ.
проєктування та будівництва сховищ для довгострокового зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів від переробки ВЯП АЕС України з 
реакторами типу ВВЕР;
 діяльності з видобування, переробки уранових руд; припинення експлуатації уранових об'єктів;
приведення в безпечний стан об'єктів та майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" та забезпечення 
радіаційного захисту населення;
 виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі введення в експлуатацію закладами охорони здоров'я нового сучасного 
рентгенодіагностичного обладнання та лінійних прискорювачів.  
УДОСКОНАЛЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНІСТІ у сфері використання ядерної енергії.
ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ в частині досягнення стратегічних цілей захищеності та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ за Об'єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження 
з радіоактивними відходами, Конвенцією про ядерну безпеку, Конвенцією про фізичній захист ядерного матеріалу та Поправками до неї, зобов'язань, що випливають з 
участі України в ініціативах ENSREG, WENRА тощо.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, зокрема, розширення співробітництва з США за напрямами щодо:
Держатомрегулювання отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України. Обсяг бюджетних призначень за КПКВК 
5271010 за загальним фондом державного бюджету на 2021 рік становив 79524,2 тис. грн.
Фактичний обсяг фінансування із державного бюджету у 2021 році склав 79524,2 тис. грн. - 100%. Фактичне виконання бюджетної програми складає 99%.
Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість відсутня.
Протягом звітного періоду заробітна плата в Держатомрегулюванні виплачувалась своєчасно та в повному обсязі. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.





напрацювання підходів до оцінка безпеки та ліцензування нових типів ядерних установок;
передачі експлуатуючій організації ДП "НАЕК "Енергоатом" розрахункових кодів.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ.
РОЗВИТОК, ПІДТРИМКА ТА ЗАХИСТ інформаційно-телекомунікаційної системи.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ в Апараті Держатомрегулювання.

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2021

Кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2022

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 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році
(тис. грн.)

 60 312,4Оплата праці  60 312,4  60 312,42110

 12 706,0Нарахування на оплату праці  12 706,0  12 706,02120

 677,9Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

 681,1  677,92210

 388,7Продукти харчування  480,0  388,72230

 3 208,1Оплата послуг (крім комунальних)  3 272,4  3 208,12240

 264,1Видатки на відрядження  379,0  264,12250

 1 053,6Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

 1 545,2  1 053,62270

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

 47,5  47,52282

 93,5Інші поточні видатки  100,6  93,52800

 78751,8ВСЬОГО  79 524,2  78751,8

НайменуванняКЕКВ/
ККК

2022 рік

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2022

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

загального фонду спеціального фонду

2023 рік

граничний обсяг можлива кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2023
(4-5-6)

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

загального фондуспеціального 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 2022 - 2023 роках

 64 051,8  51 881,92110 Оплата праці  64 051,8  51 881,9

 13 485,0  11 414,02120 Нарахування на оплату праці  13 485,0  11 414,0

 985,0  642,92210 Предмети, матеріали, обладнання та  985,0  642,9



інвентар
 515,0  463,02230 Продукти харчування  515,0  463,0

 3 565,2  2 614,22240 Оплата послуг (крім комунальних)  3 565,2  2 614,2

 350,0  195,02250 Видатки на відрядження  350,0  195,0

 1 669,5  1 352,22270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1 669,5  1 352,2

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

 47,5

 11,6  28,02800 Інші поточні видатки  11,6  28,0

 84 680,6  68 591,2 68 591,2ВСЬОГО  84 680,6

КЕКВ/
ККК

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін

Касові видатки/
надання кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2021

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2022

Очікувана дебіторська 
заборгованість на

01.01.2023

1 2 3 4 5 6 7

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості

8 9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках
(тис. грн.)

2110 Оплата праці  60 312,4  60 312,4

2120 Нарахування на оплату праці  12 706,0  12 706,0

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

 681,1  677,9

2230 Продукти харчування  480,0  388,7

2240 Оплата послуг (крім комунальних)  3 272,4  3 208,1

2250 Видатки на відрядження  379,0  264,1

2270 Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв

 1 545,2  1 053,6

2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку

 47,5  47,5

2800 Інші поточні видатки  100,6  93,5  97,1  97,1Забезпечувальні депозити за 
оренду нерухомого майна згідно 
укладених договорів.

Повернення депозитів псля 
закінчення терміну дії договору.

ВСЬОГО  79 524,2  78 751,8  97,1  97,1



№
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 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

 90,0Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII "Про 
електронні довірчі послуги" (зі змінами), 
постанова Кабінету міністрів України від 
19.09.2018 №749 "Про затвердження Порядку 
використання електронних довірчих послуг в 
органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, установах та 
організаціях державної форми власності"

повністю 1  90,0 Збільшення граничного обсягу

 95,0Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
01.02.2012р. № 58-р та  від 03.08.2011р. 
№736-р

пункт1 Плану та повністю 
дугого розпорядження

 2  95,0 Збільшення граничного обсягу

 962,0Наказ Держспецзв'язку від 26.03.2007 № 45 
"Про затвердження Порядку оновлення 
антивірусних програмних засобів, які мають 
позитивний експертний висновок за 
результатами державної експертизи в сфері 
технічного захисту інформації"

повністю 3  962,0 Збільшення граничного обсягу

 300,0Постанова  КМУ від 18.11.2020 №1141 "Деякі 
питання створення єдиної державної системи 
контролю та обліку індивідуальних доз 
опромінення"

пункти 9,10 Плану 4  300,0 Збільшення граничного обсягу

 500,0Постанова Кабінету Міністрів України від 19 
червня 2019 р. № 518 "Про затвердження 
Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів 
критичної інфраструктури"  п.38 Переліку 
базових вимог із забезпечення кіберзахисту 
об’єктів критичної інфраструктури (Додаток до 
Загальних вимог)

пункт 38 5  500,0 Збільшення граничного обсягу

 150,0Постанова КМУ від 26.08.2020 № 755, Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо безпеки використання ядерної 
енергії» № 613-IX, яким внесено зміни до 
Законів України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» і «Про ліцензування 
видів господарської діяльності»;

пункти 4,6 6  150,0 Збільшення граничного обсягу

 200,0Закон України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995№ 
39/95-ВР зі змінами, наказ Державного комітету 
ядерного регулювання України від 30.08 2006  
N 132 "Про затвердження Правил ядерної та 
радіаційної безпеки при перевезенні 
радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006)"

повністю 7  200,0 Збільшення граничного обсягу



 200,0Наказ Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації 
України від 16.05.2007р. № 93 «Про 
затвердження Положення про державну 
експертизу в сфері технічного захисту 
інформації»,  зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 16.07.2007 р. за № 820/14087

повністю 8  200,0 Збільшення граничного обсягу

 1 039,3Постанова Кабінету Міністрів України від 
20.08.2014 №363 "Про затвердження Положення 
про Державну інспекцію ядерного регулювання 
"

повністю 9  2 391,5 Збільшення граничного обсягу 1 352,2

 9 657,0Закон України від 10.12.15 р. № 889-VIII Про 
державну службу"
Постанова КМУ від 18.01.17 р. № 15 "Питання 
оплати державних органів",  Постанова КМУ 
від 8 серпня 2016 р. № 500 "Про затвердження 
Порядку надання державним службовцям 
матеріальної допомоги для вирішення 
соціально-побутових питань"

пункт 2 статі 54 розділу VI, 
абзац 8 пункту 14 розділу  
ХI Закону тп постанова 
повністю

 10  61 538,9 Збільшення граничного обсягу 51 881,9

 2 124,0Закон України від 08.07.10 р. № 2464-VI "Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язков державне соціальне 
страхування"

стаття 2 розділу 1 11  13 538,0 Збільшення граничного обсягу 11 414,0

ВСЬОГО  79 965,4  64 648,1  15 317,3

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році
За умови відсутності недофінансування із державного бюджету планується реєстрація зобов'язань за програмою на рівні касових видатків, як і у попередні роки. 
Держатомрегулювання і надалі буде здійснювати 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 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Виконуючий обов`язки 
Голови-Головного державного 

інспектора з ядерної та радіаційної 
безпеки України

Олег КОРІКОВ

(прізвище та ініціали)(підпис)

Світлана БЕРЕЖНАНачальник Управління економіки, 
фінансів та обліку-Головний 

бухгалтер
(підпис) (прізвище та ініціали)


