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Державна інспекція ядерного регулювання України1.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

527

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. 5271020Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення
(найменування бюджетної програми) КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  

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

3.2. Завдання бюджетної програми
Державна реєстрація ДІВ та індивідуальних доз опромінення в Державному регістрі ДІВ та доз

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 № 39/95-ВР;
Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998 № 15/98-ВР;
Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері  використання ядерної енергії" від 11.01.2000 № 1370-XIV;
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання";
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.06.2012 № 544 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування 
ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, індивідуальних доз опромінення, та внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 
серпня 1997 р. № 847".
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014  № 363 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1141 "Деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення"

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 1 111,9  1 000,7 884,1  1 000,7 1 111,9 884,1

ВСЬОГО  884,1  884,1  1 111,9  1 111,9  1 000,7  1 000,7
Разом надходжень  884,1  884,1  1 111,9  1 111,9  1 000,7  1 000,7



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.)

2610  884,1  1 111,9  1 000,7 884,1  1 111,9  1 000,7Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

ВСЬОГО  884,1  884,1  1 111,9  1 111,9  1 000,7  1 000,7

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

ВСЬОГО

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

 8,0осіб Штатний розпис 
Державного регістру ДІВ 
та доз

 8,0  8,0Чисельність працівників Державного регістру ДІВ та доз 1 

 26 095,0од. Реєстраційні картки від 
власників ДІВ

 25 248,0  26 697,0Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року 2 

продукту

 1 426,0од. Реєстраційні картки від 
власників ДІВ

 1 838,0  2 068,0Кількість зареєстрованих ДІВ 1 



 824,0од. Реєстраційні картки від 
спеціалізованих 
підприємств з поводження 
з радіоактивними 
відходами, повідомлення 
від митних органів

 991,0  908,0Кількість ДІВ, знятих з обліку 2 

 8 494,0од. Реєстраційні картки від 
власників ДІВ. 
Повідомлення від 
виробників і власників ДІВ

 8 511,0  18 506,0Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" 3 

 50,0од. Реєстраційні форми обліку 
доз

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

 4 

 2,0од. Реєстраційні форми обліку 
доз

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

 5 

 1,0тис.од. Реєстраційні форми обліку 
доз

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

 6 

ефективності

 130,9грн. Розрахунково  103,9  54,1Середня  вартість реєстрації операцій з ДІВ та доз, внесення 
інших записів в АС "Регістр"

 1 

№ 
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  630,9  761,8  762,1
3. Премії  96,0  81,6  53,2
4. Матеріальна допомога  63,3
ВСЬОГО  726,9  906,7  815,3
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№
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

 8,00  8,00  8,00 Інші працівники 1 

 8,00  8,00  8,00 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

Протягом 2021 року у Державному регістрі ДІВ та доз було зареєстровано 300 нових радіонуклідних джерел та 1538 нових нерадіонуклідних установок, що генерують 
іонізуюче випромінювання. Знято з обліку в Регістрі протягом 2021 року 991 джерела (в тому числі 453 радіонуклідних джерел переведено до категорії РАВ). 
Станом на 01.01.2022 року в Україні кількість джерел, які пройшли державну реєстрацію та експлуатуються або зберігаються, склала 26 095 одиниць, у тому числі 8 
553 радіонуклідних джерел та 17 542 нерадіонуклідних установок, що генерують іонізуюче випромінювання. 
Протягом 2021 року в АС "Регістр" виконано 8 511 операцій. 
У 2021 році була надана консультаційна допомога  представникам 1729 підприємств, установ та організацій (консультації надавалися безпосередньо представникам 
реєстрантів, за телефоном, електронною поштою).
Для територіальних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання реєстровими центрами підготовлено 2364 довідки. 
У звітному періоді надавалися відповіді  на запити Управлінь Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, Державної податкової служби Укрїни та іншим.
Сума сплаченого реєстраційного збору за державну реєстрацію ДІВ у 2021 році згідно з отриманими від реєстрантів копіями платіжних доручень складає 622 568,57 
грн. 



Затверджений обсяг бюджетних призначень за програмою - 884,1 тис. грн. Усі видатки протягом  року здійснювалися відповідно до Плану використання бюджетних 
коштів та склали 884,1 тис. грн. 

Протягом 2022 року діяльність Державного регістра ДІВ провадиться на основі затвердженого Держатомрегулюванням плану робіт, який передбачає щомісячне 
звітування. В результаті І півріччя 2022 року фактичне виконання затверджених на 2022 рік показників складає 43,8 %, незважаючи на запроваджений воєнний стан та 
окупацію частини території України. У 2022 році розпочинає працювати державна система обліку та контролю індивідуальних доз професійного опромінення - 
функція, яку було додано Державному регістру ДІВ та доз у 2021 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1141 "Деякі питання 
створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення". На початковому етапі у 2022 році планується зареєструвати дози 
професійного опромінення 1000 осіб, а у 2023 році вже 10000 осіб. Тобто навантаження на Державний регістр ДІВ та доз суттєво зростає.

Фінансування для забезпечення діяльності Державного регістру ДІВ та доз передбачає видатки на: 
-оплату праці співробітників Державного регістру ДІВ та доз (99,9 % всіх витрат);
-матеріально-технічне забезпечення - оплату товарів і послуг (оплату послуг Інтернет-провайдера за користування мережею Інтернет, за користування абонементними 
скриньками Укрпошти, послуг фіксованого телефонного зв'язку, придбання марок та конвертів для відправки службової кореспонденції,  канцелярського приладдя, 
витратних матеріалів для оргтехніки).

Доведений граничний обсяг видатків на 2023 рік не дає можливості покращити рівень заробітних плат працівників Державного регістру ДІВ та доз та передбачити 
щомісячне преміювання принаймні на рівні 10% та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. Прогнозована інфляція у 2023 році на рівні 30 % значною мірою 
нівелює рівень оплати праці працівників Державного регістру ДІВ та доз, яка і зараз є неконкурентоспроможною (середня нарахована заробітна плата у 2022 році, 
після скорочення видатків на 10 % у зв'язку із воєнним станом в Україні, закладена на рівні 9061,7 грн, такий же рівень збережеться і у 2023 році в рамках граничного 
обсягу видатків).
Відповідно, Держатомрегулюванням підготовлений додатковий запит на 2023 рік за КПКВК 5271020 з метою покращення рівня оплати праці Державного регістру ДІВ 
та доз та передбачення його мінімального матеріально-технічного забезпечення.
Держатомрегулювання наголошує, що Державний регістр ДІВ та доз не є госпрозрахунковим, не заробляє кошти для власних потреб, все фінансування його діяльності 
провадиться з державного бюджету, додаткове фінансування одержувачем бюджетних коштів - УДВП "Ізотоп" не здійснюється. Таким чином забезпечення належного 
рівня заробітної плати та матеріально-технічного забезпечення працівників Державного регістру ДІВ та доз, що фактично виконують роботи за державним 
замовленням, у повній мірі залежить від об'єктивності визначення рівня фінансування КПКВК 5271020 та беззаперечного врахування, що бюджетна програма 5271020 
містить "приховану заробітну плату", а відтак - впливає на рівень соціального забезпечення людей.
Обґрунтування щодо видатків на ведення Державного регістру ДІВ та доз в межах орієнтовного граничного обсягу та додаткового запиту додаються.

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.)

 884,1Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

 884,12610

 884,1ВСЬОГО  884,1



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

 1 111,9  1 000,72610 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)

 1 111,9  1 000,7

 1 111,9  1 000,7 1 000,7ВСЬОГО  1 111,9

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.)

2610 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

 884,1  884,1

ВСЬОГО  884,1  884,1

№
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

 200,0Закон України "Про захист людини від впливу 
іонізуючого випромінювання" від 14.01.1998 № 
15/98-ВР,
 Положення про Державну інспекцію ядерного 
регулювання України, затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.08.2014  № 
363,
Положення про Державний регістр джерел 
іонізуючого випромінювання, індивідуальних 
доз опромінення та порядок оплати послуг з їх 
реєстрації (додаток 2 до Порядку створення 
єдиної державної системи контролю та обліку 
індивідуальних 

стаття 18
пункт 4.26
пункт 7

 1  1 200,7 Орієнтовний граничний обсяг видатків не забезпечує підвищення 
окладів,  виплати премій та метіральної допомоги на оздоровлення - 
підвищення рівня оплати праці з метою зниження впливу інфляційних 
процесів на доходи працівників.
Необхідне виділення додаткових коштів з Державного бюджету України

 1 000,7



доз опромінення, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 
1141
ВСЬОГО  1 200,7  1 000,7  200,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2023 році

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)


