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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

  КВК (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
1. Державна інспекція ядерного регулювання України 527

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами
2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

необхідно
додатково (+)

граничний
обсяг

2022 рік
(затверджено)

2021 рік
(звіт)

НайменуванняКод 2023 рік (проект)

3 41 2 5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду 
на 2023 рік

7

(тис. грн.)

 15 317,3 68 591,2 84 680,6 78 751,8Керівництво та управління у сфері ядерного 
регулювання

5271010

2110 Оплата праці  60 312,4  64 051,8  51 881,9  9 657,0
2120 Нарахування на оплату праці  12 706,0  13 485,0  11 414,0  2 124,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  677,9  985,0  642,9  385,0
2230 Продукти харчування  388,7  515,0  463,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних)  3 208,1  3 565,2  2 614,2  2 611,5
2250 Видатки на відрядження  264,1  350,0  195,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  1 053,6  1 669,5  1 352,2  539,8
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку
 47,5  47,5

2800 Інші поточні видатки  93,5  11,6  28,0
ВСЬОГО  78 751,8  84 680,6  68 591,2  15 317,3
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Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 
кошти)

Для  виконання покладених на Держатомрегулювання функій та завдань доведеного граничного обсягу на 2023 рік недостатньо. Необхідність у додаткових коштах у 2023 році - 
складає 15317,3 тис. грн..а саме на:
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"  - 385,0 тис. грн.;
КЕКВ 2240  "Оплата послуг (крм комунальних) - 2611,5  тис.грн. 
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"  - 539,8 тис. грн.;
КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 9657,0 тис грн.;
КЕКВ 2120  "Нарахування на оплату праці" - 2124,0  тис.грн. 
Дефіцит ціх коштив приведе до невиконання Держатомрегулювання таких нормативно правових актів як:
Конвенція про ядерну безпеку
Закон України 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці"
Закон України від 08.02.1995 № 39/95-ВР "Про використання ядерної енергії"
Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
Постанова КМУ від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" 
Постанова КМУ від 20.08.2014 № 363 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України"
Постанова КМУ від 08.08.2016 № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
Постанова КМУ від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці державних органів" 
Постанова  КМУ від 18.11.2020 №1141 "Деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення"
Розпорядження КМУ від 15.05.2002 № 247-р "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням" 
Наказ 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"
Рекомендації, надані зовнішніми аудиторами за результатами ресертифікаційного аудиту Держатомрегулювання на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, 
що проводився Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Менеджмент Сістемс" за правилами міжнародного сертифікаційного органу "TUV NORD" 30.07.2020 р.
Обгрунтування видатків на товари, матеріали, послуги додаються за роками

№ 
з/п

Найменування Одиниця виміру 2023 рік (проект) 
в межах доведених 
граничних обсягів 

Джерело інформації  2023 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  

коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для  виконання покладених на Держатомрегулювання функій та завдань доведеного граничного обсягу на 2023 рік недостатньо. Необхідність у додаткових коштах у 2023 році - 
складає 15317,3 тис. грн..
Незабезпечення Держатомрегулювання достатніми фінансовими ресурсами не дозволить повною мірою досягти мети бюджетної програми, реалізувати стратегічні цілі діяльності та 
виконати  на належному рівні функції, покладені на Держатомрегулювання, як на орган державної влади та орган регулювання ядерної та радіаційної безпеки України.
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необхідно
додатково (+)

граничний
обсяг

2022 рік
(затверджено)

2021 рік
(звіт)

НайменуванняКод 2023 рік (проект)

3 41 2 5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального фонду 
на 2023 рік

7

(тис. грн.)

 200,0 1 000,7 1 111,9 884,1Забезпечення ведення Державного регістру джерел 
іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз 
опромінення

5271020

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

 884,1  1 111,9  1 000,7  200,0

ВСЬОГО  884,1  1 111,9  1 000,7  200,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові 
кошти)

Фінансування для забезпечення діяльності Державного регістру ДІВ та доз передбачає видатки на: 
-оплату праці співробітників Державного регістру ДІВ (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, розрахунки та обґрунтування за яким додаються. 

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 (п. 7 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 доз опромінення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
18.11.2020 № 1141)), додаткове фінансування одержувачем бюджетних коштів - УДВП "Ізотоп" не здійснюється. Таким чином забезпечення належного рівня заробітної плати та 
матеріально-технічного забезпечення працівників Державного регістру ДІІВ, 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.
Непередбачення додаткових коштів на фінансування Державного регістру ДІВ та доз може призвести до неможливості в повній мірі виконання Держатомрегулюванням, як органом 
державної влади та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, покладених функцій, визначених законодавством України зокрема, Законом України "Про 
захист людини від впливу іонізуючого випромінювання (стаття 18 - щодо створення єдиної державної системи контролю  та  обліку  індивідуальних доз опромінення )) та 
Положенням про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 363.

№ 
з/п

Найменування Одиниця виміру 2023 рік (проект) 
в межах доведених 
граничних обсягів 

Джерело інформації  2023 рік (проект) зміни  
у разі передбачення додаткових  

коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

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

Штатний розпис 
Державного регістру 
ДІВ та доз

од. 2  26 697,0  27 255,0Кількість зареєстрованих ДІВ станом на початок року Реєстраційні картки 
від власників ДІВ

продукту

од. 1  2 068,0  2 068,0Кількість зареєстрованих ДІВ Реєстраційні картки 
від власників ДІВ

од. 2  908,0  908,0Кількість ДІВ, знятих з обліку Реєстраційні картки 
від спеціалізованих 
підприємств з 
поводження з 
радіоактивними 
відходами, 
повідомлення від 
митних органів

од. 3  18 506,0  18 506,0Кількість виконаних змін інформації в АС "Регістр" Реєстраційні картки 
від власників ДІВ. 
Повідомлення від 
виробників і 
власників ДІВ

од. 4  500,0  500,0Кількість суб'єктів діяльності, внесених до Державного 
регістру ДІВ та доз

Реєстраційні форми 
обліку доз

од. 5  4,0  4,0Кількість акредитованих вимірювальних лабораторій, 
зареєстрованих в Державному регістрі ДІВ та доз

Реєстраційні форми 
обліку доз

тис.од. 6  10,0  10,0Кількість персоналу, дози професійного опромінення 
якого внесені до Державного регістру ДІВ та доз

Реєстраційні форми 
обліку доз

ефективності

грн. 1  54,1  64,9Середня  вартість реєстрації операцій з ДІВ та доз, 
внесення інших записів в АС "Регістр"

Розрахунково

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Низький рівень оплати праці та матеріально-технічного забезпечення може призвести до відтоку досвічених кадрів, що вже багато років працюють у Державному регістрі ДІВ та доз. 
Це буде мати негативні наслідки для функціонування державної системи обліку та контролю джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення в Україні і 
означатиме, що Україна зробила "крок назад" у забезпеченні радіаційної безпеки країни та населення.

ВСЬОГО:  79 635,9  85 792,5  69 591,9  15 517,3
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