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1. Державна інспекція ядерного регулювання України 527 

Звіт  

  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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 використанння 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. 

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  79 524,2  79 524,2  78 751,8  78 751,8 -772,4 -772,4 

-634,7 -634,7  78022,3  78022,3  1  78657,0  78657,0 Державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартівз 

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

тис. гривень 



2 

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 закупівлею товарів через Центральну закупівельну організацію  "Державна установа "Професійні закупівлі" та допущення до оцінки двох тендерних пропозицій (торги 

не відбулися). 

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" було проведено закупівлю електроенергії через ЦЗО (відкриті торги із публікацією у міжнародному виданні) та було 

укладено договір на закупівлю електроенергії в 2021 році. 

Відповідно до пункту 5 статті 41  Закону України "Про публічні закупівлі" "Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання 

зобов'язань сторонами в повному обсязі"- сума договору не може змінюватися. Але, у зв'язку із підвищенням тарифу на електроенергію,  коштів за договором хватило на оплату 

до середини листопада., а постачання електроенергії здійснювалось до  31.12.2021 року.  Додаткова угода не могла бути заключена. Кошти по Кошторису були не витрачені. 

 47,5  47,5  2  47,5  47,5 Підвищення кваліфікації державних службовців 

-137,7 -137,7  682,0  682,0  3  819,7  819,7 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 закупівлею товарів через Центральну закупівельну організацію  "Державна установа "Професійні закупівлі" та допущення до оцінки двох тендерних пропозицій (торги 

не відбулися). 

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 

 3168  3168 -4,2 -4,2  1  3172,2  3172,2 

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 
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Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 05.04.2014 р. 

№85, штатний розпис на 2021 

рік, внутрішньо-господарський 

облік 

 196  196 -102 -102  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 №495 від 

01.12.2020 року "Про 

затвердження Річного 

плану-графіку проведення 
інспекційних перевірок на 2021 

рік", інші накази, 

внутрішньо-господарський облік 

 403  403 -312 -312  6  715  715 

Вартість підвищення кваліфікації за 

професійною програмою 

тис.грн. План підвищення кваліфікації 

державних службовців 

 47,5  47,5  7  47,5  47,5 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

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

фактичних показників від запланованих в бік зменшення у зв'язку з протидією поширення короновіруса COVID-19  (Закон України  "Про внесення змін до деяких законодавчих 

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

2 продукту 

Видано ліцензій (переоформлено, 
внесено змін) на виробництво та 

використання ДІВ, перевезення 

радіоактивних матеріалів тощо 

шт. Журнал реєстрації ліцензій  2358  2358  1168  1168  1  1190  1190 

Кількість виданих сертифікатів про 
затвердження у разі перевезення 

радіоактивних матеріалів 

шт. Журнал обліку  11  11  2  2  2  9  9 

Кількість наданих дозволів у сфері 
безпеки використання ядерної 

енергії 

шт. Журнал обліку  208  208  32  32  3  176  176 

Кількість наданих допусків до 

виконання особливих робіт 

шт. Журнал обліку  19  19 -1 -1  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  5  5  6  16  16 

Кількість проведених внутрішніх 

аудитів в установах та 

підприємствах, що належать до 

сфери управління 

Держатомрегулювання 

шт. План з проведення внутрішніх 

аудитів. Аудиторський звіт 

 2  2  7  2  2 

Надходження до бюджету за видачу 

ліцензій, сертифікатів, дозволів 

тис.грн. Державний бюджет. Виписки 

ДКС. 

 3623,2  3623,2  607,7  607,7  8  3015,5  3015,5 
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Кількість опрацьованих звернень, 

заяв, скарг громадян України 
шт. Система обліку вхідної та 

вихідної документації. АСКОД. 

 2464  2464  1149  1149  9  1315  1315 

Кількість опрацьованих запитів на 

публічну інформацію 

шт. Система обліку вхідної та 

вихідної документації. АСКОД. 

 668  668  618  618  10  50  50 

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 

спеціальною професійною 

програмою 

осіб План підвищення кваліфікації 

державних службовців, 

внутрішній облік 

 23  23  12  23  23 

Кількість  розроблених 

законопроектів, розпоряджень, 

постанов та інших нормативно - 

правових документів 

шт. План нормативного регулювання  11  11  6  6  13  5  5 

Організовано інспекцій МАГАТЕ шт. Журнал обліку  58  58  3  3  14  55  55 

Кількість справ застосування 

заходів примусу 

шт. Акт. Постанова "Про накладання 

штрафу" 

 291  291  256  256  15  35  35 

Кількість виданих наказів з основної 

діяльності 

шт. Система АСКОД  1062  1062  497  497  16  565  565 

Кількість проведених інспекційних 
перевірок, обстежень в рамках 

державного нагляду за дотриманням 

вимог ядерної та радіаційної безпеки 

шт. Накази Держатомрегулювання. 

Журнал обліку. 

 495  495 -167 -167  18  662  662 

Кількість державних службовців - 

державних  інспекторів, що 

пройшли медогляд 

од. План заходів з охорони праці, 

внутрішньо-господарський облік 

 65  65 -74 -74  20  139  139 

Кількість днів забезпечення  
державних службовців - державних 

інспекторів талонами ЛПХ 

днів План заходів з охорони праці, 

внутрішньо-господарський облік 

 3561  3561 -39 -39  21  3600  3600 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

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

фактичних показників від запланованих в бік зменшення у зв'язку з протидією поширення короновіруса COVID-19  (Закон України  "Про внесення змін до деяких законодавчих 

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

Збільшення видачі ліцензій за рахунок: 

1. В рамках реалізації програми Президента України "Велике будівництво" було забезпечено 190 опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах сучасним 

рентгенодіагностичним обладнанням (рентгенологічними системами та  комп'ютерними томографами). 

2. Закупівля рентгенрадіологічного обладнання здійснювалась у 2021 році за рахунок коштів з субвенції державного бюджету місцевим бюджетам. 

3. Обов'язковим документом при заключення контрактів на фінансування Національною службою охорони здоров'я України з закладами охорони здоров'я стала ліцензія 

Держатомрегулювання на право провадження діяльності з використання ДІВ. У зв'язку з цим, до Держатомрегулювання на отримання ліцензії звернулись усі заклади охорони 

здоров'я, які довгий час використовували рентгенорадіологічне обладнання без ліцензії. 

3 ефективності 

Кількість проведених інспекцій на 

одного державного інспектора 

шт. Журнал систематичного огляду  4 -1  1  5 

Кількість проведених внутрішніх 

аудитів на одного виконавця 

шт. Аудиторський звіт  2  2  2 

Середні витрати на одного слухача 

при підвищенні кваліфікації за  

спеціальною професійною 

програмою 

тис.грн. Договір  2,1  3  2,1 
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Середня вартість людино-дня 

відрядження по Україні 
грн. Авансовий звіт про відрядження, 

внутрішньо-господарсьий облік 

 655  125  4  530 

Середня вартість медогляду одного 

державного інспектора 
грн. Договори  987,6  88,4  5  899,2 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

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

фактичних показників від запланованих в бік зменшення у зв'язку з протидією поширення короновіруса COVID-19  (Закон України  "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної 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. 

 30  2  30 

Рівень виконання планів 

інспекційної діяльності 

Держатомрегулювання 

відс. Накази Держатомрегулювання. 

Комплексний план.Журнал 

обліку. 

 74,8 -25,2  3  100 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Відхилення фактичних показників від запланованих в бік зменшення у зв'язку з протидією поширення короновіруса COVID-19  (Закон України  "Про внесення змін до деяких 

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

 

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

Діяльність Держатомрегулювання здійснюється відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку та на основі планів діяльності на плановий та наступні за 

плановим два бюджетні періоди, комплексного плану діяльності на рік. У 2021 році провадження діяльності здійснювалось на основі Плану діяльності Державної 

інспекції ядерного регулювання України на 2021 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2022-2024 роки) та Комплексного плану діяльності 

Державної інспекції ядерного регулювання України на 2021 рік. 

Держатомрегулювання є головним розпорядником бюджетних коштів. 

У 2021 році фінансування діяльності Держатомрегулювання проводилось за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету. 

Затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" обсяг бюджетних призначень за КПКВК 5271010 за загальним фондом державного 

бюджету становив 79 524,2 тис. грн. Фінансування бюджетної програми складає 100 %, фактичне виконання 99 %. 

Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість відсутня. 

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

За спеціальним фондом державного бюджету у 2021 році отримано надходження від списання майна за бюджетною програмою 5271010 "Керівництво та управління у 

сфері ядерного регулювання" у розмірі 2,3 тис. грн. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць 

 
тис. гривень 
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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 при 

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

Діяльність Держатомрегулювання протягом 2021 року здійснювалась відповідно до стратегічного плану діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні 

періоди. 

Один із найважливіших аспектів діяльності у сфері використання ядерної енергії є ядерна та радіаційна безпека та захищеність ядерних установок, джерел іонізуючого 

випромінювання, радіоактивних відходів, ядерних матеріалів та інших матеріалів із вмістом радіонуклідів.  

Формування та реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії покладено на Державну інспекцію ядерного регулювання України, 

центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.  

Виконання покладених функцій забезпечується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 363 "Про затвердження Положення про 

Державну інспекцію ядерного регулювання України".  

Підсумки діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки викладено у Звіті про діяльність Державної інспекції ядерного регулювання України у 2021 році, що 

підготовлено структурними підрозділами центрального Апарату, територіальними органами з ядерної та радіаційної безпеки, на майданчиках АЕС та підприємством, що 

належить до сфери управління Держатомрегулювання. Звіт охоплює усі напрями, а саме: завдання та структуру органу, використання державного бюджету, систему 

управління якістю, роботу з персоналом, заходи з охорони праці, дотримання антикорупційного законодавства, документальне забезпечення та контроль, внутрішній 

аудит, взаємодія з громадськістю, робота зі ЗМІ, цифровізацію та цифрову трансформацію, міжнародне співробітництво та євроінтеграцію, нормативне регулювання, 

надання адміністративних послуг, регулювання безпеки ядерних установок, аварійну готовність та реагування, інспекційну діяльність, штрафні санкції, регулювання у 

сфері поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкта "Укриття", регулювання безпеки поводження з джерелами 

іонізуючого випромінювання, регулювання безпеки діяльності з переробки уранових руд та її припинення, регулювання безпеки перевезень радіоактивних матеріалів, 

регулювання ядерної захищеності, гарантії нерозповсюдження ядерної зброї, підсумки роботи державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки та підприємства, що 

належить до сфери управління Держатомрегулювання. 

У 2021 році Держатомрегулюванням забезпечено виконання пріоритетних завдань, визначених законами, актами і дорученнями Президента та Уряду України, 

спрямованих на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і захищеності, у тому числі Енергетичною стратегією України на період до 2035 року, міжнародними 

стандартами безпеки, а також забезпечено виконання зобов'язань, які випливають з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

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.  

Протягом 2021 року забезпечено реалізацію пріоритетних напрямів діяльності Держатомрегулювання у сфері регулювання безпеки використання ядерної енергії. 

Забезпечено висвітлення та інформаційний супровід подій, у тому числі таких, що не мають безпосереднього впливу на стан безпеки ядерних установок та діяльності у 

сфері використання ядерної енергії, однак викликають підвищену увагу засобів масової інформації та стурбованість громадськості. 

У 2021 році перелік адміністративних послуг, що надаються Держатомрегулюванням, увійшов до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). 

В умовах обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19, 20201 рік був насиченим на міжнародні події та заходи, які відбувались як онлайн, так і наживо. 

Продовжено активну взаємодію з європейськими інституціями та асоціаціями, а також реалізацію двостороннього та багатостороннього співробітництва. Серед основних 

партнерів Держатомрегулювання у 2021 році були Сполучені Штати Америки, Швеція, Норвегія та інші країни.  

У звичайному режимі здійснювалась верифікаційна діяльність інспекторів МАГАТЕ на об'єктах України.  

Більшість заходів у 2021 році проводились у онлайн форматі з застосуванням нових механізмів та інструментів комунікацій та взаємодії, що дозволило забезпечити  

належний рівень ядерної та радіаційної безпеки у країні та мати певні досягнення.  

У рамках визначених пріоритетів та покладених на Держатомрегулювання завдань, серед важливих досягнень 2021 року можна виділити: 

Державному підприємству "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" видано ліцензію на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу 

"експлуатація ядерної установки енергоблока № 5 ВП "Запорізька АЕС"; 

Державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська 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" видано окремий дозвіл на вивантаження кондиційного відпрацьованого ядерного палива зі Сховища 

відпрацьованого ядерного палива "мокрого" типу; 
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видано ліцензію на провадження діяльності з видобування уранових руд Державному підприємству  "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на Інгульській, 

Смолінській, Новокостянтинівській шахтах; 

Державному спеціалізованому підприємству "Чорнобильська АЕС" 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 "Управління старінням". 

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

Олег КОРІКОВ Виконуючий обов'язки Голови - Головного 

державного інспектора 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) 
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1. Державна інспекція ядерного регулювання України 527 

Звіт  

  про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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 та індивідуальних доз опромінення 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 безпеки виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), безпеки поводження з радіоактивними відходами (РАВ), перевезень радіоактивних 

матеріалів, діяльності з видобування та переробки уранових руд, оптимізація радіаційного захисту 

Мета бюджетної програми 5. 

Забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку і контролю ДІВ та доз опромінення - Державного регістру ДІВ та доз 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання   

 
 1  Державна реєстрація ДІВ та індивідуальних доз опромінення в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення 

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  884,1  884,1  884,1  884,1 

 884,1  884,1  1  884,1  884,1 Ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та 

індивідуальних доз опромінення 

тис. гривень 

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

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 

Чисельність працівників Регістру 

ДІВ та доз 

осіб Штатний розпис Регістру ДІВ та 

доз 

 8  8  1  8  8 

Кількість зареєстрованих ДІВ 

станом на початок року 

од. Реєстраційні картки від власників 

ДІВ 

 26095  26095  847  847  2  25248  25248 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 25248 одиниць ДІВ, зареєстрованих станом на 01.01.2021 року + 1838 нових ДІВ, зареєстрованих протягом 2021 року - 991 ДІВ, знятих з обліку протягом 2021 року = 26095 

одиниць ДІВ, зареєстрованих станом на 01.01.2022 року. 

2 продукту 

Кількість зареєстрованих нових ДІВ од. Реєстраційні картки від власників 

ДІВ 

 1838  1838  702  702  1  1136  1136 

Кількість ДІВ, знятих з обліку од. Реєстраційні картки від 

спеціалізованих підприємств з 

поводження з РАВ, повідомлення 

від митних органів 

 991  991  170  170  2  821  821 

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. 

 8511  8511  1741  1741  3  6770  6770 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 Збільшення показника кількості зареєстрованих протягом року ДІВ в основному пояснюється ввезеннням та виготовленням більшої кількості ніж прогнозувалось 

нерадіокунклідних установок у зв'язку із виконанням медичними закладами програм покращення технічного оснащення в рамках протидії та боротьби з розповсюдженням 

коронавірусної інфекції COVID-19. 

План за показником зняття ДІВ з обліку у Регістрі перевиконаний у зв'язку з оновленням парку нерадіонуклідних установок та виведенням з робочого стану більшої їх кількості 

ніж передбачалось. 

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

повідомлень про ввезення на територію України та введення в експлуатрацію нерадіонуклідних установок. 

3 ефективності 

Середня  вартість реєстрації 

операцій з ДІВ та внесення інших 

записів в АС "Регістр" 

грн. Розрахунково  103,9 -28,1  1  132 
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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 та 

індивідуальних доз опромінення, що дає змогу забезпечити повний контроль за виготовленням, ввезенням, вивезенням, переміщенням ДІВ в Україні та, відповідно до 

прийнятої постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2020р. № 1141 "Деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз 

опромінення", - запровадити на державному рівні єдину систему обліку та контролю індивідуальних доз професійного опромінення.  

Щодо запровадження системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення протягом 2021 року проводились підготовчі роботи: напрацьовувалась нормативна 

база та алгоритми взаємодії суб'єктів системи, розроблене технічне завдання на розробку оновленого програмного забезпечення Регістру. Нажаль, частина заходів, 

передбачених відповідним планом, затвердженим вищевказаною постановою Кабінету Міністрів України, а саме заходи, на виконання яких необхідне фінансування із 

державного бюджету (закупівля обладнання та програмного забезпечення, розробка програмного забезпечення, проведення досліджень, необхідних для розробки та 

затвердження нормативних документів), не були виконані у зв'язку з відсутністю відповідного фінансування.  

Станом на 31.12.2021 року в Україні використовується 26095 одиниць ДІВ, зареєстрованих у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання та 

індивідуальних доз опромінення, у тому числі: 8553 закриті радіонуклідні джерела (станом на 01.01.2021 кількість зареєстрованих радіонуклідних ДІВ складала 8728 

одиниць. За 2021 рік зареєстровано 300 нових радіонуклідних джерел. Знято з обліку 475 джерел); 17542 нерадіонуклідні установки, що генерують іонізуюче 

випромінювання (станом на 01.01.2021 року кількість зареєстрованих нерадіонуклідних установок складала 16520 одиниць. За 2021 рік зареєстровано 1538 одиниць 

нових джерел. Знято з обліку 516 ДІВ). Сума сплаченого реєстраційного збору за рік згідно з отриманими копіями платіжних доручень складає 622 568,57 грн. та зросла 

порівняно з прогнозом у зв'язку зі зміною вартості реєстрації ДІВ та запровадженням платного зняття з обліку нерадіонуклідних установок. Кількість виконаних у 

звітному періоді змін інформації в АС "Регістр" про ДІВ та їх власників складає 8511 одиниць. За 2021 рік зафіксовано ввезення радіофармацевтичних препаратів за 63 

повідомленнями (60 - ДП "УДВП Ізотоп" та 3 - ТОВ "МТМ"), генераторів радіонуклідів Тс - 99m за 35 повідомленнями. У 2021 році отримано інформацію про втрату 1 

радіонуклідного джерела - ведуться слідчі дії; та один власник повідомив про викрадення однієї нерадіонуклідної установки (вона залишилася на непідконтрольній 

Україні території (м. Луганськ) у 2014 році). Отримано інформацію про виготовлення 70 нерадіонуклідних установок українськими виробниками. Інформація про 

транзит радіонуклідних ДІВ територією України протягом року не надходила. З реєстрових центрів протягом року отримано та оброблено 59 пакетів інформації. У 2021 

році була надана консультаційна допомога представникам 1729 підприємств, установ та організацій. Для міжрегіональних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки 

Держатомрегулювання реєстровими центрами та Головним реєстровим центром підготовлено 2364 довідки. 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 та індивідуальних доз опромінення виконувалося у відповідності до затвердженого Плану використання 

бюджетних коштів. Використання фінансування складає 100%. 
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* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 

Олег КОРІКОВ Виконуючий обов'язки Голови - Головного 

державного інспектора 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) 


