
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

від 30 вересня 2019 року                                                          № ________

Про проект Закону України 
про Державний бюджет України на 2020 рік
(реєстр. № 2000 від 15.09.2019) 

Заслухавши  інформацію  щодо  проекту  Закону  України  про  Державний
бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000 від 15.09.2019), внесеного Кабінетом
Міністрів України,

Комітет в и р і ш и в :

1. Інформацію взяти до відома.

2. Рекомендувати Комітету з питань бюджету та Кабінету Міністрів України
при опрацюванні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020
рік (реєстр. № 2000 від 15.09.2019), врахувати наступне:

У видатках Міністерства енергетики та захисту довкілля України:

Збільшити  на  30 706,8 тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 2401010 «Загальне керівництво та управління у сфері енергетики та
захисту  довкілля», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  на  придбання  матеріалів,  обладнання,

інвентаря,  канцелярських  товарів,  пожежного  обладнання,  комплектуючих
комп'ютерної  та  оргтехніки,  індивідуальних  засобів  захисту  органів  дихання;
передплату періодичних видань;  оплату  праці,  телекомунікаційного та поштового
зв'язку; встановлення протипожежної сигналізації; послуги з технічної експертизи,
списання,  утилізації  технічних  засобів;  технічне  обслуговування/ремонт
теплопунктів,  ліфтів;  комунікаційного обладнання;  технічний захист  інформації;
програмне  забезпечення,  створення  КСЗВ,  технічну  підтримку  електронної
системи  документообігу,  локальної  мережі,  модернізацію  і  супроводження  веб-
сайту, комп'ютерної програми бухгалтерського обліку та касового обслуговування;



вивіз  твердих  побутових  відходів;  виконання  Протоколу  Четвертого  засідання
Координаційного  комітету  з  підготовки  та  забезпечення  участі  України  у
Всесвітній  виставці  "Експо-2020",  яка  відбудеться  20.10.2019  -  10.04.2021  у
м. Дубаї (ОАЕ).

Збільшити  на  117 765,8  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 2401040 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання
робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
природоохоронної  діяльності,  фінансова  підтримка  підготовки  наукових
кадрів», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань
головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  у  коштах  необхідна  на  виконання  Державної  цільової

екологічної  програми  проведення  моніторингу  навколишнього  природного
середовища, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007
№ 1376; Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 1992 р.).;
Стратегічного Плану Дій для відтворення та захисту Чорного моря (Стамбул, 1996
р.);  Програми морського екологічного моніторингу Чорного моря: повірку засобів
вимірювальної  техніки,  атестацію  випробувального  обладнання,  утримання
науково-дослідного судна "Владимир Паршин" при стоянці  в порту; оплату 4-ох
експедиційних  рейсів;  придбання дизельного  палива  для  доставки  моряків  та
науковців  в райони проведення моніторингових досліджень з відбором проб;  на
ремонт,  обслуговування  виробничого  обладнання,  ліфтів,  комп’ютерної  техніки;
супроводження  програми  бухобліку;  оплату  інтернет-  та  телекомунікаційних,
комунальних послуг;  обов’язкові  виплати  з  оплати праці;  придбання матеріалів,
обладнання, інвентаря, канцелярських товарів, періодичних видань; на капітальний
ремонт  надводної  та  підводної  частини  гідротехнічної  споруди  Причал  №  29,
розташованої  в  с.  Нові  Біляри  Лиманського району Одеської  області  з  заміною
брукування  причально-складського  комплексу  та  ремонтом  під'їзної  дороги  до
причально-складського комплексу.

Збільшити  на  10 652,8  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 2401090 «Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології
та природних ресурсів,  підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів»,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування: 
Додаткова потреба видатків  необхідна  на виконання досліджень і розробки

заходів з реалізації державних регіональних програм; на виконання міжнародних
зобов'язань за проектом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку
(ЮНІДО)  "Екологічне  управління  та  остаточне  видалення  поліхлорованих
дифенлів"; на оплату комплексних заходів з досягнення нормативів безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці,  запобігання
випадкам  виробничого  травматизму,  професійного  захворювання,  аваріям  і
пожежам; оплату праці та обов’язкових виплат;  виплату стипендій аспірантам; на
недопущення  заборгованості  з  виплати  заробітної  плати  та  здійснення
обов’язкових виплат в Галузевому навчальному центрі з питань охорони праці, в
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якому до 01.09.2019 р. пройшли «обов’язкові» навчання з питань охорони праці та
промислової  безпеки  808  керівників  та  спеціалістів  підприємств,  організацій  та
установ  Мінприроди,  та  до  навчання  додатково  будуть  залучені  працівники  та
спеціалісти Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Збільшити  на  113 518,1  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2401160  «Збереження  природно-заповідного  фонду», збільшивши
арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного  розпорядника
бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  для  виконання  Постанови  Верховної  Ради

України  “Про  впорядкування  управління  заповідниками  та  національними
природними  парками”,  на  виконання  запланованих  природоохоронних  заходів,
забезпечення  належних  умов  праці  штатних  працівників  для  46  установ  ПЗФ,
охорону  території  природно-заповідного  фонду,  придбання  пально-мастильних
матеріалів,  сплати  земельного  податку, виконання  рішень  суду, оплату  послуг  з
формування  страхового  фонду  документації,  придбання  електрокотлів,  оплату
комунальних послуг, оплату праці штатних працівників, посади яких були створені
у  зв’язку  із  збільшенням  на  11,5  тис.  га.  площі  Ужанського  національного
природного парку, НПП "Олешківські піски" та "Дністровський каньйон". 

Збільшити  на  546 000,0  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2401270 «Здійснення  природоохоронних  заходів», збільшивши
арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного  розпорядника
бюджетних коштів.

Обгрунтування:
У  проекті  Закону  про  Державний  бюджет  на  2020  рік  за  бюджетною

програмою КПКВК 2401270 передбачені видатки у сумі 246 604,9 тис. гривень. У
Державному  бюджеті  на  2019  рік  відповідна  сума  видатків  була  майже  вдвічі
більшою та становила 423 411,7 тис. гривень.

Одним з основних критеріїв результативності екологічної політики за будь-
якою  стратегією  є  досягнення  високої  ефективності  природоохоронних  заходів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 163 від 28.02.2011 р. «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення природоохоронних заходів»,  кошти загального фонду державного
бюджету  за  програмою  КПКВК  2401270  спрямовуються  виключно  на
природоохоронні заходи, які здійснюються на об’єктах державної власності.

Додаткова  потреба  необхідна,  зокрема,  для  забезпечення  виконання
Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах
України,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  13.12.2017
№ 1071;  для розчистки річки Казенний Торець та її притоки (проведення робіт);
для розчистки річки Бахмутка та її притоки, у тому числі розроблення проектно-
кошторисної документації; на природоохоронні заходи в державних підприємствах,
національних  природних парках,  водовідведення  і  очисних  спорудах  військових
містечок, санаторіїв та ін. Додаткова потреба у сумі 46 000,0 тис. грн. необхідна для
здійснення  модернізації  застарілого  обладнання  міських  очисних  споруд  та
біохімічної  очистки водоканалу міста Рубіжне Луганської  області,  що дозволить
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підвищити  рівень  очищення  стічних  вод,  відповідно  зменшити  кількість
забруднюючих речовин,  що скидаються у р. Сіверський Донець, яка є джерелом
питного водопостачання низки міст України.

Збільшити  на  1 648,0 тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2401520  «Забезпечення  діяльності  Національного  центру  обліку
викидів парникових газів», збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  на  виконання  міжнародних  зобов’язань

Рамкової  конвенції  ООН  про  зміну  клімату;  Кіотського  протоколу  до  Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату та Паризької угоди; оплату праці, нарахування на
заробітну  плату,  відрядження;  закупівлю  предметів,  матеріалів,  обладнання,
інвентаря,  канцелярських та  господарських  товарів,  періодичних видань;  оплату
послуг (крім комунальних).

Передбачити фінансування за бюджетними програмами  :
КПКВК  2401500  «Здійснення  заходів  щодо  реалізації  пріоритетів

розвитку  сфери  охорони  навколишнього  природного  середовища» з  обсягом
1 000,0  тис.  грн., збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
У 2020 році за рахунок коштів, які надійшли в рамках програм секторальної

бюджетної підтримки Європейського Союзу, планується завершити реконструкцію
очисних споруд каналізації м. Вінниця (з повним біологічним очищенням суміші
господарчо-побутових  і  виробничих  стічних  вод),  завершити  роботи  на  ДП
«Львівський ЛСНЦ» з «Реконструкції  виробничо-складських приміщень під  цех
посіву  та  влаштування  теплиць,  лісорозсадника  по  вул.  Львівська,  10  в  смт.
Брюховичі».  Фінансування  бюджетної  програми  дозволить  покращити  якість
очищення  стічних  вод  для  забезпечення  охорони  водних  ресурсів  і  ґрунту  від
негативного впливу неочищених стічних вод та зменшити викиди в атмосферне
повітря.

КПКВК 2411020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» з
обсягом  1 000 000,0 тис.  грн., збільшивши  арифметичні  підсумки  загального
обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
З  2018  року  за  бюджетною програмою КПКВК  2401270  не  фінансуються

природоохоронні  заходи  що здійснюються  на  об’єктах  комунальної  власності, у
зв’язку  із  внесенням  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  № 163  від
28.02.2011 р.  «Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у
державному  бюджеті  для  здійснення  природоохоронних  заходів».  На  виконання
рекомендацій Рахункової палати України щодо ефективного використання коштів,
зокрема,  завершення  розпочатого  у  минулих  роках  будівництва,  розширення  та
реконструкції  об’єктів  з  високим  ступенем  будівельної  готовності,  а  також
враховуючи  кількість  запитів  про  виділення  коштів  для  здійснення
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природоохоронних заходів у регіонах на об’єктах комунальної форми власності, які
надходять на адресу Мінприроди, Державним бюджетом України на 2019 рік була
передбачена бюджетна  програма  за  КПКВК  2411020  «Субвенція  з  державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів» з обсягом
фінансування 579 718,9 тис. грн. На 01.08.2019 р. до Мінприроди надійшло понад
500  заявок  на  здійснення  природоохоронних  заходів  на  об’єктах  комунальної
власності. Необхідність планування такого фінансового ресурсу зумовлена рядом
місцевих екологічних проблем, які вимагають першочергового вирішення, зокрема,
із  реалізацією  проекту  «Будівництво  каналізаційної  мережі  та  системи  очистки
стічних  вод  у  Шацькому  районі  Волинської  області»,  обмілінням озера  Світязь
Шацького району тощо. 

Потребує виділення цільової субвенції в обсязі 260 000,0 тис. грн. реалізація
проекту  «Заходи  щодо  захисту  від  затоплення  шахти  «Золоте»  ДП
«Первомайськвугілля».  Надзвичайна  ситуація  із  затопленням  шахт  у
Первомайсько-Стаханівському  вугледобувному  регіоні  може  призвести  до
негативних соціально-економічних наслідків. Безповоротно будуть втрачені гірничі
виробки з придатним гірничо-шахтним устаткуванням та електрообладнанням.  З
урахуванням орієнтовної середньої фактичної ціни на товарну вугільну продукцію
близько  1800  грн/т  загальний  обсяг  втрат  від  неотримання  видобутого  вугілля
становитиме більше 50 млрд. грн. Робочих місць будуть позбавлені більш ніж 5
тис. працівників, з урахуванням членів сімей без засобів існування залишиться біль
20  тис.  осіб.  Для  недопущення  та  стабілізації  зазначеної  ситуації  розроблено
проект  що  включає  модернізацію  існуючих  систем  водовідведення  та
водопостачання  з  урахуванням  максимальних  притоків  до  шахти  «Золоте»  ДП
«Первомайськвугілля» до 2000 м3/год.

У 2019 році за рахунок зазначеної Субвенції профінансовано та здійснено 90
природоохоронних  заходів  (будівництво  каналізаційних  мереж,  реконструкція
очисних споруд, поліпшення технічного та гідрологічного стану водойм), які через
недостатність фінансування на місцях не могли бути здійснені за рахунок коштів
місцевих бюджетів.

У видатках Державної служби геології та надр України:

Збільшити  на  17 169,9  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 2404010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та
використання  надр», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова потреба у коштах для апарату Держгеонадр у сумі 17 169,9 тис.

грн.  необхідна  для  забезпечення  витрат  на  оплату  послуг  доставки  службової
кореспонденції кур'єрською службою, нарахування на оплату праці, встановлення
щомісячної  премії,  матеріальної  допомоги  для  вирішення  соціально-побутових
питань, грошової допомоги, стимулюючих виплат, для оплати комунальних послуг
та енергоносіїв з урахуванням підвищення цін, оплати судового збору, відряджень
пов'язаних  із  здійсненням  перевірок  надрокористувачів  та  забезпечення
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представництва Держгеонадр в судах України, закупівлі канцелярського приладдя,
поштових марок і конвертів.

Збільшити на 1 036 485,0 тис. грн. видатки за бюджетною програмою
КПКВК  2404020  «Розвиток  мінерально-сировинної  бази», збільшивши
арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного  розпорядника
бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  у  коштах  для  виконання  Загальнодержавної  програми

розвитку  мінерально-сировинної  бази  України  на  період  до  2030  року  у  сумі
1 036 485,0 тис. грн. необхідна для використання за такими напрямами: створення
державної геологічної карти регіонів України, геологічне вивчення надр, геологічне
та  геолого-прогнозне  картування  територій,  прогноз  землетрусів,  моніторинг
геологічного середовища і мінерально-сировинної бази, пошукові і розвідувальні
роботи,  буріння  артезіанських  свердловин,  складання  та  ведення  кадастру
родовищ,  проявів  і  балансів  корисних  копалин,  створення  і  супроводження
функціонування банків даних геологічної інформації, збір матеріалів та обстеження
діяльності  користувачів  надр,  технічне  переоснащення  підприємств  геологічної
галузі.

У видатках Державної природоохоронної служби України:

Збільшити  на  260 000,0  тис.  грн. видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2405010  «Керівництво  та  управління  у  сфері  природоохоронного
контролю», збільшивши арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань
головного розпорядника бюджетних коштів.

Обґрунтування:
Додаткова  потреба зумовлена  необхідністю  збільшення  видатків  на

забезпечення  ефективного  контролю  за  додержанням  вимог  природоохоронного
законодавства,  виплату  компенсації  за  невикористану  відпустку, упорядкування
архіву,  оплату  послуг  з  відбору,  транспортування,  випробування  зразків
автомобільного, суднового та котельного палив, оплату судового збору, створення
комплексної  системи  захисту  інформації,  придбання  програмного  забезпечення,
запровадження  системи  електронної  взаємодії  органів  виконавчої  влади,
впровадження  інформаційної  системи  управління  людськими  ресурсами  в
державних органах та супровід інформаційної системи для організації інспекційної
діяльності та обліку результатів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони  навколишнього  природного  середовища;  погашення  кредиторської
заборгованості, розробка екологічної карти регіонів України.

У видатках Державного агентства водних ресурсів України:

Збільшити  на  22 652,5  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2407010 «Керівництво та управління у  сфері  водного господарства»,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обґрунтування:
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Додаткова потреба в сумі 17 714,5 тис. грн. зумовлена збільшенням видатків
фонду оплати праці (з нарахуваннями) працівників апарату відповідно до Закону
"Про Державну службу", та інших видатків.

Збільшити  на  2 006,4  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2407020 «Наукова  і  науково-технічна  діяльність  у  сфері  розвитку
водного  господарства», збільшивши арифметичні  підсумки  загального  обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Додаткова  потреба  необхідна  для  забезпечення  виконання  розробок  за
напрямами:  способи  застосування  сучасного  енергоменеджменту  та  технології
забезпечення  енергобезпеки;  технології  та  засоби  розробки  моделі
водогосподарського  балансу  для  районів  річкових  басейнів  (суббасейнів);
технології  моделювання та розрахунків стоку річок України для маловодного та
дуже маловодного років; технології прогнозування складових водогосподарського
балансу  для  районів  річкових  басейнів  (суббасейнів);  технології  прогнозування
природних  та  антропогенних  чинників,  що  впливають  на  розрахунок
водогосподарського  балансу;  методичне  забезпечення  розроблення  планів
управління  річковими  басейнами;  методичне  забезпечення  оцінки  ефективності
виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного  оздоровлення  басейну  річки  Дніпро  на  період  до  2021  року;
технології безпечного використання меліоративних систем і споруд та ін.

Збільшити  на  1 686,5  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2407040 «Підвищення  кваліфікації  кадрів  у  сфері  водного
господарства», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Додаткова потреба необхідна на програмне забезпечення технічного захисту
інформації,  побудову  комп'ютерної  системи  захисту  інформації,  встановлення
пожежної  сигналізації,  технічне  обслуговування  та  виготовлення  проектно-
кошторисної документації на проведення нової лінії електропередач електричного
опалення та ремонту у приміщенні Центру підвищення кваліфікації  працівників
водного господарства.

Збільшити  на  3 124 854,5 тис. грн. видатки за бюджетною програмою
КПКВК  2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та
управління водними ресурсами», збільшивши арифметичні підсумки загального
обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обґрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  для:  проведення  водообміну  в

Краснопавлівському  водосховищі  (є  одним з  основних  джерел  централізованого
питного  водопостачання  міст  Харків,  Лозова);  для  забезпечення  фінансування
заходів  із  поточного  ремонту  гідротехнічних  споруд,  обладнання,  машин  і
механізмів; на створення відомчого резерву матеріальних ресурсів, необхідних для
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; для оформлення актів на землі
водного фонду (загальна площа земель, на яку необхідно оформити акти, складає
147,3 тис. гектарів для чого необхідно загалом 816 300,0 тис. грн.); на проведення
капітального  ремонту  та  оновлення  основних  фондів;  для  продовження  робіт  з
реконструкції каналу Дніпро-Донбас, та ін.
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Збільшити  на  1 076 695,8 тис. грн. видатки за бюджетною програмою
КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських  угідь,  в  тому  числі  в  басейні  р.  Тиса  у  Закарпатській
області», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань
головного розпорядника бюджетних коштів.

Обґрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  на  виконання  завдань  Загальнодержавної

програми  розвитку  водного  господарства  та  екологічного  оздоровлення  басейну
річки Дніпро на період до 2021 року, а саме: "Захист сільських населених пунктів і
сільськогосподарських  угідь  від  шкідливої  дії  вод",  "Комплексний
протипаводковий захист в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету", "Комплексний
захист в басейні р. Тиси у Закарпатській області" (з урахуванням виділених коштів
на 2018 та 2019 роки), що дозволить побудувати та відновити 34,2 км захисних
дамб, 18 км берегоукріплення, 53 гідротехнічні споруди, відрегулювати 146,6 км
русел річок, розчистити 18 водойм, що дасть можливість захистити від шкідливої
дії  вод  204  сільських  населених  пункти,  21 037  садиб,  44 635  га
сільськогосподарських  угідь,  а  також  передбачає  кошти  на  реалізацію
першочергових заходів із захисту шкідливої дії вод на території Львівської області,
на виконання заходів Державної цільової програми відновлення та розбудови миру
в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 13.12.2017 № 1071, у частині заходів з розчищення русел річок.

Збільшити  на  381 796,6  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2407090 «Першочергове  забезпечення  сільських  населених  пунктів
централізованим  водопостачанням», збільшивши  арифметичні  підсумки
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обґрунтування:
Враховуючи, що бюджетна програма за КПКВК 2407090 не діяла з 2012 до

2017  року,  додаткова  потреба  загального  фонду  визначена  відповідно  до
пропозицій водогосподарських організацій та у межах фінансування передбаченого
на виконання відповідних заходів  для забезпечення виконання Загальнодержавної
цільової  програми розвитку  водного господарства  та  екологічного оздоровлення
басейну річки Дніпро на період до 2021 року. У межах граничних обсягів видатків
на 2020 рік у сумі 55 000,0 тис. грн. планується побудувати та відновити 6,18 км
водопроводів,  1  насосну  станцію,  що  дасть  можливість  забезпечити
централізованим водопостачанням 1 сільський населений пункт.

Передбачити фінансування за   бюджетними програми: 
КПКВК  2407120  «Розвиток  та  поліпшення  екологічного  стану

зрошуваних та осушених систем» з обсягом 223 152,7 тис. грн., збільшивши
арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного  розпорядника
бюджетних коштів. 

Обгрунтування:
Фінансування необхідне на завершення робіт з будівництва на каналі Р-4-2

Інгулецької  зрошувальної  системи  на  території  Білозерського  району  та
будівництво двох насосних станцій на Олександрівському магістральному каналі
Голопристанського  району  Херсонської  області;  з  відновлення  зрошувальних
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систем від РБ-1 Красінської ЗС Криворізького району у Дніпропетровській області,
а також реконструювати та модернізувати насосно-силове обладнання, канали та
трубопроводи в інших областях України (Запорізькій, Миколаївській, Луганській,
Львівській,  Одеській,  Київській,  Чернівецькій).  Здійснення  зазначених  заходів
забезпечить  гарантовану  подачу  води  на  площі  95,9  тис.  га,  відведення
надлишкових  вод  з  осушених  територій  на  площі  30,0  тис.  га  та  здійснення
реконструкції 11 насосних станцій.

КПКВК  2407160  «Реалізація  державного  інвестиційного  проекту
"Забезпечення  питним  водопостачанням  сільських  населених  пунктів
Казанківського,  Новобузького  районів  та  реконструкція  водоскидної  споруди
Софіївського  водосховища  Новобузького  району  Миколаївської  області"»  з
обсягом 29 117,0 тис. грн., збільшивши арифметичні підсумки загального обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів. 

Обгрунтування:
Фінансування необхідне на проведення проектних та будівельних робіт на

об'єктах: "Реконструкція магістрального водогону від НС 2-го до НС 3-го підйому",
"Реконструкція  магістрального  водогону  від  НС 3-го  підйому  до  смт. Казанка",
"Реконструкція магістрального водогону від смт. Казанка до НС 4-го підйому" та
реконструкцію  промивного  та  напірного  трубопроводів  на  очисних  спорудах
Казанківського  групового  водопроводу  Новобузького  району  Миколаївської
області, введення в експлуатацію 21,5 км водогонів;

КПКВК 2407170 «Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи
із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії  вод
сільських  населених  пунктів  та  сільськогосподарських  угідь  у  Львівській
області"»  з  обсягом  87 038,3  тис.  грн., збільшивши  арифметичні  підсумки
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
На  відновлення  захисних  дам,  будівництво  ГТС  та  берегоукріплювальні

роботи  на  річках  Дрогобицького,  Стрийського,  Сколівського,  Городецького,
Сокальського, Миколаївського, Жидачівського, Самбірського та Старосамбірського
районів  Львівської  області;  для  Басейнового  управління  водних  ресурсів  річок
Західного Бугу та Сяну.

КПКВК  2407800  «Реалізація  державного  інвестиційного  проекту
«Реконструкція  гідротехнічних  споруд  захисних  масивів  дніпровських
водосховищ» обсягом 252 444,3  тис.  грн., збільшивши арифметичні  підсумки
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Фінансування необхідне на виконання робіт з реконструкції Томаківської та

Базавлуцької насосних станцій, Знам'янської компресорної станції, Нікопольської
(3,8 км) та Білозірської захисних дамб (1,64 км), 4 проектні роботи

У  видатках  Державного  агентства  України  з  управління  зоною
відчуження:
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Збільшити  на  10 001,2 тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2408010 «Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження»,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  на  оплату  праці,  придбання  предметів,

матеріалів,  обладнання  та  інвентарю,  видатки  на  відрядження,  відшкодування
фактичних витрат балансоутримувача, утримання орендованого нерухомого майна,
оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв,  відшкодування  пільгових  пенсій,
сплату судового збору та оплату за вчинення нотаріальних дій.

Збільшити  на  93  577,1  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення
території, що зазнала радіоактивного забруднення», збільшивши арифметичні
підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного  розпорядника  бюджетних
коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  на  заробітну  плату  радіологам,  проведення

комплексу  контрзаходів  щодо  утримання  територій  зони  безумовного
(обов’язкового)  відселення  та  її  реабілітації  у  Житомирській  обл.,  обов’язкову
повірку  приборів  для  радіоекологічного  контролю,  оплату  комунальних  послуг
підрозділів  радіологічного  контролю  в  областях,  проведення  щорічної
паспортизації,  виробництво та  впровадження комбікормів,  цеолітів  і  преміксів  з
радіопротекторними властивостями та мінерально-сольових брикетів з фероцином,
проведення  вапнування  кислих  ґрунтів  радіоактивно  забруднених  територій,
внесення підвищених норм мінеральних добрив у забруднених районах.

Збільшити на 465,8 тис. грн. видатки за бюджетною програмою КПКВК
2408080  «Збереження  етнокультурної  спадщини  регіонів,  постраждалих  від
наслідків  Чорнобильської  катастрофи», збільшивши  арифметичні  підсумки
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  для  забезпечення  виконання  Постанови

Верховної  Ради  України  «Про  створення  Державного  музею-архіву  народної
культури  Українського  Полісся»,  придбання  засобів  дотримання  техногенної,
радіаційної  і  пожежної  безпеки,  збереження  унікальних  архівних  та  музейних
фондів, створення страхового фонду наукових аудіовізуальних документів, видання
збірника «Чорнобиль: трагедія в усних розповідях», проведення поточного ремонту
у чорнобильському музейному фондосховищі.

Збільшити  на  874  947,3 тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і
безумовного  (обов‘язкового)  відселення», збільшивши  арифметичні  підсумки
загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова потреба необхідна на забезпечення виконання Указу Президента

України  «Про  деякі  питання  розвитку  територій,  що  зазнали  радіоактивного
забруднення  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»,  оплату  праці,  продукти
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харчування, предмети та матеріали, видатки на відрядження, оплату енергоносіїв,
компенсацію  витрат  на  виплату  та  доставку  пенсій  пільговим  категоріям,
проведення робіт із землевпорядкування території зони відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення, оплату послуг (крім комунальних).

Збільшити  на  831  424,7 тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  2408120  «Підтримка  у  безпечному  стані  енергоблоків  та  об‘єкта
"Укриття"  та  заходи  щодо  підготовки  до  зняття  з  експлуатації
Чорнобильської  АЕС», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова потреба необхідна для забезпечення виконання Загальнодержавної

програми  зняття  з  експлуатації  Чорнобильської  АЕС  та  перетворення  об’єкта
«Укриття»  на  екологічно  безпечну  систему,  оплату  комунальних  послуг,
компенсацію  витрат  на  виплату  та  доставку  пенсій,  оплату  праці,  капітальні
видатки, у тому числі на реалізацію державних інвестиційних проектів «Реалізація
другого ПК Нового безпечного конфайнмента та реконструкція об'єкта "Укриття"»,
«Остаточне  закриття  ЧАЕС та  консервація  енергоблоків  1,  2,  3  Чорнобильської
АЕС».

У видатках Державного агентства лісових ресурсів України:

Збільшити  на 96 880,3 тис.  грн. видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 1205010  «Керівництво та управління в сфері лісового господарства»,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова потреба  необхідна на видатки для оплати праці, нарахування на

заробітну плату, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря, на оплату
послуг з утримання бюджетних установ, направлення спеціалістів у відрядження
для виконання функцій управління та контролю, утримання транспортних засобів,
оплату послуг зв'язку, сплату судового збору, капітальні видатки. 

Збільшити  на 38 798,4  тис.  грн.  видатки за  бюджетною  програмою
КПКВК  1205020  «Наукова  і  науково-технічна  діяльність  у  сфері  лісового
господарства», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  на  оплату  праці  і  нарахування,  придбання

предметів,  матеріалів,  обладнання  та  інвентарю,  оплату  послуг,  видатки  на
відрядження,  стипендії,  капітальні  видатки  на  придбання  лабораторного
обладнання,  вимірювальних  приладів  для  таксації,  комп’ютерів  та  програмного
забезпечення, оргтехніки та інше. 

Існує гостра необхідність у придбанні електронних вимірювальних приладів
і  сучасних  технологій  для  польових  лісівничо-таксаційних  вимірювань.
Проведення лабораторних аналізів старими методами на зношеному обладнанні є
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трудомісткім,  малоточним і  малопродуктивним. Останнє поповнення приладової
бази за рахунок бюджетних коштів було у 80-ті роки.

Збільшити  на 224 193,3 тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  1205060  «Ведення  лісового  і  мисливського  господарства,  охорона  і
захист лісів в лісовому фонді», збільшивши арифметичні підсумки загального
обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова потреба у сумі  400 210,0 тис. грн. необхідна на наземну охорону

лісу  від  пожеж,  відновлення  лісів,  створення  захисних  лісових  насаджень  та
полезахисних  лісових  смуг,  проведення  лісовпорядних  робіт,  державний  облік
лісів, забезпечення функціонування державної лісової охорони, капітальні видатки;
101 917,0  тис.  грн.  -  на  заробітну  плату  та  нарахування,  оплату  послуг, оплату
відряджень, капітальні видатки, на створення НПП «Бойківщина» та збільшення
території  НПП  «Зачарований  край»;  10  250,0  тис.  грн.  -  для  забезпечення
виконання Указу Президента України щодо проведення національної інвентаризації
лісу. 

У видатках Державного агентства рибного господарства України:

Збільшити  на  440 653,5  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  1204010 «Керівництво та управління у сфері  рибного господарства»,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова потреба необхідна  на виплату заробітної  плати,  нарахування  на

оплату  праці,  придбання  паливно-мастильних  матеріалів,  запасних  частин  до
транспортних  засобів,  спеціального  одягу,  розхідних  матеріалів,  обладнання  та
предметів довгострокового користування, канцелярського приладдя, апаратного та
програмного  забезпечення  системи  електронного  документообігу,  ліцензійного
програмного  забезпечення,  серверів  та  створення  комплексної  системи  захисту
інформації;  продуктів  харчування  для  плавскладу  суден  рибоохорони;  оплату
відряджень,  послуг  (крім  комунальних),  комунальних  послуг  та  енергоносіїв;
капітальний  ремонт  автотранспорту,  плавзасобів,  приміщень,  адмінбудівель,
встановлення  протипожежної  системи;  підвищення  кваліфікації  кадрів,  сплату
судових зборів, штрафів та пені.

Збільшити  на  101 778,1  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  1204020 «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та
інших  бюджетних  установ  у  сфері  рибного  господарства», збільшивши
арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного  розпорядника
бюджетних коштів.

Обгрунтування:
У  2020  році  державними  рибовідтворювальними  комплексами  до  водойм

загальнодержавного значення планується вселити 15 135,8 тис. екземплярів малька
рослиноїдних та аборигенних видів риб.
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Додаткова потреба необхідна на оплату праці, нарахування на оплату праці;
придбання канцелярського приладдя, оргтехніки, хімікатів та біопрепаратів, кормів
для  риб,  паливно-мастильних  матеріалів,  мінеральних  та  органічних  добрив,
ремонт автотранспорту, техогляд, страхування, медичний огляд, поточний ремонт
будівель та споруд, валів та насосів, сплату податків на землю та воду; придбання
комп’ютерної  техніки,  транспортних  засобів,  плавзасобів,  сільськогосподарської
техніки,  електрообладнання,  вакуумних  насосів,  контейнерів  для  перевезення
мальків,  пристроїв  для  відео  спостереження,  інкубаційних  апаратів,  човнових
двигунів,  обладнання  для  тест  лабораторії,  проведення  капітального  ремонту
автотранспорту,  систем  захисту  трансформаторів,  скидного  та  водоподаючого
каналу і ставів, насосних станцій та водоподаючих насосних станцій, інкубаційних
цехів  тощо,  реконструкцію  та  реставрацію  інкубаційних  цехів,  водоподаючої
системи на ставкові участки, цехів під рощення личинок форелі тощо. 

Збільшити  на  15 200,0  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  1204030  «Наукова  і  науково-технічна  діяльність  у  сфері  рибного
господарства», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  для  здійснення  наукових  рибогосподарських

досліджень  за  напрямами:  розвиток  промислу  на  основі  раціонального
природокористування  з  урахуванням  міжнародних  вимог  і  зобов’язань  України;
довгострокові  і  короткострокові  промислові  прогнози;  біологічне  обґрунтування
для визначення лімітів та прогнозів вилучення водних біоресурсів в Азовському і
Чорному морях та дніпровських водосховищах на 2021 рік; промислове рибальство
в  Азовському  і  Чорному  морях  та  дніпровських  водосховищах;  прогноз  стану
запасів та можливого вилучення водних біоресурсів Азовського і Чорного морів та
дніпровських водосховищах у 2021 році; розвиток аквакультури в Україні; наукове
забезпечення міжнародної інтеграції рибного господарства України у європейську
та світову систему рибного господарства; розробка документів у відповідності до
вимог  ЄС,  санітарних,  екологічних  і  ветеринарних  норм  міжнародних  і
Європейських  стандартів  тощо,  здійснення  експедиційних  досліджень
забезпечення раціонального рибальства і збереження водних екосистем.

Збільшити  на  83 585,2  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  1204070  «Селекція  у  рибному  господарстві  та  відтворення  водних
біоресурсів  у  внутрішніх  водоймах  та  Азово-Чорноморському  басейні»,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова потреба необхідна на створення ремонтно-маточного поголів’я та

придбання  племінних  (генетичних)  ресурсів,  утримання  генетичних  ресурсів
колекційних стад цінних об’єктів аквакультури; розроблення програм селекційно-
племінних робіт, технологій та нормативно-інструктивної документації, створення
інформаційно-аналітичної бази щодо селекційно-племінної роботи в аквакультури;
придбання  технологічного  і  лабораторного  обладнання;  вселення  водних
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біоресурсів  у  природні  водойми  (придбання  спеціалізованих  кормів,  пально-
мастильних матеріалів, рибопосадкового матеріалу, оплати електроенергії).

У видатках Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

Збільшити  на 42 069,0  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 1006010 «Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій»,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обґрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  на  оплату  підвищення  тарифів  на  проїзд  до

місця  відрядження  та  підвищення  тарифів  на  готельні  послуги;  забезпечення
матеріально  -  технічної  бази  (поступовий  розвиток  якої)  неможливий;  на
підтримання  у  належному  стані  адміністративної  будівлі  центрального  апарату
ДСНС, яка є пам'яткою архітектури; на закупівлю новітніх комп'ютерних програм
та засобів зв'язку.

Збільшити  на 363 550,6  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 1006060 «Гідрометеорологічна діяльність», збільшивши арифметичні
підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного  розпорядника  бюджетних
коштів.

Обґрунтування:
Кошти,  передбачені  на  2020  р.  забезпечать  лише  50 %  оплати  праці.

Додаткова  потреба  необхідна на  забезпечення  належного  рівня  нарахування  на
оплату  праці;  переоснащення  сучасними  засобами  вимірювальної  техніки
державної системи спостережень, на якій прилади фізично та морально застарілі,
багаторазово  виробили  свій  технічний  ресурс,  в  першу  чергу  на
авіаметеорологічних станціях, які забезпечують безпеку польотів авіації.

Збільшити  на 16 036,2  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  1006070  «Наукова  і  науково-технічна  діяльність  у  сфері
гідрометеорології», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу
асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обґрунтування:
Додаткова  потреба  необхідна  на  оплату  праці  працівників  Українського

гідрометеорологічного  інституту,  відряджень,  комунальних  послуг,  придбання
канцелярських,  господарських  та  інших  товарно-матеріальних  цінностей,
забезпечення  діяльності  науково-дослідного  судна  "Г. Готовчиць",  матеріально-
технічне забезпечення обладнанням наукових та науково-технічних розробок.

Збільшити  на 22 056,7  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  1006080  «Наукова  і  науково-технічна  діяльність  у  сфері  цивільного
захисту і  пожежної безпеки», збільшивши арифметичні підсумки загального
обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова потреба необхідна  на оплату праці з нарахуваннями працівникам

Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (в середньому на
1 500  грн.);  комунальні  послуги;  забезпечення  житлом  осіб  рядового  і
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начальницького складу Інституту (дасть можливість забезпечити житлом на умовах
фінансового  лізингу  20  сімей);  придбання  автобусу  для  перевезення  людей  на
пожежно-випробувальний  полігон,  який  знаходиться  за  40  км.  від  м.  Києва;  на
капітальний  ремонт  водозабірної  сверловини  на  пожежно-випробувальному
полігоні.

Збільшити  на 499 164,3  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК  1006090  «Придбання  пожежної  та  іншої  спеціальної  техніки
вітчизняного  виробництва», збільшивши  арифметичні  підсумки  загального
обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Підрозділи ДСНС України укомплектовані спеціальною технікою, більшість

якої відпрацювала встановлені терміни експлуатації, морально і фізично застаріла
та за своїм технічним станом від 21,7 до 98,0 % підлягає списанню, зокрема, із
4 243 пожежних автомобілів  підлягає  списанню 3 452 (81,4  %).  Із  цієї  кількості
2 750, а це 79,6 %, відпрацювали більше двох встановлених термінів експлуатації,
тобто понад 20 років і потребують негайної заміни. 

Додаткова потреба необхідна на оновлення пожежно-рятувальної техніки.
Збільшити  на 77 000,0  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою

КПКВК  1006110  «Будівництво  (придбання)  житла  для  осіб  рядового  і
начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій»,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
На квартирному обліку в підрозділах ДСНС України перебуває 4 038 осіб, з

яких 2 270 осіб  (56 %) перебувають на обліку від  10 і  більше років.  Проектом
Державного  бюджету  на  2020  рік  передбачено  90 000,0  тис.  грн.  Мінімальна
потреба на 2020 рік становить 167 000,0 тис. грн. Додаткова потреба у сумі 77 000,0
тис. грн. необхідна для забезпечення придбання близько 225 квартир.

Збільшити  на 4 989 898,2 тис. грн. видатки за бюджетною програмою
КПКВК  1006280  «Забезпечення  діяльності  сил  цивільного  захисту»,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування:
Додаткова потреба необхідна на оплату праці з нарахуваннями; забезпечення

особового  складу  ДСНС  бойовим  та  форменим  одягом;  запасами  пального
відповідно до встановлених норм; оплату комунальних послуг та енергоносіїв для
підрозділів ДСНС. Потребує значних витрат на технічне обслуговування і ремонт
спеціальна  техніка  (виробництва  70-х  років).  Потребує  заміни  75%  авіаційної
техніки, що знаходиться на оснащенні ДСНС, експлуатується більше 25 років та
виробила свій ресурс.

Збільшити  на 319 785,0  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 1006360 «Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту», збільшивши
арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного  розпорядника
бюджетних коштів.

Обгрунтування:
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У минулі роки заклади освіти ДСНС фінансувалися на недостатньому рівні.
Додаткова  потреба  необхідна  для  забезпечення  своєчасного  підвищення
кваліфікації  особового  складу  органів  управління,  пожежно-  та  аварійно-
рятувальних  підрозділів  на  базі  закладів  освіти  ДСНС,  підтримки  на  високому
рівні  готовності  рятувальних  підрозділів  до  дій  за  призначенням,  зменшення
показників  виробничого  і  невиробничого  травматизму  серед  осіб  рядового  і
начальницького складу ДСНС.

У видатках Міністерства розвитку громад та територій України:

Передбачити фінансування за бюджетною програмою:
КПКВК  2751570  «Реалізація  Загальнодержавної  цільової  програми

«Питна  вода  України» з  обсягом  фінансування  2 583 902,6  тис.  грн.,
збільшивши  арифметичні  підсумки  загального  обсягу  асигнувань  головного
розпорядника бюджетних коштів.

Обгрунтування: 
Законом  України  "Про  Загальнодержавну  цільову  програму  "Питна  вода

України" на 2011-2020 роки" встановлено фінансування заходів Програми в сумі:
на 2019 рік 326,54 млн. грн., на 2020 рік - 326,54 млн. гривень. Проектом Закону
про Державний бюджет на 2020 рік, як і у 2019 році, не передбачене фінансування
заходів Програми. Із врахуванням недофінансування у попередні роки необхідна
потреба становить 2 583 902,6 тис. грн.

Відсутність  фінансування  за  бюджетною  програмою  КПКВК  2751570
«Реалізація  Загальнодержавної  цільової  програми «Питна  вода  України»  у  2020
році унеможливить виконання заходів, передбачених Програмою.

У видатках Національної академії наук України:

Збільшити  на 50 000,0  тис.  грн.  видатки  за  бюджетною  програмою
КПКВК 6541030  «Наукова  і  науково-технічна  діяльність  наукових  установ
Національної академії  наук України», передбачивши цільове спрямування цих
коштів  на  забезпечення  діяльності  Національного  дендрологічного  парку
«Софіївка»  Національної  академії  наук  України,  збереження,  утримання,
облаштування  та  будівництво  (реконструкцію)  об’єктів  та  експозицій,
розташованих на його територіях.

Обгрунтування: 
Протягом двох останніх років у місті Умань Черкаської області побудовано

нову частину Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, де
висаджено сотні видів рослин та облаштовано унікальні авторські локації, такі як
Японський сад, Регулярний сад, Казковий сад, Сад фонтанів, Українську садибу,
комплекси  водоспадів  тощо.  Для  забезпечення  діяльності  Національного
дендрологічного  парку  «Софіївка»  НАН  України,  збереження,  утримання,
облаштування, розбудови і реконструкції об’єктів та експозицій, розташованих на
території парку, в 2020 році необхідно додаткове державне бюджетне фінансування
в розмірі 60 000, тис. грн. Додаткове фінансування є також вкрай необхідним для
комплексного  завершення  вже розпочатого  будівництва  нової  частини  парку, де
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заплановане облаштування набережної навколо озера та дамби, створення нових
ландшафтних та декоративно-художніх експозиційних локацій.

3.  Рішення Комітету надіслати до Комітету з  питань бюджету та  Кабінету
Міністрів України.

Голова Комітету                                                        О. БОНДАРЕНКО
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	Додаткова потреба необхідна на оплату праці з нарахуваннями працівникам Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (в середньому на 1 500 грн.); комунальні послуги; забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу Інституту (дасть можливість забезпечити житлом на умовах фінансового лізингу 20 сімей); придбання автобусу для перевезення людей на пожежно-випробувальний полігон, який знаходиться за 40 км. від м. Києва; на капітальний ремонт водозабірної сверловини на пожежно-випробувальному полігоні.

