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(12:00, вул. Грушевського, 5) 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 
 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Криворучкіна О.В., Маріковський О.В., 

Кривошеєв  І.С., Лабунська А.В., Овчинникова Ю.Ю., Задорожний А.В., 

Прощук  Е.П., Василенко Л.В., Якименко П.В., Матусевич О.Б., Яценко А.В., 

Бакунець П.А. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Фельдман О.Б., Андрійович З.М., 

Шахов С.В., Нестеренко К.О.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича 

підрахунок голосів під час голосування на засіданні Комітету здійснюватиме 

народний депутат України – заступник голови Комітету Криворучкіна Олена 

Володимирівна. 

  

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

1. Проект Закону про Державний бюджет України на 2021 рік 

(реєстр. № 4000 від 14.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України  

 

Допов.: Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
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Рішення прийнято: за – 13. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про порядок денний 

засідання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний. 

 

Рішення прийнято: за – 13. 

 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про проект Закону 

про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000 від 14.09.2020), 

внесений Кабінетом Міністрів України, та про надані до проекту Закону 

пропозиції народних депутатів – членів Комітету Криворучкіної О.В., 

Маріковського О.В., Фельдмана О.Б., Овчинникової Ю.Ю., Задорожного А.В., 

Прощука Е.П., Василенко Л.В., Якименка П.В., Матусевича О.Б., Яценка А.В., 

Бакунця П.А., Лабунської А.В., Андрійовича З.М., Шахова С.В., Нестеренка К.О.  

 

В обговоренні взяли участь народні депутати України присутні на 

засіданні Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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 2021 рік (реєстр. № 4000), врахувати наступне: 

 

У видатках Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України 
Збільшити фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2701040 

«Наукова та науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та 

природних ресурсів» з додатковим обсягом видатків у сумі 46 707,7 тис грн для 

оцінки стану запасів водних біоресурсів в Азовському та Чорному морях та 

внутрішніх водоймах України для визначення можливих лімітів і прогнозів 

допустимого вилову водних біоресурсів і розробки оптимальних режимів їх 

рибогосподарської експлуатації. 

Збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною 

програмою КПКВК 2701040 «Наукова та науково-технічна діяльність у сфері 

захисту довкілля та природних ресурсів» на 13 400,0 тис грн. 
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Обгрунтування: проектом Державного бюджету України на 2021 рік не 

передбачено видатків на проведення наукового лову для визначення стану 

популяцій та лімітів на вилов. Протягом останніх років не виділяється 

державне фінансування на науковий лов в сфері рибного господарства. Як 

наслідок, визначення стану популяції водних біоресурсів відбувається шляхом 

надання відповідних дозволів на вилов риби промисловим рибальським 

підприємствам, в тому числі в нерестовий період, які замість десятків кілограм 

риби виловлюють сотні тон риби. Відповідно до звітів Державної прикордонної 

служби України під прикриттям наукового лову відбувається промисловий 

вилов, внаслідок чого держава втрачає водні біоресурси. 

Збільшити фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2701160 

«Збереження природно-заповідного фонду» з додатковим обсягом видатків у 

сумі 19047,3 тис гривень. Кошти мають бути спрямовані на виконання Указів 

Президента України про розширення території національних парків 

«Ужанського», «Олешківські піски», «Дністровський каньйон» на 11,7 тис га та 

збільшено штатну чисельність на 123 одиниці. Загальні видатки на виконання 

зазначених Указів становлять в т. ч. 13645,3 тис грн на оплату праці. 3001,9 тис 

грн нарахування на оплату праці (22 %), 1657,1 тис грн на придбання 

канцтоварів, матеріалів, інструментів, 154,6 тис грн на послуги інтернету, 

зв'язку, 60,9 тис грн на відрядження, 120,7 тис грн на сплату комунальних 

платежів, 1,8 тис грн, 405,0 тис грн на сплату інших податків, на придбання 20 

од. комп’ютерної техніки і 1 сейфу. 

Збільшити видатки на 254 618,9 тис грн за бюджетною програмою КПКВК 

2701270 «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану 

довкілля» за такими напрямами: 

На заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних 

ресурсів та ресурсів тваринного світу - в обсязі 3 000,00 тис грн. (з них видатки 

розвитку – 3 000,00 тис грн). 

Обґрунтування: за бюджетною програмою КПКВК 2701270 кошти не 

передбачені. Загальна потреба для реалізації невідкладних заходів з охорони 

ресурсів рослинного і тваринного світу, покращання стану довкілля, перегляду 

та видання Червоної книги України за цією програмою становить 3 000,00 тис 

грн. Відповідно до законодавства України кожні 10 років має оновлюватися 

перелік видів живої природи, що є рідкісними та зникаючими (Червона та Зелена 

книги України). Чергове видання мало відбутися в 2020 році. Видання книги 

важливе для забезпечення вироблення та прийняття виважених управлінських 

рішень, збереження біологічного різноманіття. 

На заходи з впровадження інформаційної системи управління відходами - 

в обсязі 13 500 тис грн (з них видатки розвитку – 13 500 тис грн). 

Обґрунтування: розробка та впровадження інформаційної системи 

управління відходами дозволить створити підсистему відкритих реєстрів, 

дасть змогу спростити облік та звітність, підготовку та подання декларацій, 

дозвільні процедури у сфері управління відходами. Запровадження підсистеми 

відкритих реєстрів забезпечить доступ до інформації утворювачів та інших 

власників відходів, громадськості. Розробка такої системи передбачена 
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Національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 року № 820-р.).  

На заходи з поводження з небезпечними відходами, зокрема, збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до 

використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і 

тари від них - 238 118,9 тис грн (з них видатки розвитку – 238 118,9 тис грн). 

Обгрунтування: на сьогодні в Україні накопичено 8 151,834 тон 

непридатних для використання пестицидів, що є особливою категорією 

небезпечних відходів, частина з яких належить до категорії стійких органічних 

забруднювачів (СОЗ). Для виконання першого етапу 3-річної програми заходів у 

2021 році необхідно здійснити збирання, перевезення, зберігання, оброблення та 

знешкодження 3 968,648 тон непридатних до використання та заборонених до 

застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них. 

Забезпечити на 2021 рік фінансування робіт із збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та 

заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них. 

Обґрунтування: непридатні або заборонені до використання пестициди 

складають особливу групу високотоксичних речовин, які не можна 

використовувати за прямим призначенням внаслідок втрати корисних 

властивостей, збігання терміну придатності, заборони до застосування, 

втрати маркування (етикетки) чи неконтрольованого змішування. Таким 

чином, непридатні до використання пестициди є особливою категорією 

небезпечних відходів, частина з яких належить до категорії стійких органічних 

забруднювачів (СОЗ). За всі роки накопичилось близько 9 тисяч тон непридатних 

до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту 

рослин і тари від них, які потребують забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження. У зв'язку з 

викладеним залишається актуальним питання фінансування робіт із збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до 

використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин 

і тари від них на 2021 рік. 

За бюджетною програмою КПКВК 2701270 «Здійснення 

природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» збільшити 

видатки на 4 004,0 тис гривень. 

Обґрунтування: вказані кошти необхідні для забезпечення функціонування 

Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів 

(потреба 3 054,0 тис грн); фінансування наукових досліджень щодо оцінки 

впливу на довкілля структури розподілу гною великої рогатої худоби та свиней 

та різних систем його прибирання, підготовки та зберігання (потреба 450 тис 

грн), а також для підготовки щорічної національної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища (потреба 500 тис грн). 

Збільшити фінансування за бюджетною програмою 2701270 «Здійснення 

природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» на 

201 300,0 тис грн (з них видатки розвитку – 201 300,0 тис. грн), а саме: 
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На систему моніторингу атмосферного повітря загальна потреба 

фінансування становить 200 000,0 тис гривень.  

Обґрунтування: проектом Державного бюджету України на 2021 рік 

кошти не  передбачено. Поточна мережа вимірювання якості атмосферного 

повітря була побудована в 60-х роках минулого століття і не відповідає 

сучасним потребам населення отримувати повну інформацію по якості 

атмосферного повітря в поточному часі. З метою імплементації Директив 

2008/50/ЄС, № 2004/107/ЄC є необхідність розбудови системи державного 

моніторингу якості атмосферного повітря, створення національної 

референтної лабораторії і встановлення 70 референтних постів моніторингу, 

почавши з найбільш промислово забруднених міст України.  

На ведення кадастру викидів загальна потреба фінансування становить 

1 300,0 тис гривень. 

Обґрунтування: проектом Державного бюджету України на 2021 рік 

кошти не передбачено. Україна є стороною Конвенції про транскордонне 

забруднення повітря на великі відстані і ратифікувала Протокол про 

фінансування Спільної програми спостережень та оцінки розповсюдження 

забруднювачів на великі відстані в Європі (ЕМЕП). Для забезпечення виконання 

міжнародних зобов’язань та реалізації державної екологічної політики в сфері 

охорони атмосферного повітря потрібне ведення державного кадастру викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розроблення Звіту про викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2020 рік по протоколу ЕМЕП 

Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані на основі 

збору, обробки та аналізу екологічної інформації, який щороку подається до 

Секретаріату Конвенції. 

Збільшити фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2701270 

«Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення довкілля» до 

674 000 тис грн, збільшивши загальний обсяг асигнувань головного 

розпорядника бюджетних коштів – Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України. 

Збільшити загальний обсяг фінансування за бюджетною програмою 

КПКВК 2701270 «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з 

покращення стану довкілля» до 1 000 000,0 тис грн, збільшивши арифметичні 

підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних 

коштів. 

Обґрунтування: одним з основних критеріїв результативності екологічної 

політики за будь-якою стратегією є досягнення високої ефективності 

природоохоронних заходів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2011 № 163 «Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у Державному бюджеті для здійснення природоохоронних 

заходів, зокрема з покращення стану довкілля», кошти загального фонду 

Державного бюджету за даною бюджетною програмою спрямовуються 

виключно на природоохоронні заходи, які здійснюються на об’єктах державної 

власності та направлені на зниження й ліквідацію негативного антропогенного 

впливу на навколишнє середовище, збереження, поліпшення і раціональне 
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використання природно-ресурсного потенціалу країни, регіонів. Джерелом для 

покриття вказаних асигнувань може бути зменшення фінансування за іншими 

бюджетними програмами. 

Збільшити фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2701270 

«Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення довкілля». У 

додатку 3 до законопроекту у рядку КПКВК 2701270 збільшити загальний обсяг 

асигнувань до 434 000,0 тис грн, збільшивши загальний обсяг асигнувань 

головного розпорядника бюджетних коштів – Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України. Джерелом для покриття вказаних змін, можуть 

бути зменшення фінансування за іншими бюджетними програмами, але не за 

бюджетними програмами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України. 

Обґрунтування: за основу були взяті ті показники, які були передбачені у 

2020 році для бюджетної програми КПКВК 2701270 «Здійснення 

природоохоронних заходів, зокрема з покращення довкілля», а саме 433 836,3 тис 

гривень. 

Запровадити на 2021 рік нову бюджетну програму 2701290 «Розбудова 

сучасної системи моніторингу атмосферного повітря» з обсягом видатків у 

сумі 200 000,0 тис грн. Реалізація програми буде включати співфінансування 

місцевих адміністрацій для більшого розширення мережі постів, зокрема: 

- 60 000,0 тис грн на закупівлю 3-х пересувних екологічних 

лабораторій з передачею їх Державній екологічній інспекції України для 

здійснення оперативного реагування; 

- 140 000,0 тис грн на закупівлю стаціонарних постів моніторингу 

(модель фінансування 50 % Державний бюджет, 50 % Місцеві бюджети) – 

140 000,0 тис грн + 140 000,0 тис грн – 17 постів (при потребі на всю територію 

України 70 шт. – 25 %). Встановлення обладнання в найбільш техногенно 

навантажених і найбільш заселених регіонах України згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 827 від 14.08.2019. 

Звернути увагу на фінансування програми КПКВК 2701500 «Здійснення 

заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього 

природного середовища» – щороку виділяється рівна сума в 500 тис грн. 

Одночасно, зміст програми не є зрозумілим. Ця програма може бути способом 

нецільового використання коштів. 

Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2701520 

«Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових 

газів» на 6 406,1 тис грн. Наразі передбачено проектом Державного бюджету 

України лише 3 681,1 тис грн (потреба 10 087,2 тис грн). 

Обґрунтування: для впровадження і функціонування системи 

моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів на реалізацію 

Закону України від 12.12.2019 № 377-IX «Про засади моніторингу, звітності та 

верифікації викидів парникових газів» планується залучити Бюджетну установу 

«Національний центр обліку викидів парникових газів». 



7 
 

Збільшити фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2701520 

«Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових 

газів» з додатковим обсягом видатків у сумі 6 730,7 тис грн, з них: 

- 4892,9 тис грн - фонд оплати праці додаткових 20 штатних одиниць 

для впровадження і функціонування системи моніторингу, звітності та 

верифікації викидів парникових газів на реалізацію Закону України від 

12.12.2019 № 377-IX «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів 

парникових газів»; 

- 1076,5 тис грн - нарахування на оплату праці; 

- 436,7 тис грн - для забезпечення нової кількості штатних одиниць 

робочими місцями, обладнанням, побутовими умовами, а також комп’ютерною 

інфраструктурою, необхідно забезпечити додаткову потребу в капітальних 

видатках та збільшити видатки на необхідні товари і послуги. 

Звернути увагу на фінансування програми КПКВК 2701530 «Державна 

підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення 

абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів 

соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань 

зміни клімату» з огляду на тривалість та незначний обсяг фінансування. Ця 

програма може бути способом нецільового використання коштів. 

Відновити у 2021 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 

2711020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності», у 

межах якої передбачити фінансування у сумі 354 332,357 тис грн, а саме на 

наступні об’єкти: 

- нове будівництво очисних споруд продуктивністю 9 400 м3/добу на 

вул. Рамішвілі (урочище за залізницею) в м. Надвірна Івано-Франківської області 

236 425,340 тис грн; 

- будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж 

продуктивністю 4000 м3/добу в м. Яремче в Івано-Франківській області 

99 907,017 тис грн; 

- будівництво очисних споруд в с. Ворохта Яремчанської міської ради 

Івано-Франківської області 18 000,00 тис грн. 

Передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджету України 

на 2021 рік» фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2711020 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктам комунальної власності».  

Зокрема, Додаток 3 до законопроекту доповнити бюджетною програмою 

КПКВК 2711020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення природоохоронних заходів на об’єктам комунальної власності» із 

загальним обсягом фінансування 600 млн грн, збільшивши загальний обсягу 

асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів – Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів України. 
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Джерелом для покриття вказаних змін, можуть бути зменшення 

фінансування за іншими бюджетними програмами, але не за бюджетними 

програмами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Обґрунтування: у 2019 році Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 228 від 20.03.2019 року було затверджено порядок та умови надання субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних 

заходів на об’єктам комунальної власності у розмірі майже 580 млн гривень. 

Завдяки фінансуванню вищезгаданої бюджетної програми було проведено ряд 

робіт на об’єктах комунальної власності у 18 областях України. Враховуючи 

необхідність реалізації першочергових природоохоронних заходів на об’єктах 

комунальної власності (будівництво та реконструкція каналізаційних мереж, 

будівництво локальних очисних споруд, заходи що відновлення і підтримки 

сприятливого гідрологічного режиму та стану річок тощо) пропонується 

внести відповідні зміни до проекту Закону України «Про Державний бюджету 

України на 2021 рік», реєстр. № 4000. 

Відновити у 2021 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 

2711020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» із 

загальним обсягом асигнувань 1 000 000,0 тис грн, змінивши арифметичні 

підсумки загального обсягу асигнувань головного розпорядника бюджетних 

коштів. 

Обґрунтування: порядок та умови надання субвенції з Державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на 

об’єктах комунальної власності затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2019 № 228 «Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності». У 2019 році за 

рахунок зазначеної Субвенції профінансовано та здійснено 90 природоохоронних 

проектів (заходів) по всій Україні (будівництво каналізаційних мереж, 

реконструкція очисних споруд, поліпшення технічного та гідрологічного стану 

водойм, встановлення вміттєсортувальних ліній, тощо), які через 

недостатність фінансування на місцях не могли бути здійснені за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. 

Передбачити фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2707120 

«Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених 

систем» загальним обсягом 50 000,0 тис грн, збільшивши загальний обсяг 

асигнувань головного розпорядника бюджетних коштів – Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України. 
 

У видатках Державної служби геології та надр України 

Збільшити видатки на 35 013,0 тис грн за бюджетною програмою КПКВК 

2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та 

використання надр» у зв’язку із розширенням штату працівників та 

збільшенням середньої заробітної плати, що включає у себе видатки на оплату 
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праці та відповідні нарахування, закупівлю предметів, матеріалів і послуг, а 

також обладнання довгострокового користування, а також збільшення кількості 

надання адміністративних послуг. 

Обґрунтування: згідно з штатним розписом чисельність працівників 

Державної служби геології та надр України складає 119 осіб. Збільшення фонду 

оплати працівників апарату Держгеонадра обумовлено: 

збільшенням функцій Держгеонадра, на виконання яких відповідно до 

штатного розпису не додано жодної посади Законом України від 16.10.2012 

№ 5456-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних 

ресурсів, у тому числі на місцевому рівні»;  

здійсненням Держгеонадрами функцій державного геологічного 

контролю; 

збільшенням кількості надання адміністративних послуг; 

навантаженням на працівників Держгеонадр, пов'язаним із укладанням 

Державою Угод про розподіл продукції та виконанням функцій Державного 

уповноваженого органу (ДУО) в межах виконання Угод про розподіл продукції. 

Рівень оплати праці в Держгеонадра повинен бути збільшений за 

прикладом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для зниження корупційних ризиків 

та залучення фахових спеціалістів до Держгеонадра, який наповнює 

держбюджет та розвиває економіку та, відповідно, складати у 2021 році за 

КПКВК 2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та 

використання надр» - 74 140 966,70 гривень. 

Збільшити видатки на 35 013,0 тис грн за бюджетною програмою КПКВК 

2704010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та 

використання надр», відповідно до бюджетних запитів Держгеонадр на 2021-

2023 роки. 

Збільшити видатки на 400 000,0 тис грн за бюджетною програмою КПКВК 

2704020 «Розвиток мінерально-сировинної бази», відповідно до бюджетних 

запитів Держгеонадр на 2021-2023 роки. 

 

У видатках Державного агентства водних ресурсів України 

Збільшити фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2707090 

«Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим 

водопостачанням» з додатковим обсягом видатків у сумі 150 000,0 тис грн. 

Обґрунтування: за рахунок коштів буде здійснено завершення будівництва 

нової гілки магістрального водоводу у складі І черги Іванівського групового 

водопроводу у Херсонській області, водопровідних мереж у 5 сільських населених 

пунктах Львівської області, нової гілки магістрального водопроводу у складі І 

черги Татарбунарського групового водопроводу в Одеській області. Буде 

забезпечено якісною питною водою с. Верхні Сірогози Нижньосірогозського 

району Херсонської області з населенням понад 7 тис жителів та села Гірне, 

Кам’янобрід, Артищів, Керниця, Думичі Львівської області із населенням понад 
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5 тис жителів та сіл Надеждівка, Виноградівка в Одеській області з 

населенням близько 2 тис жителів. 

 

У видатках Державного агентства України з управління зоною 

відчуження 

Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2708070 

«Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що 

зазнала радіоактивного забруднення» - на 78 141,5 тис грн. 

Обґрунтування: необхідні додаткові видатки на оплату праці у 

мінімальному обсязі радіологам, які забезпечують контроль за рівнями 

радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів, 

лікарських рослин тощо у 2 та 3 зонах радіоактивного забруднення; на 

обов’язкову повірку приладів; на проведення комплексу контрзаходів щодо 

утримання територій зони безумовного (обов’язкового) відселення та її 

реабілітації у Житомирській області на 22,5 тис. га у повному обсязі робіт 

Народицької районної спеціалізованої станції по догляду за землями зони 

безумовного (обов'язкового) відселення; на проведення дозиметричного 

моніторингу 927 населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного 

забруднення. 

Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2708080 

«Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від 

наслідків Чорнобильської катастрофи» - на 5 093,3 тис грн. 

Обґрунтування: необхідні додаткові видатки на придбання матеріалів для 

забезпечення техніки безпеки робіт у зоні відчуження, для збереження архівних 

фондів аудіовізуальних документів, консервації та реставрації музейних 

предметів; на оплату лікувально-профілактичного харчування для працюючих у 

Чорнобилі вахтовим методом; на оплату проживання та послуг з радіаційно-

дозиметричного контролю працюючих у зоні відчуження, забезпечення 

експедицій автотранспортом, утримання орендованих приміщень, технічне 

обслуговування комп’ютерної техніки; на забезпечення проведення комплексних 

етнографічних та археологічних експедицій; на розробку проекту «Будівництво 

музейної експозиції під відкритим небом “Традиційне Чорнобильське Полісся” у 

м. Чорнобилі». 

Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2708090 

«Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами 

неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його 

об‘єктів» - на 2 227 761,1 тис грн. 

Обґрунтування: необхідні додаткові видатки на поточні витрати 

необхідні а саме: спецодяг та спецвзуття, захисні матеріали, оплата послуг з 

медогляду, проведення експертиз та виготовлення технічної документації, 

капітальні видатки для проведення ремонтів технологічних приміщень та 

оновлення механізмів та засобів ДСП «Об'єднання «Радон» при 

транспортуванні та тимчасовому контейнерному зберіганні радіоактивних 

відходів, будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних 
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відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого 

ядерного палива українських АЕС тощо. 

Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2708110 

«Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного 

(обов‘язкового) відселення» – на 1 380 153, 4 тис грн. 

Обґрунтування: додаткові видатки необхідні на оплату праці, оплату 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, продуктів харчування, 

комунальних послуг та енергоносіїв, відшкодування пільгових пенсій за списком 

№ 1, придбання обладнання і предметів довгострокового користування, 

капітальне будівництво об’єктів, капітальний ремонт. 

Збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2708120 

«Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об‘єкта "Укриття" та 

заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» - на 

1 031 731,8 тис грн. 

Обґрунтування: виділення додаткових коштів дасть змогу додатково 

вивести із експлуатації 5 систем і елементів енергоблоків ЧАЕС, додатково 

передати в сховище 5 м3 рідких радіоактивних відходів, збільшити на 1,5 тис. 

м3 вивезення із ДСП ЧАЕС до Державне спеціалізоване підприємство 

«Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП 

«ЦППРВ») твердих радіоактивних відходів, на 400 од збільшити кількість 

утворених упаковок радіоактивних відходів на заводі із переробки твердих 

радіоактивних відходів та на таку ж кількість збільшити передачу таких 

упаковок на захоронення до при поверхневого сховища твердих перероблених 

радіоактивних відходів. Будівельні конструкції об'єкта «Укриття» не 

відповідають вимогам нормативно-технічної документації з безпеки щодо 

механічної стійкості, структурної цілісності, конструктивної надійності та 

мають обмежений термін експлуатації (до 2023 року включно). В результаті 

довготривалого впливу високого рівня вологості в приміщеннях об’єкта 

«Укриття» залізобетонні конструкції насичувалися водою, що приводило до їх 

поступового руйнування. Обвалення нестабільних будівельних конструкцій 

об’єкта «Укриття» може призвести до зміни геометрії основних скупчень 

паливовмісних матеріалів (ПВМ) і створення критичних композицій, порушенню 

систем контролю та втрату контролю за станом ПВМ. 

Додаткові мінімальні витрати на капітальні видатки потрібні для 

реалізації низки важливих проектів, які мають забезпечити вчасне введення в 

експлуатацію СВЯП-2 та радіаційний контроль під час перевезення 

відпрацьованого ядерного палива зі СВЯП-1, а також безпеку під час зняття 

енергоблоків ЧАЕС з експлуатації, розпочаті ДСП «Чорнобильська АЕС» у 2017-

2019 роках на виконання Загальнодержавної програми і призупинені через 

відсутність капітальних видатків. Кошти необхідні для завершення 

будівництва 5 підсистем радіаційного контролю, проведення робіт з 

реконструкції 6 об’єктів інфраструктури ДСП ЧАЕС, проведення 

реконструкції на 3 об’єктах поводження з радіоактивними відходами. 
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У видатках Державного агентства лісових ресурсів України 

Збільшити загальний обсяг фінансування на 266 000,0 тис грн за 

бюджетною програмою КПКВК 2709060 «Ведення лісового і мисливського 

господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» на здійснення заходів з 

ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів, а саме до 

розділів: 

- наземна охорона лісу від пожеж 66 000, 0 тис грн; 

- відновлення лісів 100 000,0 тис грн; 

- забезпечення функціонування державної лісової охорони 50 000,0 тис 

грн; 

- капітальні видатки (придбання) пожеже-спостережних веж телевізійних 

систем спостереження, об’єктів протипожежного призначення, 

лісогосподарської техніки, виробничого обладнання 50 000, тис грн. 

Збільшити вдвічі видатки розвитку з загального фонду Державного 

бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2709060 «Ведення лісового та 

мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» (з метою 

підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, 

захисту та відтворення, а також запобіганню виникненню пожеж) за рахунок 

зменшення на ту ж суму видатків за бюджетною програмою КПКВК 3511350 

(Обслуговування державного боргу). 

 

У видатках Державного космічного агентства 

Встановити у 2021 бюджетні призначення на загальну суму 2 675 649,0 тис 

грн за такими бюджетними програмами: 

КПКВК 6381020 «Виконання робіт за державними цільовими 

програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі 

загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України»» 
в обсязі 2 420 520,0 тис. грн (додаткова потреба 2 325 520,0 тис грн.). 

Обґрунтування: передбачене проектом Закону про Державний бюджет на 

2021 рік фінансування за КПКВК 6381020 у сумі 95 000,0 тис грн унеможливлює 

подальший розвиток космічної діяльності в Україні, ставить під сумнів 

розширення міжнародної співпраці у космічній діяльності, виконання Україною 

міжнародних зобов’язань, збереження науково-технічного, технологічного та 

промислового потенціалу космічної галузі. За розрахунками Державного 

космічного агентства України фінансування програми у повному обсязі надасть 

можливість отримання цифрових знімків поверхні Землі в оптичному діапазоні 

з середнім поверхневим розрішенням, обробки перспективних технологій і 

проведення наукових досліджень, оновлення топографічних карт і створення 

базового продукту для різних тематичних додатків, визначення структури та 

площі посівів, інвентаризації ґрунтових ресурсів та прогнозу врожайності, 

контролю природних ресурсів, повеней, паводків, пожарів, засухи, забруднення 

навколишнього середовища. 

КПКВК 6381120 «Утилізація твердого ракетного палива» в обсязі 

164 401,0 тис. грн.: 
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«Завершення будівництва об’єктів утилізації твердого ракетного палива 

МБР РС-22» - в обсязі 61 820,0 тис. грн; 

«Утилізація компонентів рідкого ракетного палива (гептилу)» - в обсязі 

28 908,0 тис. гривень. 

Обґрунтування: передбачений проектом Державного бюджету України 

на 2021 рік обсяг видатків за КПКВК 6381120 в сумі 30 949,0 тис грн не 

забезпечує безпечне зберігання твердого ракетного палива (ТРП), 

унеможливлює здійснення заходів з його утилізації. Станом на 01.01.2020 

зберігається 1 802,3 тон ТРП, що потребує утилізації. За розрахунками 

Державного космічного агентства України виділення додаткових коштів у сумі 

164 401,1 тис грн (додаткова потреба 133 452,0 тис грн) дасть можливість у 

2021 році утилізувати близько 180,0 тон ТРП. Зволікання утилізування ТРП є 

неприпустимим у зв’язку з відхиленням стану палива від вимог нормативної 

документації та збільшує ризик виникнення надзвичайних ситуацій під час 

поводження із паливом. Потребує утилізації у найкоротші терміни надзвичайно 

токсичне рідке ракетне паливо «гептил» в обсязі 96,7 тон. Строк експлуатації 

резервуарів для збереження гептилу вичерпано, внаслідок чого наявні випадки 

випаровування високотоксичних агресивних хімічних речовин, які є загрозою 

життю і здоров’ю населення м. Дніпро та працівників підприємств, на яких 

зберігається гептил. Існує загроза виникнення екологічної катастрофи та 

надзвичайної ситуації. Окрім того, зволікання з фінансуванням Програми 

призведе до збільшення витрат на збереження гептилу. 

 

Збільшити видатки на здійснення природоохоронних заходів та включити 

на фінансування з Державного бюджету України наступні об’єкти Луганської та 

Львівської областей (додаток 5 до проекту Державного бюджету України на 2021 

рік «Міжбюджетні трансферти (освітня субвенція, базова та реверсна дотації) на 

2021 рік)»: 

за кодом бюджету 12501000000 «Бюджет Білокуракинської селищної 

територіальної громади» (Білокуракинский район, Луганська область) 

природоохоронний захід «Реконструкція очисних споруд у с. Білокуракине та 

біохімична очистка річки Біла та притоки річки Айдар» за бюджетною 

програмою «Охорона навколишнього природного середовища на території 

Білокуракинської СТГ» в розмірі 22 565,876 тис грн; 

за кодом бюджету 12505000000 «Бюджет Біловодської селищної 

територіальної громади» (Біловодський район, Луганська область) 

природоохоронний захід «Реконструкція полігону твердих побутових відходів в 

смт. Біловодськ» в розмірі 15 266,093 тис. грн (мийка, сортування сміття, 

огорожа полігону, дезінфекція автомобілів) та природоохоронний захід 

«Будівництво нового напірного каналізаційного колектору закритого типу в смт. 

Біловодськ» в розмірі 3 459,769 тис грн; 

за кодом бюджету 13588000000 «Бюджет Яворівської міської 

територіальної громади» (м. Яворів, Львівська область) природоохоронний захід 

«Будівництво каналізаційних мереж, каналізаційних насосних станцій та 

очисних споруд в м. Яворів Львівської області» (коригування). Загальна вартість 
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90 870,466 тис грн, виконано на 11 050,0 тис грн, на 2021 рік у місцевому 

бюджеті передбачено 3 100,0 тис грн, потреба 18 000,0 тис гривень 

 

Продовжити бюджетну програму за КПКВК 2751570 «Реалізація 

Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» та 

рекомендувати Кабінету Міністрів України внести проект відповідної програми 

на 2021-2026 роки до Верховної Ради України. 

Обґрунтування: критичний рівень зношеності основних фондів 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та необхідність 

забезпечення: охорони джерел питного водопостачання, цілодобового 

постачання питної води, підвищення якості питної води та очищення стічних 

вод, утилізацію осадів. Міністерство розвитку громад та територій України 

на виконання статті 34 Бюджетного кодексу України та відповідно до листа 

Міністерства фінансів України від 11.08.2020 № 04110-08-2/24733 щодо 

підготовки бюджетних запитів на 2021 – 2023 роки листом від 25.08.2020 № 

7/7.3/14421-20 подало Мінфіну пропозиції щодо необхідності врахування у 

проекті державного бюджету на наступний рік, зокрема бюджетної програми 

КПКВК 2751570 «Реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна вода 

України» у сумі 3 164 200,0 тис гривень. 

 

Включити питання про включення суми 65 000,0 тис грн (на вирішення 

питань обміління Шацьких озер) до проекту Державного бюджету України на 

2021 рік в частині збільшення видатків на екологію, згідно програмних засад 

Президента України «Туристичні магніти України». 

 

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

Міністрів України. 

 

 

Рішення прийнято: за – 13.  

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

 

Голова Комітету        О. Бондаренко 

 

 

 

Секретар Комітету        О. Фельдман 


