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Бюджетна програма	—	сукупність	заходів,	спрямованих	на	досягнення	єдиної	мети,	завдань	
та	очікуваного	результату,	визначення	та	реалізацію	яких	здійснює	розпорядник	бюджетних	
коштів	відповідно	до	покладених	на	нього	функцій.

Бюджетне асигнування	—	повноваження	розпорядника	бюджетних	коштів,	надане	від-
повідно	до	бюджетного	призначення,	на	взяття	бюджетного	зобов’язання	та	здійснення	
платежів,	яке	має	кількісні,	часові	та	цільові	обмеження.

Бюджетний запит	—	документ,	підготовлений	головним	розпорядником	бюджетних	ко-
штів,	що	містить	пропозиції	з відповідним	обґрунтуванням	щодо	обсягу	бюджетних	коштів,	
необхідних	для	виконання	покладених	на	нього	функцій	на	середньостроковий	період,	на	
підставі	відповідних	граничних	показників	видатків	бюджету	та	надання	кредитів	із	бюджету.

Бюджетний період	для	всіх	бюджетів,	що	складають	бюджетну	систему	України,	становить	
один	календарний	рік,	який	починається	1 січня	кожного	року	та	закінчується	31 грудня	
того ж	року.

Видатки бюджету	—	кошти,	що	спрямовані	на	здійснення	програм	та	заходів,	передбачених	
відповідним	бюджетом.

Головні розпорядники бюджетних коштів	—	бюджетні	установи	в особі	їх	керівників,	які	
отримують	повноваження	шляхом	встановлення	бюджетних	призначень.

Кошторис	—	основний	плановий	фінансовий	документ	бюджетної	установи,	яким	на	бю-
джетний	період	встановлюються	повноваження	щодо	отримання	надходжень	і розподіл	
бюджетних	асигнувань	на	взяття	бюджетних	зобов›язань	та	здійснення	платежів	для	вико-
нання	бюджетною	установою	своїх	функцій	і досягнення	результатів,	визначених	відповідно	
до	бюджетних	призначень.

ВИЗНАЧЕННЯ  
ТЕРМІНІВ
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ВиЗНАЧЕННя		тЕРМІНІВ

Паспорт бюджетної програми	—	документ,	що	визначає	мету,	завдання,	напрями	вико-
ристання	бюджетних	коштів,	відповідальних	виконавців,	результативні	показники	та	інші	
характеристики	бюджетної	програми	відповідно	до	бюджетного	призначення,	встановленого	
законом	про	Державний	бюджет	України	(рішенням	про	місцевий	бюджет),	та	цілей	держав-
ної	політики	у відповідній	сфері	діяльності,	формування	та/або	реалізацію	якої	забезпечує	
головний	розпорядник	бюджетних	коштів.

Програмно- цільовий метод у бюджетному процесі	—	метод	управління	бюджетними	
коштами	для	досягнення	конкретних	результатів	за	кошт	бюджету	зі	застосуванням	оцінки	
ефективності	використання	бюджетних	коштів	на	всіх	стадіях	бюджетного	процесу.

Проєкт бюджету	—	проєкт	плану	формування	та	використання	фінансових	ресурсів	для	
забезпечення	завдань	і функцій,	що	здійснюються	органами	державної	влади	(органами	
влади	Автономної	Республіки	Крим,	органами	місцевого	самоврядування)	протягом	бю-
джетного	періоду,	який	є	невід›ємною	частиною	проєкту	закону	про	державний	бюджет	
України	(проєкту	рішення	про	місцевий	бюджет).

Розпис бюджету	—	документ,	який	встановлює	розподіл	доходів,	фінансування	бюджету,	
повернення	кредитів	до	бюджету,	бюджетних	асигнувань	головним	розпорядникам	бюджет-
них	коштів	за	певними	періодами	року	відповідно	до	бюджетної	класифікації.

Розпорядник бюджетних коштів	—	бюджетна	установа	в особі	її	керівника,	уповноваже-
на	на	отримання	бюджетних	асигнувань,	взяття	бюджетних	зобов’язань,	довгострокових	
зобов’язань	за	енергосервісом,	середньострокових	зобов’язань	у сфері	охорони	здоров’я	
та	здійснення	витрат	бюджету.

Управління бюджетними коштами	—	сукупність	дій	учасника	бюджетного	процесу	від-
повідно	до	його	повноважень,	пов’язаних	із	формуванням	та	використанням	бюджетних	
коштів,	здійсненням	контролю	за	дотриманням	бюджетного	законодавства,	які	спрямовані	
на	досягнення	цілей,	завдань	і конкретних	результатів	діяльності	та	забезпечення	ефектив-
ного,	результативного	й	цільового	використання	бюджетних	коштів.



8

Сучасні	тенденції	світового	економічного	розвитку	обумовлюють	підвищення	ефективності	
заходів,	спрямованих	на	збереження	довкілля.	В Україні	це	питання	щороку	загострюється	
і потребує	термінових	заходів.	тривалий	час	природні	ресурси	експлуатуються	з порушенням	
принципів	збалансованості,	а потреба	в їхньому	відновленні	ігнорується.

Позитивним	чинником	для	покращення	ситуації	стало	підписання	у червні	2014	року		
Угоди	про	Асоціацію	з Європейським	Союзом,	згідно	з якою	Україна	несе	зобов’язання	щодо	
зміни	законодавчих	норм	у природоохоронній	сфері	та	їхньої	подальшої	імплементації1.	
До	того ж	відповідно	до	глобальних	Цілей	сталого	розвитку,	затверджених	Організацією	
Об’єднаних	Націй 2	(далі	—	ООН),	до	2030	року	Україна	має	застосувати	амбітних	заходів	
задля	покращення	якості	питної	води,	використання	відновленої	енергії,	боротьби	зі	зміною	
клімату	та	збереження	різних	екосистем.

Проблеми	екологічної	безпеки,	згідно	з дослідженнями	Інституту	Горшеніна	та	Фонду	
Фрідріха	Еберта	«Екологічні	тренди	в Україні»	3,	входять	до	переліку	з десяти	питань,	що	
турбують	громадян	України	найбільше.	Наявні	занепокоєння	українських	громадян	пов-
ністю	підтверджуються	у різних	національних	та	міжнародних	дослідженнях.

Розвиток	економіки	та	промисловості	України,	посилення	глобальних	процесів	у світі	підви-
щують	актуальність	проблем,	що	виникають	у природоохоронній	сфері,	потребують	реакції	
від	Уряду	та	Верховної	Ради	України	(далі	—	ВРУ).

Основними причинами екологічних проблем в Україні є пріоритетність економічних цілей 
перед цілями збереження природи та довкілля, використання технологій виробництва, 
що мають відчутний негативний вплив на флору та фауну.	Достатньо	суттєво	негативно	
впливають	зношені	основні	фонди	багатьох	українських	підприємств,	а також	неефективна	
система	державного	управління	у сфері	охорони	навколишнього	природного	середовища.	

1	 	Угода	ратифікована	Законом	України	«Про	ратифікацію	Угоди	про	асоціацію	між	Україною,	з	однієї	
сторони,	та	Європейським	Союзом,	Європейським	співтовариством	з	атомної	енергії	і	їхніми	дер-
жавами-членами,	з	іншої	сторони»	від	16	вересня	2014	року	№	1678-VII.	

 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text
2	 Глобальні	цілі	сталого	розвитку.	Україна	2015–2030.	
 URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable- development-goals.html
3	 http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/Ekologichni_trendi_v_Ukrajini__14.04_16.23_.pdf

ВСТУП
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ВСтУП

Слабка	система	державного	моніторингу	стану	навколишнього	природного	середовища	
значно	ускладнює	контроль	за	дотриманням	природоохоронного	законодавства	та	посилює	
ризики	для	людини	й	природи.

Одним з інструментів розв’язання вищезазначених проблем є бюджетна політика, що 
формується відповідно до визначених стратегічних цілей та спирається на комплекс різних 
бюджетних програм. Водночас бюджетні кошти повинні використовуватися відповідно до 
принципів обґрунтованості, ефективності та результативності, субсидіарності, цільового 
використання, справедливості та неупередженості, а також публічності та прозорості 4.

Бюджетна	політика	повинна	спиратися	на	ефективну	систему	державних	цільових	програм,	
яка	формується	на	визначених	пріоритетах,	можливостях	державного	бюджету,	чітких	функ-
ціях	державних	замовників,	їхньої	відповідальності	за	підготовку	і використання	державних	
фінансових	ресурсів,	успішно	вирішує	питання	міжвідомчої	координації.

Нині	чимало	напрямів	у сфері	екології	та	природних	ресурсів	України	потребує	бюджетної	
підтримки.	Переважно	така	підтримка	відображається	у бюджетних	програмах,	що	реалізу-
ються	головними	розпорядниками	та	відповідальними	виконавцями,	зокрема	в напрямах:	
охорона	навколишнього	середовища,	зменшення	викидів,	ефективність	управління	ресур-
сами,	підвищення	інституційної	спроможності	центральних	органів	виконавчої	влади,	що	
забезпечують	формування	і реалізує	державну	політику	в сфері	охорони	навколишнього	
природного	середовища	та	екологічної	безпеки,	впровадження	стандартів	ЄС.

Ключовими	напрямами	оцінки	державної	бюджетної	політики	у сфері	екології	та	природних	
ресурсів	України	є	планування	відповідних	бюджетних	програм	та	рівень	їхнього	виконання,	
цілі	державної	політики	та	напрями	використання	бюджетних	ресурсів	у розрізі	конкретних	
бюджетних	періодів.	Дослідження	порушує	спектр	питань,	пов’язаних	із	використанням	
коштів	державного	бюджету,	які	використовувались	для	ліквідації	наслідків	надзвичайних	
ситуацій,	а також	підтримки	реалізації	заходів	в окремих	сферах	економіки,	що	стосуються	
екології	та	природних	ресурсів.	також	проаналізовані	результати	контрольних	заходів	із	
боку	Рахункової	палати	та	Державної	аудиторської	служби.

Згідно	з нормами	законодавства,	стабілізація	екологічної	ситуації	в Україні	очікується	у се-
редньостроковій	перспективі.	Досягнення	такої	мети	планується	шляхом	реформування	
системи	державного	екологічного	управління,	імплементації	європейських	екологічних	
норм	і стандартів,	удосконалення	систем	екологічного	обліку	та	контролю,	впровадження	
фінансово-	економічних	механізмів	стимулювання	екологічно	орієнтованих	структурних	
перетворень	в економіці,	стимулювання	використання	енергоефективних	технологій,	впро-
вадження	електронного	урядування,	а також	підвищення	екологічної	свідомості	суспільства	5.

4	 Бюджетний	кодекс	України.	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456–17#Text
5	 	ЗУ	«Про	Основні	засади	(стратегію)	державної	екологічної	політики	України	на	період	до	2030	року».	

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697–19#Text
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Управлінський	підхід,	що	використовується	в Європейському	Союзі	передбачає	кожні	
п’ять-шість	років	корегування	механізмів,	які	формують	екологічну	політику	6.	таке	корегу-
вання	здійснюється	за	результатами	аналізу	ефективності	використання	різних	ресурсів,	
і, передусім,	фінансових.

Серед основних викликів у сфері екології та природних ресурсів України наразі слід 
назвати: перевага економічної доцільності над завданням збереження навколишнього 
середовища, знищення лісів, експлуатація атомних електростанцій, що є шкідливим, 
небезпечним та високовартісним способом добування енергії. Не	менше	занепокоєння	
спричиняє	фізичне	та	моральне	зношення	основних	фондів	підприємств	у всіх	галузях	наці-
ональної	економіки,	низька	ефективність	використання	фінансових	ресурсів,	які	передусім	
притаманні	системі	моніторингу	та	контролю.

Відповідно	до	останніх	міжнародних	досліджень	Україна	посідає	далеко	не	перші	позиції	
у розв’язанні	проблем	у природоохоронній	сфері.	так,	згідно	з Міжнародним	Індексом	
екологічної	ефективності	(EPI)	7,	складеним	за	підсумками	2020	року,	Україна	займає	60	

6	 	Остап	Семерак:	 «Україна	нарешті	обрала	державну	екологічну	політику,	 орієнтовану	на	випере-
дження,	а не	подолання	наслідків».	URL: https://mepr.gov.ua/news/33165.html

7	 	Environmental	Performance	Index.	Формується	на	основі	оцінки	32	показників.	Індекс	охоплює	180	
країн	та	характеризує	стан	навколишнього	середовища	та	життєздатності	екосистем.	Ці	показники	
в національному	масштабі	визначають,	наскільки	наблизились	країни	до	встановлених	цілей	еко-
логічної	політики.	До	формування	EPI	залучені:	Центр	міжнародної	інформаційної	мережі	наук	про	
Землю	(CIESIN),	Інститут	Землі	Колумбійського	університету	(TEICU),	Всесвітній	економічний	форум.	
URL: https://epi.yale.edu/

1ОЦІНКА ВИКЛИКІВ  
У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ  
ТА ПРИРОДНИХ  
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

https://epi.yale.edu/


11

ОЦІНКА	ВиКЛиКІВ		У СФЕРІ	ДОВКІЛЛя		тА	ПРиРОДНих		РЕСУРСІВ	УКРАїНи

місце	(з 180	країн	світу).	Водночас,	наприклад,	Естонія	займає	на	30	позиції,	Литва	—	на	35,		
Латвія	—	36.	Поряд	з Україною	розташовані	Венесуела,	Уругвай	та	Албанія.	Країнами-	лідера-
ми	є:	Данія,	Люксембург,	Швейцарія,	Велика	Британія	та	Франція.

Для	України	Індекс	ЕРІ	висвітлює	найбільш	проблемні	показники:	стан	навколишнього	се-
редовища	—	69	місце	у рейтингу	за	цим	показником,	якість	повітря	—	86	місце,	санітарія	
та	питна	вода	—	66	місце.

Щороку	топові	позиції	у цьому	рейтингу	займають	європейські	країни,	уряди	та	громадяни	
яких	чітко	усвідомлюють	важливість	захисту	навколишнього	середовища	та	інвестують	у цю	
сферу	значні	фінансові	ресурси.	Стійкі	державні	програми	дають	змогу	будувати	зручну	
і безпечну	інфраструктуру,	забезпечують	населення	чистою	питною	водою,	тримають	на	
низькому	рівні	викиди	в атмосферне	повітря	від	підприємств	промисловості	та	від	транспорту.

Достатньо	актуальним	завданням	для	України	є	формування	ефективної	нормативно-	правової	
бази,	що	відповідатиме	сучасним	викликам.	Відповідні	законодавчі	та	нормативні	акти	доз-
волять	акумулювати	бюджетні	ресурси	для	будівництва	об’єктів	відновлюваної	енергетики	
з урахуванням	потреб	міграції	та	вільного	пересування	тварин,	а також	на	заходи	з адаптації	
до	зміни	клімату.

Варто зазначити, що в Україні сформована значна інституційна основа для формування та 
реалізації політики у природоохоронній сфері. Однією зі складових цієї основи є значна 
кількість міжнародних договорів, що суттєво допомагає переймати сучасний європей-
ський та світовий досвід. Однак проблеми, пов’язані з антропогенним та техногенним 
навантаженням на природу, несуть загрози не лише сьогодні, а й у довгостроковій пер-
спективі. Екологічно чистою в Україні вважається лише 6% 8 її території, що значно гірше, 
як порівняти з розвинутими країнами світу 9.

У цьому	напрямі	важливо	мати	ефективну	систему	моніторингу	стану	довкілля,	що	дозволить	
спостерігати,	збирати	та	аналізувати	інформацію	і, у	свою	чергу,	ухвалювати	рішення	про	
запобігання	негативним	змінам	навколишнього	середовища 10.

8	 	Національний	інститут	стратегічних	досліджень	—	«Індикатори	стану	екологічної	безпеки	держави».	
Аналітична	записка.	URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/993/

9	 	ЗУ	«Основні	засади	(СтРАтЕГІя)	державної	екологічної	політики	України	на	період	до	2020	року.		
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818–17#Text

10	 	Постанова	КМУ	від	30 березня	1998	р.	№ 391	«Положення	про	державну	систему	моніторингу	до-
вкілля».	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391–98-%D0%BF#Text
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2
В Україні	та	в інших	країнах	світу	спостерігається	різне	за	рівнем	співвідношення	бюджетних	
видатків	на	природоохоронну	сферу	до	ВВП	чи	до	загального	обсягу	видатків	уряду.	Слід	
зазначити,	що	оцінка	рівня	використання	бюджетних	ресурсів	на	цілі	природоохоронної	
політики	країнами-	членами	Європейського	Союзу	є	досить	неоднозначною.

По-перше,	рівень	проблем	у сфері	охорони	навколишнього	середовища	є	різним	для	певної	
країни,	відповідно,	це	обумовлює	обсяги	державних	видатків.

По-друге,	багато	чого	залежить	від	структури	таких	видатків.	Особливістю	для	усіх	країн	ЄС	є	
найбільша	частка	в структурі	видатків,	фінансування	пов’язаного	з функціонуванням	системи	
управління	відходами:	збирання,	транспортування,	відновлення	та	захоронення,	включно	
з контролем	над	цими	операціями.

Ця	система	також	має	певні	особливості	та	за	різним	ступенем	може	враховувати	компоненти,	
як-от:	повторне	використання,	вторинна	переробка	або	відновлення	відходів,	компостуван-
ня,	захоронення	без	отримання	енергії,	захоронення	з отриманням	енергії.	Водночас	слід	
зазначити,	що	уряди	всіх	країн	формують	політику,	метою	якої	є	попередження	утворення	
відходів	або	мінімізація	їхнього	виникнення,	а також	зниження	ступеня	їх	небезпеки.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2022 рік кошти державного бюджету України 
будуть спрямовані на сприяння формуванню чистого і безпечного довкілля, досягнен-
ню «доброго» стану вод, збереженню та відновленню природних екосистем шляхом 
забезпечення сталого розвитку та раціонального природокористування, управління 
відходами, зокрема поводження з радіоактивними відходами, попередження та адап-
тацію до зміни клімату.

Серед	основних	заходів	передбачається:	створення	та	розширення	території	природно-	
заповідного	фонду;	захист	населених	пунктів,	сільськогосподарських	угідь	та	садиб	від	

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА 
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ  
ТА ПРИРОДНИХ  
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
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шкідливої	дії	вод;	подача	води	у маловодні	регіони;	вимірювання	показників	якості	води;	
збереження	видів	тварин	та	рослин,	занесених	до	Червоної	книги	України;	зберігання	від-
працьованих	тепловиділяючих	збірок	у сховищі	відпрацьованого	ядерного	палива	(СВяП-2),	
а також	забезпечення	відповідного	поводження	з небезпечними	хімічними	речовинами	та	
відходами,	зокрема	непридатними	до	використання	пестицидами	та	агрохімікатами	11.

У межах	цього	дослідження	є	доцільним	порівняти	бюджетні	ресурси,	що	використовуються	
в Україні	та	інших	країнах,	наприклад,	у країнах	Європейського	Союзу.

Найбільш	питома	вага	видатків	на	природоохоронні	цілі	у ВВП	є	у Бельгії	—	1,3%,		
Греції	—	1,8%,	Мальті	—	1,42%,	Нідерландах	—	1,4%,	а найменша	—	на	Кіпрі	—	0,23%,	
Фінляндії	—	0,2%	та	Данії	—	0,39%	12.

Співвідношення	рівня	видатків	в України	зображено	на	рис. 1	«Співвідношення	видатків	
на	природоохоронну	сферу	до	ВВП	та	до	загального	обсягу	видатків	Державного	бюджету	
України».

11	 Бюджетна	декларація	на	2020	рік.	Джерело:	Міністерство	фінансів	України.	
  URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B

D%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%
D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202022–2024%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf

12	 За	даними	Eurostat	(2019).

Згідно	з Бюджетною	декларацією	на	2022 рік	
кошти	державного	бюджету	України	будуть	
спрямовані	на	сприяння	формуванню	
чистого	і безпечного	довкілля,	досягненню	
«доброго»	стану	вод,	збереженню	та	
відновленню	природних	екосистем	
шляхом	забезпечення	сталого	розвитку	
та	раціонального	природокористування,	
управління	відходами
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Середнє значення цього показника за період 2016–2021 рр. становить майже 0,38% 
від ВВП.	Водночас	найбільший	рівень	зафіксований	у 2020	році	(0,45%),	а найменший	—	
у 2017 р.	(0,34%).	Щодо	загального	обсягу	видатків,	то	середній	показник	за	вищезазначе-
ний	період	становить	1,36%	від	загального	обсягу	видатків	бюджету,	водночас	найбільший	
рівень	було	зафіксовано	у 2019	році	(1,56%),	а найменший	у 2017	р.	—	1,22%.

Бюджетної	підтримки	потребує	сьогодні	чимало	напрямів	сфери	охорони	навколишнього	
середовища.	Гостро	стоїть	питання	щодо	розв’язання	проблем	деградації	земель	та	опу-
стелювання,	зокрема	шляхом	ощадливого	використання	водних	ресурсів	і впровадження	
науково,	екологічно	та	економічно	обґрунтованих	підходів	до	проведення	меліоративних	
робіт.	Варто створити умови для значно активнішого впровадження технологій щодо 
енергозбереження та підвищення енергоефективності, збільшення виробництва енергії 
шляхом відновлюваних джерел енергії. Це дозволить значно зменшити обсяг викидів 
парникових газів та забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Ресурси	державного	бюджету	потрібно	спрямовувати	та	ефективно	використовувати	з ура-
хуванням	процесів,	пов’язаних	із	територіального	розширення	населених	пунктів,	особливо	
великих	міст.

Окремі	бюджетні	програми	повинні	забезпечувати	формування	системи	інтегрованого	
управління	водними	ресурсами,	що	дасть	змогу	значно	покращити	екологічний	стан	водойм	
і водотоків.	Одним	з результатів	використання	коштів	бюджету	має	стати	повне	очищення	
води,	перед	її	скиданням	різними	державними	чи	приватними	домогосподарствами.

Для	підвищення	рівня	інституційної	спроможності	центрального	органу	виконавчої	влади,	
що	забезпечує	формування	і реалізує	державну	політику	в сфері	охорони	навколишнього	

Джерело: Держказначейство

РИСУНОК 1 
Співвідношення видатків у сфері екології та природних ресурсів до ВВП та до загального 
обсягу видатків державного бюджету України 
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природного	середовища	та	екологічної	безпеки,	варто	провести	оцінювання	ефективності	
відповідних	бюджетних	програм,	а у подальшому	—	реформувати	механізм	фінансового	
забезпечення.	такі	кроки	мають	формуватися	відповідно	до	стандартів	Європейського	Союзу,	
використовувати	електронне	врядування	та	сучасні	автоматизовані	інформаційні	системи	
із	збору	і обробки	екологічних	даних.

Важливим	етапом	для	формування	ефективної	системи	державного	управління	є	впрова-
дження	стратегічної	екологічної	оцінки	під	час	планування	бюджетних	ресурсів	на	середньо-
строкову	та	довгострокову	перспективу	на	державному	та	місцевому	рівні.

Оцінка	динаміки	коштів	державного	бюджету,	що	використовувалися	на	цілі	природоохо-
ронної	діяльності	протягом	2016–2020	рр.	та	планових	показників	на	2021	рік	свідчить,	про	
помітне	зростання	їхнього	обсягу.	так,	якщо	у 2016	році	загальний	обсяг	видатків	державного	
бюджету	в зазначеній	сфері	становив	9,7	млрд.	грн,	то	у 2020	році	обсяг	фактичних	видатків	
вже	сягав	18,8	млрд.	грн,	що	у 1,9	рази	або	на	94%	більше,	як	порівняти	з початком	дослі-
джуваного	періоду	(рис. 2	«Оцінка	загального	обсягу	бюджетної	підтримки	у сфері	екології	
та	природних	ресурсів»).

Джерело: Держказначейство

РИСУНОК 2 
Оцінка загального обсягу бюджетної підтримки у сфери екології та природних ресурсів
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Серед	головних	розпорядників	бюджетних	коштів	найбільшу	питому	вагу	мають	два	мініс-
терства:	Міністерство	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів	України	(далі	—	Міндовкілля)	
та	Міністерство	енергетики	та	вугільної	промисловості	України	(далі	—	Міненерго).

Питома	вага	фінансових	ресурсів	бюджету	для	Міндовкілля	протягом	вказаного	періоду	
дещо	змінювалася,	але	в середньому	становила	майже	63,8%.	Частка	фінансування	для	
Міненерго	становить	31,0%.

Окремо	слід	зазначити	показники,	що	представлені	за	результатами	оцінки	використання	
коштів	Резервного	фонду	Державного	бюджету	України	13.

Згідно	з порядком	використання	коштів	Резервного	фонду	ми	можемо	виділити	ті,	що	на-
лежать	до	захисту	навколишнього	середовища	або	є	наслідками	впливу,	а саме:

	 заходи	з ліквідації	наслідків	надзвичайних	ситуацій	техногенного,	природного,	со-
ціального	характеру;

	 заходи,	пов’язаних	із	запобіганням	виникненню	надзвичайних	ситуацій	техногенного	
та	природного	характеру,	на	основі	даних	моніторингу,	експертизи,	досліджень	та	
прогнозів	щодо	можливого	перебігу	подій	з метою	недопущення	їх	переростання	
в надзвичайну	ситуацію	техногенного	та	природного	характеру	або	пом’якшення	її	
можливих	наслідків.

Питома	вага	Резервного	фонду	протягом	періоду,	що	оцінюється	помітно	коливалася,	але	
найвищою	вона	була	у 2020	році,	—	майже	14%	від	загальної	суми	бюджетних	видатків	на	
природоохоронну	сферу.	Це	пояснюється	значною	кількістю	надзвичайних	ситуацій,	що	
відбувалися	у різних	регіонах	України:	повені,	пожежі,	посухи	тощо.

13	 	Відповідно	до	ст. 24	Бюджетного	кодексу	України	резервний	фонд	бюджету	формується	для	здійс-
нення	непередбачених	видатків,	що	не	мають	постійного	характеру	і не	могли	передбачатися	під	
час	складання	проєкту	бюджету.	Порядок	використання	коштів	із	резервного	фонду	бюджету	ви-
значається	КМУ.	Резервний	фонд	бюджету	не	може	перевищувати	одного	відсотка	обсягу	видатків	
загального	фонду	відповідного	бюджету.

Варто	створити	умови	для	значно	
активнішого	впровадження	технологій	
щодо	енергозбереження	та	підвищення	
енергоефективності,	збільшення	
виробництва	енергії	шляхом	відновлюваних	
джерел	енергії.	Це	дозволить	значно	
зменшити	обсяг	викидів	парникових		
газів	та	забруднювальних	речовин		
в атмосферне	повітря.
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2.1.  ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА 
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ 
ПРОГРАМ МІНДОВКІЛЛЯ

У системі	центральних	органів	виконавчої	влади	України	головним	органом,	який	забезпечує	
формування	та	реалізацію	державної	політики	у сфері	охорони	навколишнього	природного	
середовища,	екологічної,	біологічної	і генетичної	безпеки	є	Міндовкілля.

Міністерство	в межах	повноважень	здійснює	управління	у сфері	водного,	лісового	та	мис-
ливського	господарства,	використання	надр,	реалізує	функції	в управлінні	зоною	відчуження,	
нагляду	(контролю)	у сфері	охорони	навколишнього	природного	середовища,	відповідає	за	
раціональне	використання,	відтворення	і охорони	природних	ресурсів	14.

На	сучасному	етапі	під	час	формування	фінансових	ресурсів	для	бюджетних	програм,	де	го-
ловним	розпорядником	виступає	Міндовкілля,	важливу	роль	відіграватиме	ЗУ	«Про	Основні	
засади	(стратегію)	державної	екологічної	політики	України	на	період	до	2030	року»,	що	вве-
дено	в дію	з 1 січня	2020	року.	Відповідно	до	норм	цього	закону	21 квітня	2021	року	Кабінет	
Міністрів	України	(далі	—	КМУ)	розробив	Національний	план	дій	з охорони	навколишнього	
природного	середовища	на	період	до	2025	року	15.

Цим	документом	Уряд	України	зобов’язав	міністерства,	інші	центральні	та	місцеві	ор-
гани	виконавчої	влади	привести	галузеві	програми	розвитку	охорони	навколишнього	
природного	середовища	та	місцеві	програми	економічного	і соціального	розвитку	відпо-
відно	до	Національного	плану	дій,	а також	подавати	щокварталу	до	5	числа	наступного	
місяця	Міністерству	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів	України	інформацію	про	
стан	виконання	Національного	плану	дій	для	її	узагальнення	та	подання	щороку,	а до	
1 березня	КМУ.

Для	реалізації	наданих	повноважень	та	здійснення	функцій	Міндовкілля	формує	низку	
бюджетних	програм	у державному	бюджеті	України.	Вони	формуються	для	досягнення	
певної	мети,	завдань,	та	очікуваного	результату,	важливого	для	природоохоронної	сфери	
України.	Формування	показників	програм	відбувається	відповідно	до	норм	національного	
законодавства,	а також	норм	міжнародних	договорів,	згоду	на	виконання	яких	надано	ВРУ.

На 2021 рік у видатках державного бюджету на фінансування роботи Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України передбачено 11,1 млрд. грн, що становить 0,83% 
від запланованих видатків державного бюджету. На 2020 рік рівень співвідношення був 
меншим, а саме — 0,77% від обсягу видатків державного бюджету.

14	 	Постанова	КМУ	«Деякі	питання	Міністерства	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів»	від	25 червня	
2020	р.	№ 614.	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/614–2020-%D0%BF#n13

15	 	Розпорядження	КМУ	«Про	затвердження	Національного	плану	дій	з охорони	навколишнього	при-
родного	середовища	на	період	до	2025	року	від	21 квітня	2021 р.».	

	 	URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya- nacionalnogo-planu-dij-z-ohoroni- navkolishnogo-
prirodnogo- seredovishcha-na-period-do-2025-roku-i210421–443
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Оцінка	структури	фінансових	ресурсів	Міндовкілля	у розрізі	бюджетних	програм	(рис. 3	«Оцінка	
основних	елементів	державної	політики	в сфері	природоохоронної	діяльності	у розрізі	бю-
джетних	програм	Міндовкілля»)	свідчить	про	часті	зміни	питомої	ваги	конкретної	програми.	
Водночас	сталою	залишається	питома	вага	бюджетної	програми	«Експлуатація	державного	
водогосподарського	комплексу	та	управління	водними	ресурсами».	З 2016	по	2020	роки	
питома	вага	бюджетних	ресурсів	за	цим	напрямом	у середньому	дорівнювала	44,4%.

Питома	вага	бюджетної	програми	«Підтримка	у безпечному	стані	енергоблоків	та	об’єкта	
«Укриття»	та	заходи	щодо	підготовки	до	зняття	з експлуатації	Чорнобильської	АЕС»	протягом	
2016–2020	рр.	у середньому	становили	14,2%,	питома	вага	бюджетної	програми	«Підтримка	
екологічно	безпечного	стану	в зонах	відчуження	і безумовного	(обов›язкового)	відселен-
ня»	у середньому	дорівнювала	5,0%,	«Збереження	природно-	заповідного	фонду»	—	3,8%,	
«Керівництво	та	управління	у сфері	екологічного	контролю»	—	3,7%.

Джерело: Держказначейство

РИСУНОК 3 
Оцінка основних елементів державної політики в сфері природоохоронної діяльності у 
розрізі бюджетних програм Міндовкілля
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Протягом	2016–2020	рр.	фактичний	обсяг	видатків	державного	бюджету	становив	на	при-
родоохоронні	цілі	становив	40,7	млрд.	грн.

Оцінка	державної	бюджетної	політики	обумовлює	ретельний	розгляд	виконання	планових	
показників	головних	розпорядників	бюджетних	коштів	та	відповідальних	виконавців.	Пла-
нові	показники	готують	головні	розпорядники	на	основі	даних	річного	звіту	за	попередній	
бюджетний	період,	а також	показників,	затверджених	розписом	державного	бюджету	на	
поточний	рік.	В Україні	застосовується	програмно-	цільовий	метод	та	середньострокове	
бюджетне	планування.	таке	планування	охоплює	плановий	та	наступні	за	плановим	два	
бюджетні	періоди.	Чільним	принципом	бюджетного	планування	є	обґрунтованість	розра-
хунків	щодо	доходів	і видатків.

Одним	з основних	елементів	процесу	планування	є	своєчасна	підготовка	бюджетних	запитів,	
які	подаються	Міністерству	фінансів.	Ці	бюджетні	запити	є	основою	для	формування	проєкту	
державного	бюджету	та	бюджетних	показників	на	середньостроковий	період.

Протягом 2016–2020 рр. Міндовкіллю жодного разу не вдалося виконати планові по-
казники щодо видатків за відповідними бюджетними програмами (рис. 4 «Виконання 
планових показників бюджетних програм Міндовкілля»).

Найвищий показник виконання плану зафіксований у 2017 році — 92,5%, а найгір-
ший — у 2019 році — 85,1% від плану. Причинами, що обумовили такі показники у 2019 
році, зокрема слугувало провальне виконання низки бюджетних програм, відповідно 
до яких Міндовкілля у той час головним розпорядником.

так,	за	бюджетною	програмою	2401270	«Здійснення	природоохоронних	заходів»	план	
виконано	лише	на	рівні	40,5%,	попри	запланований	обсяг	видатків	на	рівні	389,4 млн.	
грн.	За	бюджетною	програмою	2401490	«Підтримка	впровадження	Енергетичної	стратегії	
України»	виконання	плану	становило	лише	11,9%,	хоча	заплановано	183,8 млн.	грн.	За	
державною	програмою	2401530	«Державна	підтримка	заходів,	спрямованих	на	змен-
шення	обсягів	викидів	(збільшення	абсорбції)	парникових	газів,	зокрема	на	утеплення	
приміщень	закладів	соціального	забезпечення,	розвиток	міжнародного	співробітництва	
з питань	зміни	клімату»	виконання	плану	склало	31,3%,	хоча	планові	показники	становили	
635,3 млн.	грн.

Бюджетні	програми	Міндовкілля	є	інструментом	державної	політики	у сфері	охорони	до-
вкілля	та	збереження	природних	ресурсів.	Ці	програми	виконує	зазначене	міністерство	як	
головний	розпорядник	бюджетних	коштів	та	низка	державних	установ,	що	входять	до	його	
складу	і є	відповідальними	виконавцями.	Бюджетні	програми	Міндовкілля	формуються	для	
досягнення	певної	мети,	завдань,	та	очікуваного	результату	для	сфери	охорони	довкілля	та	
збереження	природних	ресурсів.

Протягом	2016–2020	рр.	Міндовкіллю	
жодного	разу	не	вдалося	виконати	планові	
показники	щодо	видатків	за	відповідними	
бюджетними	програмами.
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Аналіз	бюджетної	політики	в сфері	екології	та	природних	ресурсів	у розрізі	конкретних	бю-
джетних	програм	дає	змогу	оцінити	дію	відповідних	механізмів	законодавчих	та	норматив-
них	актів,	що	формують	умови	та	правила	діяльності	у зазначеному	напрямі	та	реалізувати	
кроки	для	їхнього	удосконалення.

Міндовкілля	відповідно	до	положень	ЗУ	«Про	Державний	бюджет	України	на	2021	рік»	є	го-
ловним	розпорядником	бюджетних	коштів	за33	бюджетними	програмами,	а відповідальними	
виконавцями	є	Державне	агентство	меліорації	та	рибного	господарства	України,	Державна	
служба	геології	та	надр	України,	Державна	екологічна	інспекція	України,	Державне	агент-
ство	водних	ресурсів	України,	Державне	агентство	України	з управління	зоною	відчуження	
та	Державне	агентство	лісових	ресурсів	України.	Загальний	обсяг	планових	бюджетних	
ресурсів	становить	11	060	273,8 тис.	грн,	тобто	0,83%	від	запланованих	видатків	держав-
ного	бюджету	України.	На жаль, слід констатувати, що планування фінансових ресурсів 
з боку Міндовкілля має бути якіснішим. Так, протягом 2016–2020 рр. міністерство не 
досягнуло повного виконання плану щодо видатків. Найвищий рівень виконання пла-
нових показників використання бюджетних коштів зафіксовано у 2017 році — 92,5%, 
а найгірший — у 2019 році — 85,1%.

В Україні	сформована	значна	інституційна	основа	для	формування	і реалізації	політики	
в сфері	екології	та	збереження	природних	ресурсів.	Міжнародні	договори,	—	є	важливим	

Джерело: Держказначейство

РИСУНОК 4 
Виконання планових показників бюджетних програм Міндовкілля, млрд. грн
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елементом	цієї	системи,	вони	дають	можливість	переймати	та	практично	використовувати	
сучасний	європейський	та	світовий	досвід.

Важливим	завданням	для	виконання,	покладених	на	Міндовкілля	завдань,	є	впровадження	
сучасних	автоматизованих	інформаційних	систем	із	збору	в обробки	екологічних	даних.	
такий	підхід	значно	підвищить	якість	і продуктивність	бюджетних	програм,	за	виконання	
яких	відповідає	зазначене	міністерство.

В Україні	сформована	значна	інституційна	
основа	для	формування	і реалізації	
політики	в сфері	екології	та	збереження	
природних	ресурсів.	Міжнародні	договори,	—	
є важливим	елементом	цієї	системи,	вони	
дають	можливість	переймати	та	практично	
використовувати	сучасний	європейський	та	
світовий	досвід.
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Станом	на	01.01.2020	фактична	площа	природно-	заповідного	фонду	України	становить	
4,085 млн.	га,	від	загальної	площі	держави	це	становить	6,77%	16.	Завданням	української	влади	
є	забезпечення	його	охорони,	ефективного	використання	та	відтворення	17.	У зв’язку	з цим	
законодавством	України	природно-	заповідний	фонд	охороняється	як	національне	надбання,	
щодо	якого	встановлюється	особливий	режим	охорони,	відтворення	і використання.	Україна	
розглядає	цей	фонд	як	складову	частину	світової	системи	природних	територій	та	об’єктів,	
що	перебувають	під	особливою	охороною	18.

Україна	в межах	співпраці	з Європейським	Союзом	підтримує	курс	на	збереження	біорізно-
маніття.	У такий	спосіб	обсяг	природно-	заповідного	фонду	до	2030	року	має	становити	30%	
від	площі	країни	19.	Отже,	ресурси	бюджету	варто	використовувати	економічно,	ефективно	
та	результативно.

16	 	http://pzf.menr.gov.ua/%D0%BF%D0%B7%D1%84-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%9
7%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96
%D1%97-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8-
%D0%BF%D0%B7%D1%84-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html

17		 	Закон	України	«Про	природно-заповідний	фонд	України».	
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ed20170903#Text

18		 ЗУ	«Про	природно-	заповідний	фонд	України».	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456–12#Text
19	 Законопроєкт	2194:	загрози	для	природи	під	час	земельної	реформи.	
	 	https://www.ukrinform.ua/rubric- society/3208748-prirodnozapovidnij-fond-mae-stanoviti-30-vid-teritorii- 

ukraini-deputatka.html

3ЗБЕРЕЖЕННЯ  
ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО 
ФОНДУ



23

ЗБЕРЕжЕННя		ПРиРОДНО-	ЗАПОВІДНОГО	ФОНДУ

Бюджетні	кошти,	спрямовані	на	охорону	та	розвиток	природно-	заповідного	фонду	розподі-
лені	між	двома	головними	розпорядниками	бюджетних	ресурсів:	Державним	управлінням	
справами	(далі	—	ДУС)	та	Міндовкілля.

ДУС	відповідає	за	підготовку	та	реалізацію	бюджетної	програми	0301140	«Збереження	
природно-	заповідного	фонду	в національних	природних	парках	та	заповідниках»,	а Мін-
довкілля	—	2701160	«Збереження	природно-	заповідного	фонду».	Обсяги	фактичних	та	
планових	видатків	за	цими	програмами	протягом	2016–2021	рр.	представлено	на	рис. 5	
«Обсяг	бюджетних	ресурсів	для	охорони	та	розвитку	природно-	заповідного	фонду	України».

Метою	бюджетної	програми	0301140	є	збереження,	відтворення	і ефективне	використан-
ня	природних	комплексів	та	об’єктів,	які	мають	особливу	природоохоронну,	оздоровчу,	
історико-	культурну,	наукову,	освітню	та	естетичну	цінність.	її	завданням	визначено:	охорона,	
захист,	раціональне	використання	і відтворення	об’єктів	рослинного	та	тваринного	світу.	
Обсяг	планових	бюджетних	ресурсів	на	2021	р.	становить	136	929,8 тис.	грн.	Завданнями	
бюджетної	програми	визначено	збереження	видів	тварин	і рослин,	занесених	до	Червоної	
книги,	збереження	та	розширення	природно-	заповідного	фонду.

Загальна	площа	природно-	заповідного	фонду	становить	85,3 тис.	га,	водночас	індикатор	
ефективності	цієї	бюджетної	програми	визначається	як	середні	поточні	витрати	на	утримання	
одного	гектару	природно-	заповідного	фонду,	що	не	повинні	перевищувати	907,3	грн.

Для	Міндовкілля	ціль	державної	політики	визначена	як	збільшення	частки	природоохоронних	
територій	шляхом	розширення	наявних	та	створення	нових	територій	природно-	заповідного	
фонду.	Напрямами	використання	бюджетних	коштів	є	заходи	щодо	збереження	та	розши-
рення	природно-	заповідного	фонду,	а також	погашення	кредиторської	заборгованості.

На	початок	2021	року	загальна	площа	установ	природно-	заповідного	фонду	становить	
1	310,9 тис.	га.	Кількість	збережених	видів	рослин,	занесених	до	Червоної	книги	становить	

Оцінка	фінансових	показників	двох	
бюджетних	програм	засвідчила	суттєву	
різницю	у рівні	витрат	для	ДУС	і для	
Міндовкілля.	так,	у ДУС	на	збереження	1	га	
природно-	заповідного	фонду	витрачається	
бюджетних	коштів	в середньому	більше	ніж	
3,4	рази	ніж	у Міндовкілля.
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323	од.,	а кількість	тварин	—	194	од.	Водночас	індикатором	ефективності	бюджетної	про-
грами	є	середній	обсяг	витрат	на	утримання	одного	гектару	природно-	заповідного	фонду,	
який	визначено	на	рівні	451,3	грн.	Обсяг	фінансових	ресурсів	становить	609	961,9 тис.	грн.

Оцінка фінансових показників двох бюджетних програм засвідчила суттєву різницю 
у рівні витрат для ДУС і для Міндовкілля. Так, у ДУС на збереження 1 га природно- 
заповідного фонду витрачається бюджетних коштів в середньому більше ніж 3,4 рази 
ніж у Міндовкілля.

як	зображено	на	рис. 5	«Обсяг	бюджетних	ресурсів	для	охорони	та	розвитку	природно-	
заповідного	фонду	України»,	протягом	2016–2020	рр.	обсяг	фактичних	видатків	на	сферу	
охорони	та	розвитку	природо	заповідного	фонду	динамічно	зростав.

так,	якщо	на	початку	зазначеного	періоду	загальна	сума	видатків	становила	193,1 млн.	грн,	
то	за	підсумками	2020	року	цей	показник	зріс	у 2,7	раз	і становив	746,9 млн.	грн.	У розрізі	
різних	програм	ДУС	та	Міндовкілля	зростання	склало	відповідно:	у 3,7	раз	та	у 3,9	раз.

Проблеми	збереження	природно-	заповідного	фонду	України	стають	гострішими	щороку.	
За перший	квартал	2021	року	завдано	значних	збитків	—	майже	70 млн.	грн	20.	Серед	зафік-
сованих	злочинів	—	вирубка	цінних	порід	дерев,	полювання	на	рідкісних	тварин,	знищення	
червонокнижних	тварин,	засмічення	території.

20	 	Природно-	заповідний	фонд	зазнав	найбільше	збитків	за	1 квартал	2021	року.	
	 	URL: https://www.kmu.gov.ua/news/prirodno- zapovidnij-fond-zaznav- najbilshe-zbitkiv-

za-1-kvartal-2021-roku-derzhekoinspekciya

Джерело: Держказначейство

РИСУНОК 5 
Обсяг бюджетних ресурсів для охорони та розвитку природно-заповідного фонду України, 
млрд грн
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У межах	кошторису	Міндовкілля	фінансується	Служба	державної	охорони	природно-	
заповідного	фонду	України.	Зі	свого	боку,	до	складу	Служби	держохорони	входять	служби	
охорони	природних	заповідників,	біосферних	заповідників,	національних	природних	парків,	
ботанічних	садів,	дендрологічних	парків,	зоологічних	парків,	парків-пам’яток	садово-	паркового	
мистецтва	загальнодержавного	значення,	а також	регіональних	ландшафтних	парків.	Згідно	
з нормами	законодавства	України	посадові	особи	служби	держохорони	природно-	заповідного	
фонду	мають	право	на	носіння	спеціальної	форми	та	зброї	21.

Отже,	попри	фактичній	наявності	та	утриманні	спеціальної	служби	державної	охорони,	
в Україні	фіксується	зростання	збитків	(крадіжки	майна,	незаконна	вирубка	тощо)	на	тери-
торіях	установ,	які	належать	до	природо-	заповідного	фонду	України,	що	слід	трактувати	
як	зниження	ефективності	бюджетних	видатків.	такі	аспекти	варто	відображати	в паспорті	
бюджетної	програми,	аби	відстежувати	ефективність	видатків	та	протидіяти	цим	явищам	
у подальшому.

Порівняльний	аналіз	паспортів	бюджетних	програм	Міндовкілля	та	ДУС	засвідчив	схожі	ме-
тодологічні	підходи	у формуванні	їхніх	показників	(табл.	«Порівняльна	оцінка	результативних	
показників	паспортів	бюджетних	програм	Міндовкілля	та	ДУС»),	однак	окремі	показники	
викликають	деякі	запитання.

Наприклад, метою бюджетної програми ДУС є «Збереження, відтворення і ефективне 
використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохорон-
ну, оздоровчу, історико- культурну, наукову, освітню та естетичну цінність», водночас 
у показниках результативності програми не зазначено показників щодо відтворення. 
У Міндовкілля є плановий показник зростання природно- заповідного фонду — 0,9%, 
однак такі темпи не відповідають зобов’язанням України в межах співпраці з ЄС.

також	викликає	питання	співставність	цілі	політики,	зазначеної	в паспорті,	а саме	«Забезпе-
чення	організаційних,	економічних,	фінансових	та	інших	умов	діяльності	Президента	Укра-
їни,	Офісу	Президента	України	та	інших	створених	Президентом	України	консультативних,	
дорадчих	та	допоміжних	органів	і служб»	із	завданнями	бюджетної	програми	«Охорона,	
захист,	раціональне	використання	і відтворення	об’єктів	рослинного	і тваринного	світу».

Ще	одним	напрямом	для	оцінки	умов	для	формування	управлінських	рішень	є	законодавча	
база,	на	основі	якої	реалізується	планування	фінансових	ресурсів.	так,	у паспорті	бюджет-
ної	програми	Міндовкілля	наводяться	нормативні	акти	ще	УРСР	1968,	1973 та	інших	років.	
Імовірно,	варто	переглянути	ці	нормативні	акти	та	осучаснити	нормативно-	правове	поле.

21	 	Постанова	КМУ	«Про	службу	державної	охорони	природно-	заповідного	фонду	України»	від	14 липня	
2000	р.	№ 1127.	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127–2000-%D0%BF#Text

Порівняльний	аналіз	паспортів	бюджетних	
програм	Міндовкілля	та	ДУС	засвідчив	
схожі	методологічні	підходи	у формуванні	
їхніх	показників,	однак	окремі	показники	
викликають	деякі	запитання.
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Найменування 
результативного 

показника
ДУС Міндовкілля

Затрати 1) кількість	установ	природно-	заповідного	
фонду;	

2) загальна	площа	природно-	заповідного	
фонду;	

3) кількість	штатних	одиниць	установ	
природно-	заповідного	фонду;	

4) кількість	установ	реорганізованих	
у національні	природні	парки;	

5) розроблення	проєктів	землеустрою	
щодо	відведення	земельних	ділянок,	
проєктів	землеустрою	щодо	організації	та	
встановлення	меж	територій,	матеріалів	
лісовпорядкування	та	мисливського	
впорядкування

1)	 загальна	площа	
установ	природно-	
заповідного	фонду;	

2)	 кількість	установ	
природно-	заповідного	
фонду;	

3)	 штатна	чисельність	
працівників,	зайнятих	
в установах	природно-	
заповідного	фонду;	

4)	 площа,	надана	
установам	природно-	
заповідного	
фонду	в постійне	
користування;

Продукт 1) кількість	збережених	видів	тварин,	
занесених	до	Червоної	книги,	що	
зафіксовані	на	території	Азово-	Сиваського	
національного	природного	парку;	

2) кількість	збережених	видів	рослин,	
занесених	до	Червоної	книги,	зафіксованих	
на	території	Азово-	Сиваського	
національного	природного	парку;	

3) кількість	розроблених	проєктів	
землеустрою	щодо	відведення	земельних	
ділянок,	проєктів	землеустрою	щодо	
організації	та	встановлення	меж	
територій,	матеріалів	лісовпорядкування	
і мисливського	впорядкування

1) кількість	збережених	
видів	рослин,	
занесених	до	Червоної	
книги	України;	

2) кількість	збережених	
видів	тварин,	
занесених	до	Червоної	
книги;	

3) створення	та	
розширення	території	
природно-	заповідного	
фонду

Ефективність 1) середні	поточні	витрати	на	утримання	
одного	га	природно-	заповідного	фонду;	

2) середні	витрати	на	розроблення	
проєктів	землеустрою	щодо	відведення	
земельних	ділянок,	проєктів	землеустрою	
щодо	організації	та	встановлення	меж	
територій,	матеріалів	лісовпорядкування	та	
мисливського	впорядкування

1) середні	витрати	
на	утримання	1	га	
природно-	заповідного	
фонду

Таблиця 1 
Порівняльна оцінка результативних показників паспортів бюджетних програм  
Міндовкілля та ДУС
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Найменування 
результативного 

показника
ДУС Міндовкілля

якість 1) частка	збережених	видів	тварин	у загальній	
кількості	зникаючих	видів	тварин,	занесених	
до	Червоної	книги,	що	зафіксовані	на	
території	Азово-	Сиваського	національного	
природного	парку;	

2) частка	збережених	видів	рослин	
у загальній	кількості	зникаючих	видів	
рослин,	занесених	до	Червоної	книги,	що	
зафіксовані	на	території	Азово-	Сиваського	
національного	природного	парку;	

3) рівень	приживлюваності	лісових	культур;	

4) рівень	готовності	проєктів	землеустрою	
щодо	відведення	земельних	ділянок,	
проєктів	землеустрою	щодо	організації	та	
встановлення	меж	територій,	матеріалів	
лісовпорядкування	та	мисливського	
впорядкування.

1) рівень	збереження	
видів	рослин	
занесених	до	Червоної	
книги;

2) рівень	збереження	
видів	тварин	занесених	
до	Червоної	книги;

3) рівень	погашення	
кредиторської	
заборгованості;

4) збільшення	території	
природно-	заповідного	
фонду;

Таблиця 1 
Продовження



28

ПРиРОДООхОРОННІ	ЗАхОДи.	ПОКРАЩЕННя	СтАНУ	ДОВКІЛЛя

Напрям	діяльності	Міндовкілля	щодо	покращення	стану	довкілля,	по	суті,	об’єднує	фінансові	
ресурси	трьох	бюджетних	програм:	«Загальне	керівництво	та	управління	у сфері	захисту	
довкілля	та	природних	ресурсів»,	«Наукова	і науково-	технічна	діяльність	у сфері	енергети-
ки	та	захисту	довкілля»	та	«Здійснення	природоохоронних	заходів,	зокрема	з покращення	
стану	довкілля».

Бюджетна	програма	«Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та 
природних ресурсів»	з обсягом	бюджетних	призначень/бюджетних	асигнувань	у розмірі	
76	308,5 тис.	грн,	зокрема	зі	загального	фонду	45	768,5 тис.	грн	та	зі	спеціального	фонду	
30	540 тис.	грн.

Реалізація	бюджетної	програми	спрямована	на	такі	цілі	державної	політики	як	вдосконалення	
національної	екологічної	політики	з метою	гармонізації	інтересів	економіки	та	довкілля	для	
ефективної	реалізації	захисту	конституційного	права	громадян	на	безпечне	навколишнє	при-
родне	середовище;	інтеграцію	екологічної	політики	й	інші	сфери	політики	держави.	Метою	
бюджетної	програми	є	реалізація	державної	політики	в сфері	захисту	довкілля	і природних	
ресурсів,	експертиза	та	державна	реєстрація	препаратів,	а також	здійснення	оцінки	впливу	
на	довкілля.

Кошти	державного	бюджету	протягом	2020	року	використовувались	за	напрямами:	виконання	
функцій	у сфері	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів;	виконання	завдань	з інформатизації;	
експертиза	та	державної	реєстрації	препаратів;	оцінка	впливу	на	довкілля.

Згідно	з інформацією	Міндовкілля,	загальна	сума	видатків	на	виконання	програми	становила	
62	914,8 тис.	грн,	або	нижче	запланованої	на	13	393,7 тис.	грн,	тобто	показник	виконання	
становив	82,4%.	Видатки	загального	фонду	становили	45	685,9 тис.	грн,	що	менше	плано-
вого	показника	на	82,6 тис.	грн	або	99,8%	від	плану.	Видатки	спеціального	фонду	становили	

4ПРИРОДООХОРОННІ 
ЗАХОДИ. ПОКРАЩЕННЯ 
СТАНУ ДОВКІЛЛЯ
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17228,9 тис.	грн,	тобто	на	13	311,1 тис.	грн	менше	від	планового	показника,	або	всього	56,4%	
від	запланованих	видатків 22.

Виконання	бюджетної	програми	за	ключовими	результативними	показниками	було	вкрай	
нерівномірним.

так,	показник	«Кількість	проведених	експертиз	препаратів»	планувався	у розмірі	1	100	шт.	
У 2020	рік	провели	660	експертиз,	що	на	440	менше	від	плану	тобто	60%	від	запланованого 23.

Показник	«Кількість	слухань	з проведення	громадського	обговорення	в процесі	оцінки	
впливу	на	довкілля»	запланований	у кількості	630	одиниць.	За	рік	проведено	341	слухання,	
що	на	289	одиниць	менше	від	плану,	тобто	54,1%	від	запланованого.

Показник	«Кількість	заяв	на	видачу	дозволу	на	імпорт	та	експорт	зразків	видів	дикої	фауни	
і флори,	сертифікатів	на	пересувні	виставки,	реекспорт	та	інтродукцію	з моря	зазначених	
зразків,	які	є	об’єктами	регулювання	Конвенції	про	міжнародну	торгівлю	видами	дикої	фауни	
і флори,	що	перебувають	під	загрозою	зникнення»	запланований	у 280	одиниць	виконано	
у розмірі	146	одиниць,	або	52,1%	від	плану.

Щодо	перевиконання	плану,	то	виконано	показник	«Кількість	заяв	щодо	отримання	висновку	
на	транскордонне	перевезення	небезпечних	відходів	та	їх	утилізацію/видалення	і жовтого	
та	Зеленого	переліків	відходів».	так,	заплановану	суму	заяв	2	000	перевиконано	на	409	оди-
ниць,	тобто	виконання	цього	показника	становить	120,5%.

Метою	бюджетної	програми	2701040	«Наукова і науково- технічна діяльність у сфері захи-
сту довкілля та природних ресурсів»	Міністерства	енергетики	та	захисту	довкілля	України	
на	2020	рік	було:

	 інформаційне	та	науково-	методичне	забезпечення	реалізації	державної	політики	
у сфері	охорони	навколишнього	природного	середовища,	раціонального	викори-
стання	природних	ресурсів,	екологічної	безпеки	довкілля	України,	Чорного	і Азов-
ського	морів,	підготовка	наукових	кадрів;

	 забезпечення	наукового	супроводу	ведення	лісового	господарства,	наукова	підтрим-
ка	управлінських	рішень	для	функціонування	і розвитку	лісогосподарської	галузі;

	 проведення	прикладних	наукових	розробок	у сфері	водного	господарства,	меліорації	
земель,	управління,	використання	та	відтворення	поверхневих	водних	ресурсів	та	
впровадження	їх	результатів;

22	 	Звіт	про	виконання	бюджетних	програм	Міндовікілля	за	2020	рік.	«Загальне	керівництво	та	управ-
ління	у сфері	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів».	

	 URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/2020/2701010.pdf
23	 	Звіт	про	виконання	бюджетних	програм	Міндовікілля	за	2020	рік.	«Загальне	керівництво	та	управ-

ління	у сфері	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів».	
	 URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/2020/2701010.pdf

https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/2020/2701010.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/2020/2701010.pdf
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	 науково-	технічне	забезпечення	підприємств	рибної	галузі,	забезпечення	вітчизняно-
го	рибопромислового	флоту	сировинною	базою,	вдосконалення	теорії	та	практики	
управління	водними	біоресурсами	Азово-	Чорноморського	басейну.

Завдання	бюджетної	програми:

	 виконання	прикладних	наукових	досліджень	та	науково-	технічних	(експеримен-
тальних)	розробок	у сфері	природоохоронної	діяльності	та	захисту	довкілля;

	 проведення	фундаментальних	наукових	досліджень;

	 підготовка	наукових	кадрів.

На	виконання	цієї	бюджетної	програми	у 2020	році	виділялося	62345,10 тис.	грн,	зокрема	
41743,10 тис.	грн	загального	фонду,	20602,00 тис.	грн	спеціального	фонду.	У 2020	році	на	зазна-
чену	програму	виділялося	58999,2 тис.	грн,	що	на	3345,9 тис.	грн	менше	від	запланованого	(або	
94,6%).	За	загальним	фондом	фінансування	відбулося	майже	в повному	обсязі	41644,7 тис.	грн,	
що	менше	запланованого	на	98,0 тис.	грн	(або	99,8%).	Фінансування	програми	за	спеціальним	
фондом	було	менше	на	3	247,5 тис.	грн	та	становило	17354,5 тис.	грн	(або	84,2%).

Відповідно	до	звіту	про	виконання	паспорта	бюджетної	програми	можна	бачити	неповне	
виконання	окремих	результативних	показників.	Зокрема,	кількість	впроваджених	приклад-
них	наукових	досліджень	та	науково-	технічних	(експериментальних)	розробок,	зокрема	за	
пріоритетними	напрямами	становила	247	од.	(або	95,3%).	Кількість	завершених	приклад-
них	наукових	досліджень	та	науково-	технічних	(експериментальних	розробок,	зокрема	за	
природоохоронними	напрямами	становила	258	од.	(або	95,9%).	Це	відбувалось	завдяки	
зменшенню	укладених	договорів	та	збільшенню	частки	договорів,	виконання	яких	частково	
перенесено	на	2021	рік.

Показник	«Кількість	придбаних	одиниць	комп’ютерної	техніки	та	наукового	приладдя»	
планувався	на	рівні	176	од.	фактичне	виконання	становить	111	од.	або	на	65	од.	менше.	
Зменшення	надходжень	спеціального	фонду	призвело	до	зменшення	придбаних	одиниць	
комп’ютерної	техніки,	приладдя	та	послуг	у сфері	інформаційних	технологій	та	обслугову-
вання	комп’ютерного,	периферійного	обладнання,	придбання	інформаційних	систем	та	
пакетів	програмного	забезпечення	24.

Загалом	ключові	результативні	показники	бюджетної	програми	у 2020	році	виконано.

Паспорт	бюджетної	програми	2701270	«Здійснення природоохоронних заходів, зокрема 
з покращення стану довкілля»	затверджений	наказом	Міністерства	захисту	довкілля	та	
природних	ресурсів	України	№ 394	від	28 грудня	2020	року.	Ціллю	державної	політики,	на	
досягнення	якої	спрямована	реалізація	бюджетної	програми	є	покращення	стану	навко-
лишнього	середовища	та	забезпечення	раціонального	використання	природних	ресурсів.	
Метою	бюджетної	програми	є	охорона	та	поліпшення	стану	навколишнього	середовища.	
Завдання	бюджетної	програми	полягає	у здійсненні	природоохоронних	заходів,	зокрема	
для	покращення	стану	довкілля.

Бюджетні	кошти	використовувались	за	напрямами:	збереження	природно-	заповідного	
фонду;	наука,	інформація	і освіта,	підготовка	кадрів,	організація	оцінки	впливу	на	довкіл-
ля,	організація	праці,	забезпечення	участі	в діяльності	міжнародних	організацій	природо-
охоронного	спрямування,	впровадження	економічного	механізму	забезпечення	охорони	
навколишнього	природного	середовища.

24	 Звіти	про	виконання	бюджетних	програм	Міндовкілля.	URL: https://mepr.gov.ua/news/36923.html
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Відповідно	до	паспорту	бюджетної	програми	обсяг	бюджетних	призначень	становив	105	641,3 тис.	
грн,	з них	за	загальним	фондом	кошти	на	суму	0,0 тис.	грн,	за	спеціальним	фондом	105	641,3 тис.	
грн,	зокрема	з урахуванням	розпорядження	КМУ	від	09.12.	2020	№ 1541-р	«Про	виділення	
у 2020	році	коштів	Міністерству	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів»	—	89	177,1 тис. грн.	
Фактично	зазначена	бюджетна	програма	у 2020	році	профінансована	зі	спеціального	фонду	
на	загальну	суму	52	465,7 тис.	грн,	що	становило	49,7%	від	запланованого.

Передбачалося	фінансування	47	природоохоронних	заходів,	із	них	—	розроблення	матері-
алів	із	лісовпорядкування,	для	національного	природного	парку	«Святі	гори»,	розроблення	
проєкту	землеустрою	щодо	відведення	земельних	ділянок	національного	природного	парку	
«Меотида»,	розроблення	проєкту	землеустрою	щодо	відведення	земельних	ділянок	наці-
онального	природного	парку	«Древлянський»,	розроблення	проєкту	землеустрою	щодо	
відведення	земельних	ділянок	національного	природного	парку	«Великий	Луг»	тощо,	з них:

	 7	заходів	виконано	в повному	обсязі;

	 17	заходів	не	виконано	в зв’язку	з неможливістю	проведення	процедури	відкритих	
торгів	через	нестачу	часу;

	 13	заходів	не	виконано	в зв’язку	з незавершенням	робіт	передбачених	договором	
між	замовником	і розробником;

	 10	заходів	виконано	частково	в зв’язку	з короткими	термінами	для	виконання	ро-
біт	у повному	обсязі	та	неможливістю	дотримання	технологічних	вимог	у зимовий	
період,	неможливістю	проведення	повторно	процедури	відкритих	торгів	нестачу	
часу,	частковою	сплатою	інвой	сів	із	внесків	до	бюджетів	міжнародних	організацій	
природоохоронного	спрямування	та	банківських	послуг	за	внесками	у зв’язку	з ко-
ливанням	курсу	валют.

За	напрямом	«Збереження	природно-	заповідного	фонду»	передбачено	фінансування	44	заходів,	
з них	виконано	7	заходів,	не	виконано	30	заходів	та	виконано	частково	7	заходів.	Такий стан 
виконання запланованих заходів переважно тлумачиться недостатньо якісною підготовкою 
до проведення відкритих торгів	—	нестача часу через встановлення коротких термінів для 
виконання робіт в повному обсязі протягом бюджетного періоду в 2020 році 25.

За	напрямом	«Наука,	інформація	і освіта,	підготовка	кадрів,	організація	оцінки	впливу	на	
довкілля,	організація	праці,	забезпечення	участі	в діяльності	міжнародних	організацій	при-
родоохоронного	спрямування,	впровадження	економічного	механізму	забезпечення	охо-
рони	навколишнього	природного	середовища»	передбачалося	виконання	трьох	заходів,	
які	виконані	частково,	оскільки	не	вистачає	часу	для	проведення	повторної	процедури	
відкритих	торгів	та	неможливістю	здійснити	оплату	міжнародних	інвой	сів	у повному	обсязі	
через	коливання	курсу	валют.

Деякі	результативні	показники	паспорта	бюджетної	програми	за	2020	рік	мають	відхилення	
фактичних	результатів	від	запланованих.	так,	зокрема	площа	реконструйованих	приміщень	
та	споруд	для	установ	природо-	заповідного	фонду	менше	запланованого	на	26,8 м2.	Це	від-
хилення	виникло	у зв’язку	з короткими	термінами	для	виконання	робіт	у повному	обсязі	та	
неможливістю	дотримання	технологічних	вимог	у зимовий	період.	Чимало	результативних	
показників	не	виконано	або	досягнуто	частково	в зв’язку	з коротким	терміном	для	здійснення	
природоохоронних	заходів 26.

25	 	Звіт	про	виконання	бюджетної	програми	2701270	«Здійснення	природоохоронних	заходів,	зокрема	
з покращення	стану	довкілля».

26	 https://mepr.gov.ua/news/36923.html
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Відповідно	до	паспортів	бюджетної	програми	на	2018–2019	рр.,	головним	розпорядником	
бюджетних	коштів	та	відповідальним	виконавцем	програми	2401500	«Здійснення захо-
дів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного 
середовища» було	Міністерство	енергетики	та	захисту	довкілля	України,	яке	спрямову-
вало	бюджетні	кошти	розпорядникам	нижчого	рівня	та	одержувачам,	що	є	виконавцями	
природоохоронних	заходів 27.	На	виконання	бюджетної	програми	Законом	України	про	
Державний	бюджет	України	на	2020	рік	виділялось	500 тис.	грн	28.	У 2021	році	ця	сума	не	
змінилась	29.

Стратегічна	ціль	бюджетної	програми	на	2019	рік	полягала	в покращенні	стану	навколишнього	
природного	середовища	та	забезпеченні	раціонального	використання	природних	ресурсів.	
Метою	бюджетної	програми	проголошувалась	охорона	та	поліпшення	стану	навколишнього	

27	 	Аудиторський	звіт	за	результатами	державного	фінансового	аудиту	виконання	бюджетних	програм	
Міністерством	енергетики	та	захисту	довкілля	України	за	період	з 01.01.2018	по	31.12.2019	року.	

	 	URL: https://dasu.gov.ua/attachments/b6ff049f-cce4–4152-b274–258d16274db7_%D0%97%D0%B2%
D1%96%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5
%D1%80%D0%B3%D0%BE++.pdf

28	 ЗУ	«Про	Державний	бюджет	України	на	2020	рік».	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294–20#Text
29	 ЗУ	«Про	Державний	бюджет	України	на	2021	рік».	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082–20#Text
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природного	середовища.	Завданням	бюджетної	програми	визначалось	здійснення	приро-
доохоронних	заходів 30.

Використання	бюджетних	коштів	у 2018	році	передбачалось	за	одним	напрямом	—	охорона	
і раціональне	використання	водних	ресурсів	та	у 2019	році	за	кількома	напрямами,	зокрема:	
охорона	і раціональне	використання	водних	ресурсів;	охорона	і раціональне	використання	
природних	рослинних	ресурсів;	охорона	і раціональне	використання	ресурсів	тваринного	
світу;	збереження	природно-	заповідного	фонду;	погашення	заборгованості	за	бюджетними	
зобов’язаннями	минулих	років,	узятими	на	облік	органами,	що	здійснюють	казначейське	
обслуговування	бюджетних	коштів.

Станом	на	01.01.2018	обліковувався	залишок	невикористаних	у минулих	роках	коштів	на	
суму	86	021,6 тис.	грн.	У 2018 році освоєно бюджетних коштів щодо спеціального фонду 
на загальну суму 16 988 тис. грн, що становить 19,8% від запланованих на цей рік 31.

Станом	на	01.01.2019	обліковувався	залишок	коштів	на	суму	69	033,7 тис.	грн.	У 2019 році 
освоєно бюджетних коштів щодо спеціального фонду на загальну суму 35 311 тис. грн, 
що становить 51,2% від запланованих на цей рік.

30	 	Паспорт	бюджетної	програми	«Здійснення	заходів	щодо	реалізації	пріоритетів	розвитку	сфери	охо-
рони	навколишнього	природного	середовища».	

	 	URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Passporta_KPKVK/2019/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%D0%92%D
0%9A%202401500%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%202019%20
%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf

31	 	Аудиторський	звіт	за	результатами	державного	фінансового	аудиту	виконання	бюджетних	програм	
Міністерством	енергетики	та	захисту	довкілля	України	за	період	з 01.01.2018	по	31.12.2019	року.	

  URL: https://dasu.gov.ua/attachments/b6ff049f-cce4–4152-b274–258d16274db7_%D0%97%D0%B2%
D1%96%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5
%D1%80%D0%B3%D0%BE++.pdf

У 2019	році	освоєно	бюджетних	коштів	
щодо	спеціального	фонду	на	загальну	суму	
35	311 тис.	грн,	що	становить	51,2%	від	
запланованих	на	цей	рік.
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Низький	відсоток	використання	коштів	став	наслідком	невиконання	результативних	показ-
ників	бюджетної	програми.	За	2018–2019	рр.	виявлено	деякі	відхилення	фактичних	резуль-
татів	від	запланованих	у бік	зменшення	або	їх	невиконання,	зокрема	показники	затрат	щодо	
загальної	кошторисної	вартості	робіт	з	32:

	 будівництво	системи	водовідведення	у 2018	році	не	виконано;

	 реконструкція	гідротехнічної	споруди	у 2018	році	не	виконано;

	 реконструкція	споруди	для	очищення	стічних	вод	у 2018	році	становив	2	466,3 тис. грн,	
або	9,9%	від	плану;

	 реконструкція	системи	водовідведення	у 2018	році	становив	14	521,7 тис.	грн,		
або	22,1%	від	плану;

	 загальний	кошторис	реконструкції	об’єктів	механічного	очищення	ОСК	м.	Вінни-
ця,	розташованих	за	адресою:	м.	Вінниця,	вул.	Сабарівське	шосе,	4	(коригування)	
у 2019 році	становив	З 082,6 тис.	грн,	або	22,3%	від	плану;

	 реконструкція	виробничо-	складських	приміщень	під	цех	посіву	та	влаштування	те-
плиць,	лісорозсадника	в смт.	Брюховичі,	вул.	Львівська,	10	(коригування)	у 2019 році	
не	виконано;

	 будівництво	та	облаштування	притулку	для	утримання	безпритульних	тварин		
у м.	Умань	Черкаської	області	(коригування)	у 2019	році	не	виконано;

	 придбання	спеціального	транспортного	засобу	для	національного	природного	парку	
«Подільські	товтри»	у 2019	році	становив	695,1 тис.	грн,	або	99,3%	від	плану;

	 загальний	кошторис	реконструкції	алеї	від	входу	з вул.	Київської,	12-а	до	павільйо-
ну	Флора	Національного	дендрологічного	парку	«Софіївка»	за	адресою:	м.	Умань,	
вул. Київська,	12-а,	Черкаська	область	у 2019	році	становив	3	456,8 тис.	грн,	або	99,7%	
від	плану;

	 погашення	кредиторської	заборгованості	2017	року	за	будівництво	каналізацій-
них	мереж	вулицями	Данила	Галицького,	Залізнична,	Котляревського,	Воїнів	У ПА,	
24 Серпня,	Гузіївська,	площа	Івана	Франка	в м.	Болехові	у 2019	році	становив	29,3 тис.	
грн,	або	78,4%	від	плану.

Однією	з проблем	неякісного	виконання	бюджетних	програм	є	несвоєчасність	термінів	по-
годження	та	затвердження	планів	природоохоронних	заходів,	які	дозволяли б	своєчасно	
відкривати	асигнування	державного	бюджету	не	порушуючи	терміни,	визначені	Бюджетним	
кодексом	України.	Позаяк	виникали	затримки	у фінансуванні	бюджетних	програм,	обмежу-
ється	час	виконання	будівельних	робіт	та	проведення	процедур	тендерних	закупівель,	що	
негативно	впливає	на	виконання	таких	програм.

32	 	Аудиторський	звіт	за	результатами	державного	фінансового	аудиту	виконання	бюджетних	програм	
Міністерством	енергетики	та	захисту	довкілля	України	за	період	з 01.01.2018	по	31.12.2019	року.	

	 	URL: https://dasu.gov.ua/attachments/b6ff049f-cce4–4152-b274–258d16274db7_%D0%97%D0%B2%
D1%96%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5
%D1%80%D0%B3%D0%BE++.pdf
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З січня	2021	року	введено	в дію	ЗУ	«Про	засади	моніторингу,	звітності	та	верифікації	викидів	
парникових	газів».	Згідно	з нормами	цього	закону	з 1 січня	2021	року,	відповідні	промислові	
підприємства	зобов’язані	готувати	плани	з моніторингу	викидів	парникових	газів	та	щорічно	
звітувати	про	викиди	33.	Порядок	здійснення	моніторингу	та	звітності	щодо	викидів	парнико-
вих	газів	затверджено	у вересні	2020	року	відповідною	постановою	уряду	34.

Відповідно	до	ЗУ	від	3 липня	2020	року	№ 751-Іх	«Про	внесення	змін	до	ЗУ	«Про	Державний	
бюджет	України	на	2020	рік»	та	Правил	складання	паспортів	бюджетних	програм	та	звітів	
про	їх	виконання	наказом	Міністерства	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів	України	від	
30 грудня	2020	року	№ 401	затверджено	паспорт	бюджетної	програми	2701530	«Державна 
підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) 
парникових газів, зокрема на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, 
розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату»	з обсягом	бюджетних	
призначень	на	рівні	31	967,	тис.	грн,	з них	за	загальним	фондом	кошти	в сумі	0,0 грн,	а за	
спеціальним	фондом	—	31	967,6 тис.	грн.

Реалізація	бюджетної	програми	була	спрямована	на	цілі	державної	політики	як-от:	реаліза-
ція	запобігання	негативним	наслідкам	зміни	клімату;	квотування	викидів	парникових	газів;	
проведення	оцінки	вразливості	до	наслідків	зміни	клімату	та	заходів	з адаптації;	участь	
у реалізації	Європейської	зеленої	угоди.

33	 	ЗУ	«Про	засади	моніторингу,	звітності	та	верифікації	викидів	парникових	газів».	
	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377–20#Text
34	 	Постанова	КМУ	«Про	затвердження	Порядку	здійснення	моніторингу	та	звітності	щодо	викидів	

парникових	газів».	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960–2020-%D0%BF#n9
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Мета	даної	бюджетної	програми	полягала	в забезпеченні	виконання	вимог	Рамкової	конвенції	
ООН	про	зміну	клімату	та	впровадження	механізмів	Кіотського	протоколу	до	неї.	Завданням	
бюджетної	програми	була	реалізація	проєктів	цільових	екологічних	(зелених)	інвестицій	
та	заходів.	Планували	провести	капітальний	ремонт	фасадів	лабораторно-	клінічного	кор-
пусу	ДУ	НІССх	ім.	М.	М.	Амосов	НАМН	України	м.	Київ,	корпусів	ДУ	«Інститут	нейрохірургії	
ім.	акад. А.	П.	Ромоданова	НАМН	України	в Києві,	розробити	робочий	проєкт	капітального	
ремонту	фасаду	будівлі	УКРНДІЕП	у харкові,	провести	капітальний	ремонт	покрівлі	будівлі	
науково-	дослідної	установи	«Український	науково-	дослідний	інститут	екологічних	проблем»	
у м.	харків	із	встановленням	сонячних	панелей	тощо.

Варто	зазначити,	що	у зв’язку	з пізнім	затвердженням	паспорту	бюджетної	програми	на	
2020	рік	(30 грудня	2020	року)	фінансування	не	було	відкрито,	а оплату	проєктів	та	заходів	
перенесено	на	2021	рік.

Відповідно	до	показників	державного	бюджету	на	2021	рік,	обсяг	фінансування	за	бюджет-
ною	програмою	2701530	«Державна	підтримка	заходів,	спрямованих	на	зменшення	обсягів	
викидів	(збільшення	абсорбції)	парникових	газів,	зокрема	на	утеплення	приміщень	закладів	
соціального	забезпечення,	розвиток	міжнародного	співробітництва	з питань	зміни	клімату»	
становить	1 млн.	грн.

У контексті	формування	бюджетних	ресурсів	для	моніторингу	та	обліку	парникових	газів	
варто	також	звернути	увагу	на	декілька	важливих	чинників.	У березні	2011	року	КМУ	по-
становою	затвердив	«Порядок	використання	коштів,	передбачених	у державному	бюджеті	
для	здійснення	заходів,	спрямованих	на	зменшення	обсягів	викидів	(збільшення	абсорбції)	
парникових	газів»	35.	Однак	цей	документ	містить	певні	слабкі	елементи,	що	можуть	призве-
сти	до	зменшення	ефективності	використання	коштів	державного	бюджету.	так,	наприклад,	
у звіті	Рахункова	палата	звертає	увагу	на	питання	відбору	відповідних	проєктів,	що	будуть	
профінансовані	з бюджету	та	організації	їхньої	експертизи	36.

35	 	Постанова	КМУ	«Порядок	використання	коштів,	передбачених	у державному	бюджеті	для	здійснен-
ня	заходів,	спрямованих	на	зменшення	обсягів	викидів	(збільшення	абсорбції)	парникових	газів	від	
23.03.2011	№ 348».	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348–2011-%D0%BF#Text

36	 	Рішення	Рахункової	палати	«Про	результати	аудиту	ефективності	використання	у 2015–2016	роках	
коштів	державного	бюджету,	використаних	Міністерством	екології	та	природних	ресурсів	України	
на	державну	підтримку	заходів,	спрямованих	на	зменшення	обсягів	викидів	(збільшення	абсорбції)	
парникових	газів».	

	 URL: https://rp.gov.ua/upload- files/Activity/Collegium/2017/13–7_2017/R_RP_13–7_2017.pdf
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Україна	кожного	року	потерпає	від	різних	стихійних	лих	та	надзвичайних	ситуацій.	Для	лік-
відацій	наслідків	щороку	в Державному	бюджеті	передбачається	відповідний	обсяг	фінан-
сових	ресурсів.	так,	згідно	зі	ст. 24	Бюджетного	кодексу	України	Резервний	фонд	бюджету	
формується	для	здійснення	непередбачених	видатків,	що	не	мають	постійного	характеру	
і не	могли	бути	передбачені	під	час	складання	проєкту	бюджету.	Порядок	використання	ко-
штів	з резервного	фонду	бюджету	визначається	КМУ.	Згідно	з постановою	КМУ	Резервний	
фонд	бюджету	не	може	перевищувати	1%	обсягу	видатків	загального	фонду	відповідного	
бюджету	37.

Кошти	резервного	фонду	бюджету	можуть	використовуватися	на	здійснення:

	 заходів	із	ліквідації	наслідків	надзвичайних	ситуацій	техногенного,	природного,	
соціального	характеру;

	 заходів,	пов’язаних	із	запобіганням	виникненню	надзвичайних	ситуацій	техногенного	
та	природного	характеру,	на	основі	даних	моніторингу,	експертизи,	досліджень	та	
прогнозів	щодо	можливого	перебігу	подій	із	метою	недопущення	їх	переростання	
у надзвичайну	ситуацію	техногенного	та	природного	характеру	або	пом’якшення	її	
можливих	наслідків;

	 інших	заходів.

37	 Постанова	КМУ	від	29.03.202	№ 415	«Порядок	використання	коштів	резервного	фонду	бюджету».	
 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415–2002-%D0%BF#n11
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Відповідно до звіту ДСНС України протягом 2020 р. зафіксовано найменшу кількість над-
звичайних ситуацій за період спостережень, починаючи з 1997 року, натомість зросла 
масштабність надзвичайних ситуацій та зафіксовано зростання надзвичайними ситу-
аціями збитків, насамперед унаслідок надзвичайних ситуацій, пов’язаних із лісовими 
пожежами, у квітні (Житомирська область та Зона відчуження ЧАЕС), липні (Луганська 
область) та вересні (Харківська та Луганська області), надзвичайних ситуацій спричиненої 
посухою в Одеській та Вінницькій областях, а також надзвичайних ситуацій унаслідок 
червневого паводка у західних областях України.

Так, якщо загальна сума збитків від надзвичайних ситуацій у 2019 році становила 
1 626,7 млн. грн, то у 2020 році цей показник суттєво зріз і дорівнював 9 916,7 млн. грн 38.

Окрім	надзвичайних	ситуацій,	що	виникають	у зв’язку	з масштабними	пожежами,	значні	
ризики	спостерігаються	і для	системи	гідро-	інженерних	споруд.	Протягом 2013–2020 рр. 
у районах із високим ризиком затоплення збудували лише 16% берегоукріплювальних 
споруд. Про	це	свідчать	результати	аудиту	ефективності	виконання	заходів	Загальнодер-
жавної	цільової	програми	розвитку	водного	господарства	та	екологічного	оздоровлення	
басейну	річки	Дніпро	на	період	до	2021	року	39.

Аудит	з боку	Рахункової	палати	встановив,	що	протягом 2017–2020 рр. збитки від павод-
ків склали майже 3 млрд. грн. На ліквідацію паводків з резервного фонду державного 
бюджету виділено майже 2 млрд. грн. Тобто збитки, які нанесені внаслідок паводків, 
майже удвічі перевищують витрати, які необхідні на їх попередження.	Отже,	ефективний	
захист	територій	та	населення	від	шкідливої	дії	вод	не	забезпечується	40.

також	слід	звернути	увагу	на	загальну	ефективність	використання	коштів	резервного	фонду	
протягом	2016–2020	рр.	(рис. 6	«Використання	коштів	резервного	фонду	Кабінету	Міністрів	
України	на	ліквідацію	наслідків	надзвичайних	ситуацій	у природоохоронній	сфері»).

Найбільш	ефективним	періодом	планування	та	використання	коштів	Резервного	фонду	
в природоохоронній	сфері	протягом	2016–2020	рр.	став	2016	рік.	так,	відсоток	використан-
ня	запланованих	фінансових	ресурсів	для	ліквідації	наслідків	надзвичайних	ситуацій,	що	
трапились	в України	у 2016	р.	становив	94,8%,	а найгірший	—	у 2017	році	(лише	67,8%).

38	 Звіт	ДСНС	за	2020	рік.	
  URL: https://www.dsns.gov.ua/files/2021/1/26/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8

7%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%93%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%202020%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE
%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202.pdf

39	 Рахункова	палата	«Збитки	від	паводків	за	4	роки».	URL: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1137
40	 Висновок	Рахункової	палати.	URL: https://rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=1137
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7.1.  ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ ЩОДО 
ПИТАНЬ МІНІСТЕРСТВА 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

Бюджетна	програма	1101700	Міністерства	енергетики	та	вугільної	промисловості	Укра-
їни	«Про	виділення	коштів	для	здійснення	невідкладних	заходів,	пов’язаних	із	запо-
біганням	виникненню	надзвичайної	ситуації	техногенного	характеру	у зв’язку	зі	за-
топленням	шахт	Первомайсько-	Стаханівського	вугледобувного	регіону	Луганської	
області».	Розпорядженнями	КМУ	від	4 жовтня	2017	р.	№ 697-р	41	та	від	25 квітня	2018	р.		

41	 	Розпорядження	КМУ	«Про	виділення	коштів	для	здійснення	першочергових	невідкладних	заходів,	
пов’язаних	із	запобіганням	виникненню	надзвичайної	ситуації	техногенного	характеру	у зв’язку	
із	затопленням	шахт	Первомайсько-	Стаханівського	вугледобувного	регіону	Луганської	області»	
від 4 жовтня	2017	р.	№ 697-р.	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697–2017-%D1%80#Text

Джерело: Держказначейство

РИСУНОК 6 
Використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій у природоохоронній сфері, млн грн
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№ 265-р	42	передбачалося	виділити	Міністерству	енергетики	та	вугільної	промисловості	
у 2017 та	2018	роках	86963,299 тис.	грн	та	131188,235 тис.	грн	для	здійснення	першочер-
гових	невідкладних	заходів,	пов’язаних	із	запобіганням	виникненню	надзвичайної	ситуації	
техногенного	характеру	в зв’язку	зі	затопленням	шахт	Первомайсько-	Стаханівського	вугледо-
бувного	регіону	Луганської	області.	Міністерство	фінансів	України	мало	здійснити	зазначені	
видатки	за	кошт	резервного	фонду	державного	бюджету.

Відповідно	до	«Звіту	про	використання	коштів	із	резервного	фонду	Державного	бюджету	України	
за	2017	рік»	43,	який	надається	Державною	казначейською	службою	України,	зазначено,	що	обсяг	
запланованих	асигнувань	за	бюджетною	програмою	КПКВК	1101700	на	2017	рік	з урахуванням	
внесених	змін	становить	86	963,299 тис.	грн,	як	і передбачалося	Постановою	КМУ	№ 697-р.

Водночас	обсяг	направлених	асигнування	за	цієї	бюджетної	програмою	у 2017	році	становив	
28	158,546 тис.	грн,	фактично	профінансовано	(касові	видатки)	становили	9	830,587 тис.	грн.

Залишок	невикористаних	направлених	асигнувань	на	кінець	звітного	періоду	(2017	року)	
становить	18327,959 тис.	грн.

За	інформацією	Державної	казначейської	служби	України	(Звіт	про	використання	коштів	із	
резервного	фонду	Державного	бюджету	України	за	2018	рік 44)	обсяг	запланованих	асигнувань	
за	бюджетною	програмою	КПКВК	1101700	на	2018	рік	з урахуванням	внесених	змін	становить	
131188,	235 тис.	грн,	як	і передбачалося	Постановою	КМУ	№ 265-р.	Водночас	обсяг	направлених	
асигнування	за	цієї	бюджетної	програмою	у 2018	році	становив	97188,261 тис.	грн,	фактично	
профінансовано	(касові	видатки)	становили	82	394,167 тис.	грн.	Залишок	невикористаних	
направлених	асигнувань	на	кінець	звітного	періоду	(2018	року)	становить	14	724,094 тис.	грн.

У 2019 та	2020	роках	бюджетна	програма	КПКВК	1101700	коштом	резервного	фонду	дер-
жавного	бюджету	не	фінансувалась.

Отже,	фінансування	невідкладних	заходів	на	шахтах	Первомайсько-	Стаханівського	вугледобувно-
го	регіону	Луганської	області	за	бюджетної	програмою	КПКВК	1101700	протягом	2017–2018 рр.	
здійснено	Мінфіном	частково,	зокрема	у 2017	році	—	на	34,9%	(залишилося	невикористаними	
18,3 млн.	грн	бюджетних	коштів),	у 2018	році	—	на	84,8%	(залишок	бюджетних	коштів	становив	
14,7 млн.	грн).	Недофінансування	передбачених	бюджетною	програмою	заходів	свідчить,	що	не	
всі	загрози	техногенного	характеру	в зв’язку	зі	затопленням	шахт	Первомайсько-	Стаханівського	
вугледобувного	регіону	усунуто,	зокрема	в 2017	році	не	проводилася	процедура	закупівлі	не-
обхідного	обладнання	згідно	зі	звітом	Рахункової	палати	України 45.

42	 	Розпорядження	КМУ	«Про	виділення	коштів	на	здійснення	першочергових	невідкладних	заходів,	
пов’язаних	із	запобіганням	виникненню	надзвичайної	ситуації	техногенного	характеру	у зв’язку	із	
затопленням	шахт	Первомайсько-	Стаханівського	вугледобувного	регіону	Луганської	області»	від	
25 квітня	2018	р.	№ 265-р.	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265–2018-%D1%80#Text

43	 	Звіт	про	використання	коштів	з резервного	фонду	Державного	бюджету	України	за	2017	рік.	
	 	URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya- derzhavnogo-byudzhetu- 

ukraini-za-2017-rik?page=2
44	 	Звіт	про	використання	коштів	з резервного	фонду	Державного	бюджету	України	за	2018	рік.	
	  URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya- derzhavnogo-byudzhetu- 

ukrayini-za-2018-rik?page=2
45	 	Рахункова	палата	України.	Звіт	про	результати	аудиту	ефективності	використання	коштів	резервного	

фонду	державного	бюджету	в 2017	році	від	15.05.2018	№ 12–6.	
	 URL: https://rp.gov.ua/upload- files/Activity/Collegium/2018/12–6_2018/Zvit_12–6_2018.pdf

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2017-rik?page=2
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2017-rik?page=2
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik?page=2
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik?page=2
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Наказом	Міністерства	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів	України	№ 142	від	
15.09.2020 року	затверджено	паспорт	бюджетної	програми	за	КПКВК	2709060	«Ведення	
лісового	і мисливського	господарства,	охорона	і захист	лісів	у лісовому	фонді».	Відповідаль-
ним	виконавцем	визнано	Державне	агентство	лісових	ресурсів	України.

Стратегічною	ціллю	цієї	програми	є	збереження	природної	екосистеми	для	нащадків,	ра-
ціональне	використання	природних	ресурсів.	Метою	бюджетної	програми	є	забезпечення	
охорони,	ефективного	використання,	збереження	та	відтворення	лісового	та	природно-	
заповідного	фонду	України.

У завданнях	бюджетної	програми	є	збереження	в природному	стані	унікальних	природних	
ландшафтів,	інших	природних	комплексів	біологічного	різноманіття,	зокрема	генофонду	
рослинного	і тваринного	світу,	занесених	до	Червоної	книги	України	та	організація	лісона-
сіннєвої	справи,	а також	ведення	лісового	господарства,	охорона	і захист	лісів	у лісовому	
фонді,	створення	захисних	лісових	насаджень	та	полезахисних	лісових	смуг.

Напрямами	використання	бюджетних	коштів	зазначено	забезпечення	діяльності	бюджетних	
установ	лісового	та	мисливського	господарства,	які	підпадають	під	управління	Держліса-
гентства;	забезпечення	діяльності	бюджетних	установ	природно-	заповідного	фонду,	що	
належать	до	сфери	управління	Держлісагентства;	здійснення	заходів	із	лісовпорядкування,	
лісорозведення	і відновлення	лісів,	охорони	(зокрема,	від	пожеж)	і захисту	лісів,	створення	
захисних	лісових	насаджень	та	полезахисних	лісових	смуг;	погашення	кредиторської	забор-
гованості,	зареєстрованої	в органах	Казначейства	станом	на	01.01.2020.

На	виконання	зазначеної	бюджетної	програми	Держлісагентству,	як	відповідальному	вико-
навцю,	виділили	асигнувань	в обсязі	431	418,1 тис.	грн,	що	менше	від	запланованої	суми	на	
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19	910,6 тис.	 грн,	або	95,6%	від	запланованого.	За	загальним	фондом	виділено	
159	001,3 тис. грн	від	запланованих	159	788,6 тис.	грн	або	99,5%,	за	спеціальним	фондом	
272	416,8 тис.	грн	замість	запланованих	291	540,1 тис.	грн	або	93,4%.

Упродовж	2020	року	бюджетні	асигнування	спрямовувались	на	забезпечення	виконання	
функцій	і завдань,	визначених	паспортом	бюджетної	програми,	зокрема	на	ведення	лісо-
вого	і мисливського	господарства,	охорону	і захист	лісів	(зокрема,	від	пожеж),	здійснення	
лісової	охорони,	створення	захисних	лісових	насаджень,	лісовпорядні	роботи	(зокрема,	
інвентаризацію	лісу),	проведення	лісовпорядкування	та	лісовідновлення

Аналіз	виконання	результативних	показників	бюджетної	програми	свідчить	про	здійснені	
кроки	щодо	досягнення	мети	цієї	бюджетної	програми	—	забезпечення	охорони,	ефектив-
ного	використання,	збереження	та	відтворення	лісового	та	природньо-	заповідного	фонду	
України.	Виконання	результативних	показників	бюджетної	програми	сприяло	досягненню	
основної	цілі	збереження	біологічного	та	ландшафтного	різноманіття.

Варто	зазначити,	що	на	території	бюджетних	установ	та	установ	природно-	заповідного	фон-
ду	налічується	214	видів	рослин	та	223	види	тварин	занесених	до	Червоної	книги	України	
збереження	червонокнижних	видів	тварин	та	рослин	забезпечується	шляхом	їхньої	охорони	
від	незаконного	добування,	інвентаризації	об’єктів	флори,	фауни,	мікобіоти,	а також	усіх	при-
родних	комплексів	і окремих	природніх	ресурсів,	які	мають	вплив	на	збереження	цих	видів.

Водночас	проводяться	дослідження	та	аналіз	динаміки	зміни	природних	комплексів	і об’єк-
тів,	екосистеми	та	клімату,	інвентаризації	і картування	рідкісних	і зникаючих	видів	флори,	
фауни	і мікобіоти,	а також	рослинних	угрупувань	і природних	середовищ,	що	потребують	
охорони,	занесених	до	Червоної	книги	України	та	чинних	в Україні	міжнародних,	національ-
них	і регіональних	переліків.	До	того ж	здійснено	комплексні	наукові	дослідження	з питань	
збереження	унікальної	і типової	флори,	фауни	і мікобіоти,	типові	рослинні	угрупування,	які	
зникають,	і природні	середовища,	а також	вивчення	впливу	антропогенного	навантаження	
на	природні	комплекси.	Проводиться	узагальнення	результатів	наукових	досліджень	і спосте-
режень	за	станом	і змінами	природних	комплексів	та	території,	ведення	Літопису	природи,	
проведення	наукових	досліджень.

Стратегічною	ціллю	цієї	програми	є	
збереження	природної	екосистеми	для	
нащадків,	раціональне	використання	
природних	ресурсів.	
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Наказом	Міністерства	розвитку	економіки,	торгівлі	та	сільського	господарства	України		
(Мінекономіки)	від	15 травня	2020	року	№ 896	затверджено	паспорт	бюджетної	програми	
за	КПКВК	1201150	«Фінансова	підтримка	сільгосптоваровиробників».

Стратегічні	цілі	цієї	програми	полягають	у	тому,	що	українці	не	втрачають	від	заборони	розпо-
ряджатися	власним	майном;	створення	сприятливого	для	бізнесу	інституційного	середовища.	
Метою	бюджетної	програми	є	збільшення	обсягів	виробництва	сільськогосподарської	про-
дукції,	підвищення	продуктивності	в сільському	господарстві,	сприяння	розвитку	аграрного	
ринку	та	забезпечення	продовольчої	безпеки.

Завданнями	бюджетної	програми	є	залучення	в аграрний	сектор	кредитів	та	створення	
реальних	умов	для	їх	здешевлення;	стимулювання	розвитку	сільськогосподарських	товаро-
виробників,	підвищення	рентабельності	сільськогосподарського	виробництва;	оновлення	
машинно-	тракторного	парку	сільськогосподарських	товаровиробників,	підвищення	їх	купі-
вельної	спроможності;	стимулювання	збільшення	площ	насаджень,	обсягів	виробництва	
плодово-	ягідної	продукції,	винограду	та	хмелю,	нарощування	потужностей	із	їх	зберігання	
та	переробки.

Напрямами	використання	бюджетних	коштів	зазначено:	фінансова	підтримка	заходів	в агро-
промисловому	комплексі	шляхом	здешевлення	кредитів;	часткова	компенсація	вартості	
сільськогосподарської	техніки	та	обладнання	вітчизняного	виробництва;	фінансова	підтримка	
розвитку	садівництва,	виноградарства	та	хмелярства.	Неоднозначним	є	напрям	використання	
нерозподілених	видатків	(до ухвалення	відповідних	рішень	уряду	щодо	внесення	змін	до	
Порядків	використання	бюджетних	коштів	за	іншими	напрямами).
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У звітному	періоді	внесли	зміни	до	паспорта	бюджетної	програми	наказами	Мінеконо-
міки	від	03.09.2020	№ 1699	213	«Про	внесення	змін	до	паспорта	бюджетної	програми	на	
2020 рік»	та	від	23.12.2020	№ 2743	«Про	внесення	змін	до	паспортів	бюджетних	програм	
на	2020	рік».

Відповідно	до	ЗУ	«Про	Державний	бюджет	України	на	2020	рік»	за	бюджетною	програмою	за	
КПКВК	1201150	затверджено	бюджетні	призначення	в загальній	сумі	4,0	млрд.	грн,	зокрема	
за	загальним	фондом	—	4,0	млрд.	грн.

Розпорядженням	КМУ	від	14.12.2020	№ 1563-р	«Про	перерозподіл	деяких	видатків	дер-
жавного	бюджету,	передбачених	головним	розпорядникам	бюджетних	коштів	на	2020	рік»	
зменшено	видатки	за	КПКВК	1201150	на	суму	20 тис.	грн.	Фактичне	виконання	бюджетної	
програми,	враховуючи	зменшення	видатків,	становило	3	968	060,80 тис.	грн	або	99,7%.

Відхилення	касових	видатків	від	планових	показників	за	загальним	фондом	пояснюються	
залишками	невикористаних	бюджетних	асигнувань,	що	виникли:

	 за	напрямом	«Фінансова	підтримка	заходів	в агропромисловому	комплексі	шляхом	
здешевлення	кредитів»	у зв’язку	з виключенням	одержувачів	бюджетних	коштів,	
які	мали	прострочену	понад	шість	місяців	заборгованість	із	платежів	(на підставі	
інформації,	наданої	з ДПС	відповідно	до	умов	Порядку	використання	коштів,	за-
твердженого	постановою	КМУ	від	29.04.2015	№ 300	(зі змінами);

	 за	напрямом	«Часткова	компенсація	вартості	сільськогосподарської	техніки	та	облад-
нання	вітчизняного	виробництва»	в зв’язку	з недостатністю	коштів	для	здійснення	
повної	виплати	сільськогосподарським	товаровиробникам	за	придбану	техніку	та	
обладнання	для	АПК	за	листопад	2020	року	в розмірі	25%	(1	388,0 тис.	грн);

	 за	напрямом	«Фінансова	підтримка	розвитку	садівництва,	виноградарства	та	хме-
лярства»	у зв’язку	з непогашенням	кредиторської	заборгованості,	яка	виникла	
в 2019 році,	і неперереєстрованої	в органах	Казначейства	в установленому	порядку	
на	сумі	1	917,2 тис.	грн.

Стратегічні	цілі	цієї	програми	полягають		
у	тому,	що	українці	не	втрачають	від	
заборони	розпоряджатися	власним	майном;	
створення	сприятливого	для	бізнесу	
інституційного	середовища.	
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	 за	напрямом	«Державна	підтримка	розвитку	тваринництва	та	переробки	сільсько-
господарської	продукції»	на	суму	6	258,5 тис.	грн	у зв’язку	з тим,	що:	фізичними	
особами	та	суб’єктами	господарювання,	які	є	власниками	бджолосімей,	подано	
інформацію	з технічними	помилками	про	банківські	реквізити,	а також	у поданих	
документах	допущено	фактичні	помилки	щодо	розрахунків	про	кількість	бджоло-
сімей;	суб’єктами	господарювання	не	подано	документи	до	уповноважених	банків	
для	отримання	часткової	компенсації	вартості	будівництва	тваринницьких	ферм	
і комплексів,	доїльних	залів	у частині	витрат,	профінансованих	коштом	банківських	
кредитів;

	 за	напрямом	«Фінансова	підтримка	розвитку	фермерських	господарств»	на	суму	
1	559,1 тис.	грн	у зв’язку	з не	своєчасною	подачею	фермерськими	господарства-
ми	заявок	для	отримання	фінансової	підтримки,	зокрема	з компенсації	витрат,	
пов’язаних	із	наданими	сільськогосподарськими	дорадчими	послугами,	бюджетної	
субсидії	на	одиницю	оброблювальних	угідь	(1	га)	для	новостворених	фермерських	
господарств.

У 2020	році	напрям	«Надання	сімейним	фермерським	господарствам	додаткової	фінан-
сової	підтримки	через	механізм	доплати	на	користь	застрахованих	осіб	—	членів/голови	
сімейного	фермерського	господарства	єдиного	внеску	на	загальнообов’язкове	державне	
соціальне	страхування»	не	фінансувався	в зв’язку	з відсутністю	програмного	забезпечення	
для	реалізації	фінансової	підтримки	через	механізм	доплати	на	користь	застрахованих	осіб	—		
членів/голови	сімейного	фермерського	господарства	єдиного	внеску	на	загальнообов’язкове	
державне	соціальне	страхування.

На	2021	рік	у ЗУ	«Про	Державний	бюджет	України	на	2021	рік»	на	виконання	бюджетної	
програми	1201150	«Фінансова	підтримка	сільгосп	виробників»	коштів	не	передбачено 46.	
Водночас	цей	закон	передбачає	4,5	млрд.	грн	за	бюджетною	програмою	2801580	з такою	
самою	назвою	—	«Фінансова	підтримка	сільгосп	виробників»,	де	головним	розпорядником	
бюджетних	коштів	є	Міністерство	аграрної	політики	та	продовольства	України.	Протягом	
січня-	липня	реалізовано	274,5 млн.	грн,	що	становить	6,1%	від	планового	показника.	також	
слід	зазначити,	що	основними	завданнями	цієї	бюджетної	програми	є:	залучення	в аграрний	
сектор	кредитів,	стимулювання	розвитку	сімейних	фермерських	господарств,	стабілізація	
поголів’я	сільськогосподарських	тварин.	Серед	напрямів	використання	бюджетних	ко-
штів	—	здешевлення	кредитів,	компенсація	вартості	сільськогосподарської	техніки,	фінансова	
підтримка	розвитку	сільського	господарства.

46	ЗУ	«Про	Державний	бюджет	України	на	2021	рік».
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Міністерство	енергетики	України	формує	і реалізує	державну	політику	в сфері,	що	охоплює	
стратегічні	сектори	економки,	а саме:	електроенергетику,	ядерну	енергетику,	нафтогазову	
та	вугільну	промисловість.

Підприємства	паливно-	енергетичного	комплексу	(електроенергетичного,	ядерно-	
промислового,	вугільно-	промислового,	торфодобувного,	нафтогазового	та	нафтогазопе-
реробного	комплексів)	забезпечують	національну,	зокрема	енергетичну,	безпеку	держави,	
створюючи	основу	для	виробництва	товарів,	робіт,	послуг	у всіх	секторах	економіки,	оскільки	
до	собівартості	будь-якої	продукції	завжди	входитимуть	видатки	на	електроенергію	та/або	
інші	види	енергії/палива.	Попри	значний	негативний	вплив,	що	спричиняють	ці	підприєм-
ства	на	навколишнє	середовище,	та	вичерпний	характер	використання	природних	ресурсів,	
використання	вугілля	для	вироблення	енергії	відіграватиме	значну	роль 47.

Завдання	Міністерства	енергетики	України	в природоохоронній	сфері	полягають	у мінімізації	
негативних	наслідків	для	навколишнього	середовища	від	діяльності	підприємств	паливно-	
енергетичного	комплексу,	ефективному	використанні	паливно-	енергетичних	ресурсів	
з одночасною	оптимізацією	бюджетних	видатків	на	природоохоронні	заходи	та	забезпе-
ченні	виконання	планових	показників	виробництва	таких	підприємств	як	у вартісному,	так	
і матеріальному	(товарному)	виразах.

47	 	Final	Report.	Long-term	Energy	Modelling	and	Forecasting	in	Ukraine:	Scenarios	for	the	Action	Plan	of	
Energy	Strategy	of	Ukraine	until	2035.	

	 	URL: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Globalcooperation/long-term_energy_modelling_and_forecasting_
in_ukraine_english.pdf
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Позаяк	наявний	певний	конфлікт	інтересів,	різновекторність	та	масштабність	завдань,	що	
покладаються	на	Міністерство	енергетики	України	як	центрального	органу	виконавчої	влади,	
у травні	2020	року	уряд	перерозподілив	повноваження	між	міністерствами	48,	передавши	до	
компетенції	Міністерства	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів	питання,	що	стосуються:

	 охорони	навколишнього	природного	середовища;

	 екологічної	безпеки;

	 геологічного	вивчення	та	раціонального	використання	надр;

	 управління	зоною	відчуження	і зоною	безумовного	(обов’язкового)	відселення,	по-
долання	наслідків	Чорнобильської	катастрофи,	зняття	з експлуатації	Чорнобильської	
АЕС	та	перетворення	об’єкта	«Укриття»	на	екологічно	безпечну	систему,	а також	
здійснення	державного	управління	у сфері	поводження	з радіоактивними	відходами	
на	стадії	їх	довгострокового	зберігання	і захоронення;

	 здійснення	державного	нагляду	(контролю)	у сфері	охорони	навколишнього	природ-
ного	середовища,	раціонального	використання,	відтворення	і охорони	природних	
ресурсів.

як	свідчать	звіти	Рахункової	палати	за	періоди	2014–2016	рр.	та	2017–2019	рр.,	Міністер-
ство	енергетики	не	забезпечило	ефективного	та	результативного	використання	коштів	
державного	бюджету,	передбачених	на	державну	підтримку	вугледобувних	підприємств	
на	часткове	покриття	витрат	із	собівартості	готової	товарної	вугільної	продукції,	зокрема	на	
оплату	праці	та	внесення	обов’язкових	платежів,	пов’язаних	з її	виплатою.	Водночас	стан	
реагування	Міненергетики	на	рекомендації,	надані	Рахунковою	палатою	за	результатами	
аудиту,	проведеного	у 2016	році,	є	незадовільним 49.	Не	реалізована	жодна	рекомендація,	
а необхідні	та	дієві	заходи	щодо	їх	виконання	не	застосовувались.	як	наслідок,	проблемні	
питання,	пов’язані	з ефективним	функціонуванням	державних	вугледобувних	підприємств,	
досі	не	вирішені,	що	негативно	впливає	на	процес	використання	бюджетних	коштів.

Процес	планування	видатків	державного	бюджету	на	часткове	покриття	витрат	із	собівар-
тості	готової	товарної	вугільної	продукції	є	недосконалим	і недостатньо	обґрунтованим	та	
ускладнювався	незатвердженими	державними	програмами	та,	відповідно,	невизначеними	
щорічними	показниками	фінансування	галузі.

48	 	Постанова	КМУ	від	27.05.2020	№  425	«Деякі	питання	оптимізації	системи	центральних	органів		
виконавчої	влади».

49	 	Рахункова	палата	«Звіт	про	результати	аудиту	ефективності	використання	коштів	державного	бюдже-
ту,	передбачених	Міністерству	енергетики	та	вугільної	промисловості	України	на	реструктуризацію	
вугільної промисловості.	За	період	2014–2016	рр.	

 URL: http://rp.gov.ua/upload- files/Activity/Collegium/2017/11–2_2017/zvit_11–2_2017.pdf
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Ще	у 2002	році	започаткована	окрема	бюджетна	програма	для	фінансування	видатків	на	
державну	підтримку	вугледобувних	підприємств	для	часткового	покриття	витрат	із	собівар-
тості	готової	вугільної	продукції.	З 2018	року	видатки	на	зазначені	цілі	реалізуються	також	
у складі	бюджетної	програми,	що	передбачає	й	інші	напрями	фінансування	вугільної	галузі.

Потреба	в коштах	державного	бюджету	на	державну	підтримку	вугледобувних	підприємств	
на	часткове	покриття	витрат	із	собівартості	готової	вугільної	продукції	на	рівні	законів	про	
державний	бюджет	задовольнялася	лише	частково.	Зокрема,	на	2017	рік	додаткова	потреба	
у бюджетних	коштах	становила	1,2	млрд.	грн,	на	2018	рік	—	2,1	млрд.	грн,	на	2019	рік	—	
2,7	млрд.	грн.

Несистемний	підхід	Мінфіну	та	Міненерговугілля	до	визначення	обсягу	бюджетних	коштів	
на	часткове	покриття	витрат	із	собівартості	готової	товарної	вугільної	продукції	призводив	
до	численних	змін	протягом	бюджетного	року	щодо	збільшення	обсягів	фінансування	на	
зазначені	цілі.	Зокрема	у 2017 та	2018	роках	бюджетні	призначення	збільшувалися	по	чотири	
рази	(з 870 млн.	грн	до	2	121,8 млн.	грн	та	з 1 млн.	грн	до	2	864 млн.	грн	відповідно) 50.	Вод-
ночас	перерозподіл	бюджетних	коштів	на	державну	підтримку	вугледобувних	підприємств	
на	часткове	покриття	витрат	із	собівартості	готової	товарної	вугільної	продукції,	зокрема	на	
оплату	праці	та	внесення	обов’язкових	платежів,	пов’язаних	з її	виплатою,	здійснювався	за	
кошт	інших	напрямів	діяльності	Міненерго.

50	 	Рахункова	палата	«Звіт	про	результати	аудиту	ефективності	використання	коштів	державного	бюджету,	
передбачених	Міністерству	енергетики	та	вугільної	промисловості	України	на	державну	підтримку	
вугледобувних	підприємств	на	часткове	покриття	витрат	із	собівартості	готової	товарної	вугільної	
продукції».	Період	—	2016	1	кв.	2019	р.	

	 URL: https://rp.gov.ua/upload- files/Activity/Collegium/2019/32–2_2019/Zvit_32–2_2019.pdf
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10.1 ЗАКРИТТЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Відмова	від	видобутку	й	спалювання	вугілля	та	закриття	шахт	нині	є	об’єктивною	реальністю	
для	всього	світу,	зокрема	й	для	України.	Вугільна	галузь	України	потребує	невідкладного	
реформування	відповідно	до	світового	тренду	декарбонізації,	а також	у зв’язку	з хронічною	
збитковістю	державних	вугледобувних	підприємств.

Відповідно	до	Енергетичної	стратегії	України	(далі	—	ЕСУ)	51	передбачено,	що	заходи	зі	
закриття/консервації	збиткових	державних	шахт	завершуватимуться	до	2025	року,	вод-
ночас	до	кожного	об’єкта	буде	ухвалено	план	пом’якшення	соціальних	та	екологічних	
наслідків.

До	того ж	під	час	консервації	та	ліквідації	шахт	мають	виконуватись	заходи	зі	зниження	еко-
логічних	ризиків,	серед	яких	найбільшу	загрозу	становлять:

	 терикони	і породні	відвали,	що	горять,	можливі	зсуви;

	 порушення	гідрологічного	режиму	та	підтоплення	водою	поверхні	ґрунту;

	 вихід	метану	зі	закритих	шахт	на	земну	поверхню.

Враховуючи	масштабність	заходів,	які	варто	провести	за	цим	напрямом	(з 2004	року	закри-
ли	68	вугільних	шахт),	що	включають	не	лише	ліквідацію	вуглевидобувних	підприємств,	
а й	розв’язання	соціальних	та	екологічних	проблем,	то	Міністерством	енергетики	України	
передбачені	окремі	бюджетні	програми.

У 2016–2017	рр.	реалізовувалася	бюджетна	програма	КПКВК	1101070	«Реструктуризація	
вугільної	та	торфодобувної	промисловості»,	у 2017	року	змінено	назву,	а з 2018	року	код	
бюджетної	програми.	Наразі	це	бюджетна	програма	КПКВК	2401070	«Заходи	з ліквідації	
неперспективних	вуглевидобувних	підприємств».	Не	зважаючи	на	певні	трансформації	
з назвою	бюджетної	програми,	мета	залишалася	незмінною,	ліквідація	неперспективних	
(збиткових)	вуглевидобувних	підприємств.

Завданнями	бюджетної	програми	є:

	 підготувати	до	ліквідації	неперспективних	вуглевидобувних	підприємств;

	 реалізувати	заходи	з ліквідації	вуглевидобувних	підприємств;

	 забезпечити	утримання	водовідливних	комплексів	у безпечному	стані.

Протягом	2016–2020	рр.	фактичні	обсяги	фінансування,	здійснені	Міністерством	енергетики	
України	за	цими	бюджетними	програмами,	становили	1	025,3 млн.	грн,	що	становить	74,4%	
від	уточненої	суми	планових	видатків	після	проведення	секвестру	незавищених	статей	видат-
ків	бюджету	(1	378,7 млн.	грн)	та	35,8%	від	попередньо	запланованих	показників	на	початок	
бюджетного	року	(2	865,0 млн.	грн).	Планові	показники	бюджету	на	2021	рік	передбачають	
обсяг	видатків	на	суму	1	032,5 млн.	грн,	що	на	7%	перевищує	обсяг	фактичного	сумарного	
фінансування	за	попередні	п’ять	років.

51	 	Розпорядження	КМУ	від	18 серпня	2017	р.	№ 605-р	«Про	схвалення	Енергетичної	стратегії	України	
на	період	до	2035	року	«Безпека,	енергоефективність,	конкурентоспроможність».	

	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605–2017-%D1%80#Text
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тому,	враховуючи	досвід	фінансування	бюджетних	програм	щодо	ліквідації	неперспек-
тивних	вуглевидобувних	підприємств	у попередні	роки,	який	відбувається	за	залишковим	
принципом,	та	постковідну	рецесію	52	в економіці	України	53,	відділення	запланованих	обсягів	
фінансування	у 2021	році	є	маловірогідним.

Серед	завдань	бюджетної	програми,	що	мають	безпосередній	стосунок	до	природоохоронної	
сфери	—	це	утримання	водовідливних	комплексів,	будівництво	і реконструкція	яких	перед-
бачені	проєктами	ліквідації	шахт.	Питома	вага	цих	видатків	у загальному	обсязі	фінансуван-
ня	бюджетної	програми	у 2020	році	становила	5,6%,	2019	р.	—	10,5%,	2018	р.	—	6,1%,	2017	
р.	— 8,3%,	2016	р.	—	14,7%	відповідно.	Тобто протягом 2016–2020 рр. частка видатків на 
природоохоронні заходи під час здійснення ліквідації неперспективних вуглевидобув-
них підприємств була в діапазоні 5,6–14,7% та має тенденцію до зменшення. Ба більше, 
за підсумками 2020 року фактичні видатки на природоохоронні заходи становили лише 
72,0% від планової суми.

За	оцінками	фахівців	Міненерго	закриття	однієї	шахти	і переведення	її	в екологічно	безпечний	
об’єкт	коштує	від	200	до	500 млн.	грн	(без	врахування	пакету	соціальних	виплат	для	звільне-
них	працівників)	54.	Водночас	варто	наголосити,	що	три	вугільних	басейни,	які	розташовані	на	
території	України,	а саме	у Донецькій	області	(найбільший	—	97,6%	запасів	вугілля	України),	
Дніпропетровська	область,	а також	Львівська	і Волинська	області	—	це	родовища	з високим	
вмістом	метану	(особливо	в Донецькій),	тому	виведення	з експлуатації	неперспективних		
та/або	збиткових	вуглевидобувних	підприємств	не	означає	припинення	фінансування	захо-
дів	із	дегазації,	утримання	водовідливних	комплексів,	охорону	об’єктів	тощо.	Враховуючи	
глибину	залягання	шахтних	виробок	та	їх	протяжність,	геологічну	складність	родовищ	та	їх	
розташування	у густозаселених	регіонах,	використання	європейського	досвіду,	зокрема	Вели-
кої	Британії,	для	України	є	неприйнятним.	В Україні	відбувається	«суха»	консервація/закриття	
шахт	—	це	коли	підприємство	припиняє	видобуток	вугілля,	але	продовжується	виконання	
робіт	з обслуговування	та	підтримки	в безаварійному	та	безпечному	стані	підземних	об’єктів.

Позаяк	мета	бюджетної	програми	полягає	у ліквідації	неперспективних	(збиткових)	вугле-
видобувних	підприємств,	то	з миті,	як	тільки	таке	підприємство	вибуває	з реєстру	суб’єктів	
господарювання,	можна	вважати,	що	бюджетна	програма	виконана.	Однак	заходи	щодо	
підтримки	такого	об’єкта	в небезпечному	стані	для	навколишнього	середовища	варто	про-
довжувати	ще	тривалий	період	часу.

Отже,	всі	закриті/законсервовані	державні	шахти	переходять	до	зони	відповідальності		
Міністерства	захисту	довкілля	та	природних	ресурсів,	оскільки	до	його	компетенції	належать	
питання,	що	стосуються	охорони	навколишнього	природного	середовища	та	екологічної	
безпеки.	якщо	за	однією	бюджетною	програмою	фінансування	припиняється,	то	воно	авто-
матично	відкриваються	за	іншою.	тому	питання	щодо	ефективності	витрачання	бюджетних	
коштів	у природоохоронній	сфері	потребує	комплексного	дослідження,	з урахуванням	усіх	
викликів	та	стратегічних	напрямів	розвитку	вугільної	галузі.

52	 Глава	МВФ	заявила,	що	світова	економіка	увійшла	в рецесію.	
	 	URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1860492-glava-mvf-zayavila-scho-svitova- ekonomika-uviyshla-

v-retsesiyu
53	 Прогноз	економічного	і соціального	розвитку	України	на	2022–2024	роки.	
	 URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk- UA&fileId=623f138f-c267–4ae7-af07–64f0ec6646a9
54	 Міністр	енергетики	та	захисту	навколишнього	середовища,	інтерв’ю	УНІАН	від	04.03.2020	р.	
	 	URL: https://www.unian.ua/economics/energetics/10901426-na-zakrittya- zbitkovih-vugilnih- derzhshaht-

potribno-15-milyardiv- griven-orzhel.html

https://vue.gov.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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10.2. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 
ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. БУДІВНИЦТВО 
НОВИХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

Реструктуризація	вугільної	промисловості	—	тривалий	процес	здійснення	організаційних,	
технічних	та	фінансових	заходів	із	метою	підвищення	ефективності	роботи	галузі,	розвитку	
її	потенціалу,	вдосконалення	організаційної	та	фінансової	структури,	досягнення	конкурен-
тоздатності	вітчизняного	вугілля	на	внутрішньому	ринку	і в системі	світового	постачання	
енергоносіїв	55.

Саме	визначення	поняття	реструктуризація	вказує	на	тривалість	цього	процесу,	який	не	
можна	обмежити	часовим	проміжком	10–15	років,	та	який	охоплює	всі	сфери	діяльності	
підприємств	вугільної	галузі,	починаючи	від	створення	нових	та	завершуючи	ліквідацією		
неперспективних/збиткових	шахт.	тому	фінансування	заходів,	що	стосуються	реструктуризації	

55	 Матеріал	з Вікіпедії.	
	 	URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%
83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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вугільної	галузі,	не	обов’язково	обмежуються	однією	бюджетною	програмою	з аналогічною	
назвою	і можуть	бути	представлені	як	складові	завдання,	що	реалізуються	в межах	інших	
бюджетних	програм.

Водночас	за	період	за 2016–2021	рр.	окрема	бюджетна	програма	з відповідною	назвою	ство-
рена	в 2019	році	та	продовжує	фінансуватися	й	у 2021	році,	а саме	КПКВК	2401590	«Реструкту-
ризація	вугільної	галузі».	Однією	зі	складових	мети	цієї	програми	визначається	задоволення	
потреби	галузей	економіки	у відповідному	обсязі	високоякісної	товарної	вугільної	продукції	56.

Завданням	бюджетної	програми	за	цим	напрямом	є:	фінансове	оздоровлення	вуглевидо-
бувних	підприємств	державного	сектору	економіки;	заходи	з технічного	переоснащення	та	
модернізації	державних	вуглевидобувних	підприємств	(у 2019	році).

У 2020	рр.	фактичний	обсяг	фінансування	за	бюджетною	програмою	КПКВК	2401590	«Рес-
труктуризація	вугільної	галузі»	становив	5	038,7 млн.	грн,	що	становить	99,9%	від	планових	
уточнених	показників,	у 2019	році	—	3	268,6 млн.	грн,	або	майже	100%	від	запланованих	
показників.	Планові	показники	бюджету	на	2021	рік	передбачають	обсяг	видатків	на	суму	
3	125,0 млн.	грн,	що	становить	64,0%	від	фактичного	обсягу	фінансування	у 2020	році,	та	
95,6%,	як	порівняти	з 2019	роком.

Слід	звернути	увагу	на	відсутність	у переліку	показників	результативності	цієї	бюджетної	
програми	у 2019–2020	рр.	позицій,	що	стосуються	видатків	на	природоохоронні	заходи.

Основним	напрямом	витрачання	бюджетних	коштів	за	цією	програмою	є	—	забезпечення	
вітчизняного	виробництва	товарної	вугільної	продукції	шляхом	оплати	праці	та	внесення	
обов’язкових	платежів,	пов’язаних	з виплатою	заробітної	плати,	зокрема	на	погашення	за-
боргованості	зі	заробітної	плати.	якщо	не	брати	до	уваги	другий	напрям	витрачання	бюджет-
них	коштів	за	цією	програмою,	а саме	підтримка	в безпечному	та	безаварійному	стані	шахти	
№ 10	«Нововолинська»,	у межах	витрат,	передбачених	проєктом	«Будівництво	шахти	№ 10	
«Нововолинська»	ДП	«Волиньвугілля»,	який	стосується	лише	однієї	шахти	та	де	закладені	
видатки	на	екологічну	безпеку,	то	можна	констатувати,	що	під	час	фінансування	заходів	із	
реструктуризація	вугільної	галузі	взагалі	не	передбачені	видатки	на	природоохоронні	заходи.	
Саме	тому	дослідити	результативність	витрачання	бюджетних	коштів	у природоохоронній	
сфері	за	цією	бюджетної	програмою	неможливо.

До	того ж	у 2019	році	не	передбачалися	кошти	за	бюджетною	програмою	КПКВК	2401590	
«Реструктуризація	вугільної	галузі»	за	напрямом	«Підтримка	в безпечному	та	безаварійному	
стані	шахти	№ 10	«Нововолинська».	Зазначений	напрям	фінансувався	за	окремою	бюджетною	
програмою	КПКВК	2401480	«Державна	підтримка	будівництва	шахти	№ 10	«Нововолинська».

Глобальні	тенденції	розвитку	енергетичного	сектору	України	передбачають	декарбонізацію	
енергетики	через	зміну	клімату	та	потребу	в	запровадженні	заходів	із	протидії	процесу	
глобального	потепління	на	Землі,	що	безпосередньо	впливатиме	на	формування	балансу	
енергогенеруючих	потужностей.	До	того ж	відповідно	до	ЕСУ	57	стратегічним	завданням	є	
максимальна	енергетична	незалежність	держави,	що	передбачає	до	2025	року	посилення	
енергозбереження	та	утримання	досягнутих	обсягів	видобутку	вуглеводів.

56	 	Довідково:	друга	складова	мети	цієї	бюджетної	програми	та	результативність	її	досягнення	проана-
лізовано	у п. 5.1.	«Фінансування	будівництва	нових	вугільних	шахт»	цього	звіту.

57	 	Розпорядження	КМУ	від	18 серпня	2017	р.	№ 605-р	«Про	схвалення	Енергетичної	стратегії	України	
на	період	до	2035	року	«Безпека,	енергоефективність,	конкурентоспроможність».	

	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605–2017-%D1%80#Text
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Метою	бюджетної	програми	щодо	реструктуризації	вугільної	галузі	має	бути	не	лише	задо-
волення	потреби	галузей	економіки	у відповідному	обсязі	товарної	вугільної	продукції,	а й	
забезпечення	екологічної	безпеки	вуглевидобувних	підприємств,	що	має	відобразитися	
у відповідному	переліку	показників	результативності,	які	дозволять	здійснити	оцінку	ефек-
тивності	реалізації	бюджетної	програми	за	цим	напрямком	та	ступінь	досягнення	її	цілей.

Щодо	будівництва	нових	вугільних	шахт,	слід	зазначити,	такий	напрям	у діяльності	держави	
чи	інвестора	потребує	значних	фінансових	витрат.	Кошти	для	реалізації	такого	завдання	мо-
жуть	з’явитися	у разі	успішного	впровадження	нових	технологій,	що	гарантують	скорочення	
видатків	у наступних	періодах.	Очевидно,	що	у вугільній	галузі	обсяг	цих	витрат,	зокрема	на	
технічну	модернізацію	підприємств	і відкриття	нових	лав/вибоїв,	має	суттєво	перевищувати	
нинішній	сумарний	рівень	фінансування	галузі	протягом	тривалого	часу,	що	робить	таку	
перспективу	позбавленою	економічного	сенсу 58.

58	 	«Оцінка	ефективності	державних	видатків	на	реструктуризацію	вугільної	галузі».	
	 	URL: https://ua.boell.org/sites/default/files/2021–02/Otsinka%20efektyvnosti%20derzhvydatkiv%20

na%20restrukturyzatsiu%20vugilnoi%20galuzi.pdf

Глобальні	тенденції	розвитку	енергетичного	
сектору	України	передбачають	
декарбонізацію	енергетики	через	зміну	
клімату	та	потребу	в	запровадженні	заходів		
із	протидії	процесу	глобального	потепління	
на	Землі,	що	безпосередньо	впливатиме	
на	формування	балансу	енергогенеруючих	
потужностей.	
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Енергетична	стратегія	України	на	період	до	2035	року	«Безпека,	енергоефективність,	кон-
курентоспроможність»	була	затверджена	Розпорядженням	КМУ	від	17 серпня	2017	року	
№ 605-р	59.

Водночас	бюджетна	програма,	яка	передбачала	здійснення	певних	організаційних	і фінансо-
вих	інструментів	затверджена	лише	у 2019	році	—	КПКВК	2401490	«Підтримка	впровадження	
Енергетичної	стратегії	України».

Програма	має	сприяти	подальшій	реалізації	стратегії	сектору,	поглибленню	реформ,	полег-
шенню	виконання	зобов’язань	України	в межах	Договору	про	заснування	Енергетичного	
співтовариства,	зміцненню	фінансової	стійкості	в енергетичному	секторі	та	забезпеченню	
більшої	прозорості	й	захисту	навколишнього	середовища	в енергетичному	секторі.

Відповідно	до	ЕСУ	60	на	І етапі	її	реалізації	«Реформування	енергетичного	сектору	(до 2020 року)»	
передбачено	здійснити	у вугільному	секторі	та	у сфері	охорони	довкілля	наступні	заходи:

	 реструктуризація	вугільної	промисловості,	що	супроводжуватиметься	комплексом	
заходів	з пом’якшення	соціальних	та	екологічних	наслідків	ліквідації/консервації	
вугільних	шахт	та	соціальної	реконверсії	регіонів	закриття	шахт	з урахуванням	най-
кращих	європейських	практик;

59	 	Розпорядження	КМУ	від	18 серпня	2017	р.	№ 605-р	«Про	схвалення	Енергетичної	стратегії	України	
на	період	до	2035	року	«Безпека,	енергоефективність,	конкурентоспроможність».	

	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605–2017-%D1%80#Text
60	 	Розпорядження	КМУ	 від	 18  серпня	 2017	 р.	№  605-р	 «Енергетичної	 стратегії	 України	 на	 період		

до	2035	року	«Безпека,	енергоефективність,	конкурентоспроможність».

11РЕАЛІЗАЦІЯ  
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 
УКРАЇНИ
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	 забезпечення	дотримання	високих	екологічних	норм	виробництва,	транспорту-
вання,	трансформації	та	споживання	енергії;	фінансування	інвестиційних	проєктів	
у межах	Національного	плану	скорочення	викидів	від	великих	спалювальних	уста-
новок	відповідно	до	законодавства	України	та	зобов’язань	перед	Енергетичним	
Співтовариством.

Водночас	мета	бюджетної	програми	КПКВК	2401490	«Підтримка	впровадження	Енер-
гетичної	стратегії	України»	полягає	у забезпеченні	реалізації	положень	Енергетичної	
стратегії	України	на	період	до	2035	року	«Безпека,	енергоефективність,	конкуренто-
спроможність».

Серед	завдань	бюджетної	програми,	що	стосуються	вугільної	галузі,	визначено:

	 створення	галузевого	центру	кібербезпеки	паливно–енергетичного	комплексу;

	 інформаційно–аналітичне	забезпечення	впровадження	ініціативи	прозорості	у ви-
добувних	галузях;

	 впровадження	інформаційно–аналітичної	системи	для	паспортизації	об’єктів	енер-
гетичної	інфраструктури;

	 будівництво,	реконструкція	та	технічне	переоснащення	підприємств	паливно-	
енергетичного	комплексу.

Програма	має	сприяти	подальшій	реалізації	
стратегії	сектору,	поглибленню	реформ,	
полегшенню	виконання	зобов’язань	
України	в межах	Договору	про	заснування	
Енергетичного	співтовариства,	зміцненню	
фінансової	стійкості	в енергетичному	
секторі	та	забезпеченню	більшої	прозорості	
й	захисту	навколишнього	середовища	
в енергетичному	секторі.
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У 2019	році	фактичний	обсяг	фінансування	за	бюджетною	програмою	КПКВК	2401490	«Під-
тримка	впровадження	Енергетичної	стратегії	України»	становив	21,8 млн.	грн,	що	становить	
11,9%	від	планових	показників.

Водночас	обсяг	фінансування	за	напрямами	використання	бюджетних	коштів	щодо	вугільної	
галузі	становив:

	 впровадження	організаційно-	технічної	моделі	системи	кібербезпеки,	оператив-
ного	реагування	на	кібератаки	та	кіберінциденти	в паливно-	енергетичному	комп-
лексі	—	профінансовано	на	0%	від	плану;

	 створення	та	впровадження	інформаційно-	аналітичної	системи	забезпечення	збе-
рігання,	обігу	та	обробки	даних	у паливно-	енергетичному	комплексі	—	профінан-
совано	на	87,1%	від	плану;

	 інвестування	підприємств	паливно-	енергетичного	комплексу	в форму	капітальних	
вкладень	—	профінансовано	на	12,0%	від	плану.

Через низький рівень фінансування цієї бюджетної програми немає сенсу вести мову 
про ефективність її реалізації та ступінь досягнення цілей. До того ж показники резуль-
тативності цієї програми не містять жодного індикатору, за яким можна варто дослідити 
екологічну складову реалізації ЕСУ.

На	2020 та	2021	роки	ця	програма	є	у переліку	бюджетних	програм,	що	опубліковані	на	офі-
ційному	вебсайті	Міністерства	енергетики	України,	але	інформація	щодо	їх	затвердження	та	
обсягів	фінансування	відсутня.	Це	є	порушенням	норм	ЗУ	«Про	доступ	до	публічної	інфор-
мації»	61,	до	того ж	не	дає	здійснити	громадський	контроль	щодо	ефективності	витрачання	
бюджетних	коштів.

61	 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939–17#Text
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Водночас	у бюджетному	запиті	на	2021	рік	зазначається,	що	на	2020	рік	плановий	обсяг	
фінансування	за	цією	бюджетною	програмою	становив	739,1 млн.	грн,	а на	2021	рік	лише	
0,5 млн.	грн.	таке	різке	скорочення	обсягів	фінансування	обумовлює	здійснення	додаткової	
оцінки	бюджетного	запиту	та	паспорту	бюджетної	програми	на	2021	рік.

Доцільно	конкретизувати	завдання	бюджетної	програми	КПКВК	2401490	«Підтримка	впро-
вадження	Енергетичної	стратегії	України»,	зокрема	вказати	заходи,	що	стосуються	захисту	
навколишнього	середовища,	як	це	й	передбачено	в ЕСУ,	а також	додати	до	показників	ре-
зультативності	індикатори,	що	дозволять	моніторити	рівень	екологічної	безпеки	в паливно-	
енергетичному	комплексі.

Через	низький	рівень	фінансування	цієї	
бюджетної	програми	немає	сенсу	вести	мову	
про	ефективності	ї ї	реалізації	та	ступінь	
досягнення	цілей.	До	того ж	показники	
результативності	цієї	програми	не	містять	
жодного	індикатору,	за	яким	можна	варто	
дослідити	екологічну	складову	реалізації	ЕСУ.
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Визначаючи	глобальні	тенденції	розвитку	енергетичного	сектору	України	у ЕСУ	62	зазначе-
но,	що	Україна	розглядає	атомну	енергетику	як	«одне	з найбільш	економічно	ефективних	
низьковуглецевих	джерел	енергії».	Подальший	розвиток	ядерного	енергетичного	сектору	
на	період	до	2035	року	прогнозується	виходячи	з того,	що	частка	атомної	генерації	в загаль-
ному	обсязі	виробництва	електроенергії	зростатиме.

На І	етапі	реформування	енергетичного	сектору	(до 2020	року)	у секторі	ядерного	палива	
передбачено,	що	першочерговими	завданнями	є	забезпечення	приросту	видобутку	урану	
й	цирконію,	підготовка	до	промислового	освоєння	родовищ,	придатних	для	відкритої	екс-
плуатації,	розроблення	розвіданих	родовищ	та	оптимізація	видобутку.

тому	в 2020	році	розпочалося	фінансування	бюджетної	програми	КПКВК	2401420	«Реаліза-
ція	державного	інвестиційного	проєкту	«Новокостянтинівська	шахта.	Розвиток	виробничих	
потужностей».

Мета	бюджетної	програми	—	підвищення	ефективності	виробництва	уранового	оксидного	
концентрату	завдяки	збільшення	обсягів	видобутку	уранової	руди	на	Новокостянтинівській	
шахті	Державного	підприємства	«Східний	гірничо-	збагачувальний	комбінат»	та	зниження	
залежності	вітчизняної	атомної	енергетики	від	іноземних	постачальників	уранової	продукції.	
Завдання	бюджетної	програми	—	реалізація	державного	інвестиційного	проєкту	«Новоко-
стянтинівська	шахта.	Розвиток	виробничих	потужностей».

62	 	Розпорядження	КМУ	від	18 серпня	2017	р.	№ 605-р	«Енергетичної	стратегії	України	на	період	до	
2035	року	«Безпека,	енергоефективність,	конкурентоспроможність».

12ПІДТРИМКА  
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УРАНОВИХ ШАХТ
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Водночас згідно з проєктною документацією строки будівництва цього об’єкта, а саме 
підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд, передбачено 
2001–2026 рр. Тобто це довгобуд, який у 2020 році почали фінансувати, зокрема, коштом 
державного бюджету.

Джерелами	фінансування	цього	державного	інвестиційного	проєкту	визначено:	кошти	
державного	бюджету,	кошти	Державного	підприємства	«Східний	гірничо-	збагачувальний	
комбінат»,	кошти	Фонду	ядерно-	паливного	циклу,	кошти	НАЕК	«Енергоатом»,	позикові	
кошти,	кредити	банків.

Загальна	кошторисна	вартість	об’єкта	становить	6	518,	4 млн.	грн,	з них	станом	на	1.01.2020	
профінансовано	935 млн.	грн.	Водночас	державним	коштом	профінансовано	554 млн.	грн,	
коштом	Державного	підприємства	«Східний	гірничо-	збагачувальний	комбінат»	(як власних,	
так	і позикових)	—	276,	2 млн.	грн;	коштом	НАЕК	«Енергоатом»	—	31 млн.	грн;	коштом	Фонду	
ядерно-	паливного	циклу	—	73,	9 млн.	грн.

Згідно	з кошторисною	документацією,	до	кінця	будівництва	протягом	2020–2026	рр.	підля-
гає	фінансуванню	—	5	583,	3 млн.	грн,	з них	10 млн.	грн	—	коштом	державного	бюджету,	
а решта	—	коштом	Державного	підприємства	«Східний	гірничо-	збагачувальний	комбінат».

Позаяк	на	офіційному	вебсайті	Міністерства	енергетики	України	немає	інформації	щодо	
фінансування	відповідної	бюджетної	програми	за	цим	напрямом	протягом	2016–2019	рр.,	
то	надаватиметься	оцінка	ефективності	бюджетної	програми	лише	за	2020	рік.

Згідно	з проєктною	документацією	
строки	будівництва	цього	об’єкта,	а саме	
підприємства	на	базі	Новокостянтинівського	
родовища	уранових	руд,	передбачено		
2001–2026	рр.	тобто	це	довгобуд,	який	
у 2020 році	почали	фінансувати,	зокрема,	
коштом	державного	бюджету.
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Запланований	обсяг	бюджетних	асигнувань	за	бюджетною	програмою	КПКВК	2401420	на	
2020	рік	становив	10 млн.	грн,	фактично	профінансовано	програму	на	91,4%	від	плану,	що	
пов’язано	з вибором	найкращої	пропозиції	учасників	торгів	із	найменшою	вартістю	за	умови	
відповідності	технічним	характеристикам	замовленого	обладнання	за	результатами	відкритої	
процедури	закупівлі	в системі	ProZorro.	Отже,	зекономлено	862,7 тис.	грн	бюджетних	коштів.

Рівень	реалізації	державного	інвестиційного	проєкту	(з урахуванням	усіх	джерел	фінансу-
вання	державного	інвестиційного	проєкту)	на	кінець	2020	року	становив	15,7%.

Враховуючи	такий	низький	рівень	реалізації	державного	інвестиційного	проєкту,	завер-
шення	його	до	кінця	2026	році	в повному	обсязі	є	маловірогідним.	тому	на	2021	рік	за	цією	
бюджетною	програмою	заплановано	виділення	бюджетних	асигнувань	в обсязі	100 млн.	грн.

Серед	напрямів	використання	бюджетних	коштів	на	2021	рік,	окрім	будівництва	транспортно-	
складського	комплексу	та	придбання	обладнання,	передбачено	також	будівництво	каналіза-
ційних	очисних	споруд,	на	відміну	від	бюджетної	програми	на	2020	рік,	що	можна	трактувати	
як	захід	у сфері	охорони	навколишнього	середовища.	також	заплановано	довести	рівень	
реалізації	державного	інвестиційного	проєкту	до	23,3%.

Водночас	своєчасне	завершення	державного	інвестиційного	проєкту	«Новокостянтинівська	
шахта.	Розвиток	виробничих	потужностей»	дозволить	досягнути	одного	із	ключових	показ-
ників	ефективності	ЕСУ	в розрізі	«Безпека	і екологія»	—	стратегічні	запаси	енергоресурсів	
(місяців	споживання),	який	на	2025	рік	становить	два	місяці.

На	процес	будівництва	нових	енергоблоків	для	атомних	станцій	в Україні	матимуть	вплив	
норми	закону	«Про	внесення	змін	до	Закону	України	«Про	використання	ядерної	енергії	та	
радіаційну	безпеку»	щодо	генерального	проєктувальника	ядерної	установки,	уранового	
об’єкта	та	об’єкта,	призначеного	для	поводження	з радіоактивними	відходами»	(№ 5704),	
проєкт	якого	зареєстровано	у ВРУ	24 червня	2021	р.
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Метою	розроблення	законопроєкту	є	створення	умов	для	забезпечення	ефективного	функ-
ціонування	вітчизняних	проєктно-	конструкторських	організацій	і провідних	організацій	
у ядерній	галузі,	високого	рівня	енергетичної	та	екологічної	безпеки	України	та	подальшого	
розвитку	ядерної	галузі.

Ліквідація	в законодавстві	України	статусу	Генпроєктувальника	призвела	як	до	недопустимого	
зниження	якості	проєктної	документації,	що	розробляється	різноманітними	організаціями	
з низькою	кваліфікацією,	так	і до	значних	витрат	фінансових,	людських	ресурсів	та	часу,	
пов’язаних	із	ліквідацією	колізій	у процесі	реалізації	нових	проєктів	чи	модернізації	наявних,	
а також	похибок	під	час	впровадження	зазначеної	документації	на	АЕС,	уранового	об’єкта	
та	об’єкта,	призначеного	для	поводження	з радіоактивними	відходами	63.

Відновлення	статусу	генпроєктувальника,	враховуючи	високі	вимоги	до	організацій	з таким	
статусом,	гарантуватиме	високу	якість	виконуваних	проєктних	робіт,	що	забезпечить	своє-
часне	проєктування	та	будівництво	нових	ядерних	установок,	окремих	об’єктів,	які	входять	
до	складу	атомних	електростанцій,	що	ще	діють,	продовження	терміну	експлуатації,	зняття	
з експлуатації	та	підвищення	безпеки	ядерних	установок,	які	діють,	а також	уранового	об’єкта	
та	об’єкта,	призначеного	для	поводження	з радіоактивними	відходами.

63	 	Проєкт	закону	«Про	внесення	змін	до	Закону	України	ЗУ	«Про	використання	ядерної	енергії	та	ра-
діаційну	безпеку»	щодо	генерального	проєктувальника	ядерної	установки,	уранового	об’єкта	та	
об’єкта,	призначеного	для	поводження	з радіоактивними	відходами».	

 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72350
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Відповідно	до	ЕСУ	в секторі	ядерного	палива	одним	із	ключових	завдань	на	період	до	
2020 року	визначено	розробку	та	затвердження	Концепції	поводження	з відпрацьованим	
ядерним	паливом	АЕС	України	64.

У червні	2019	року	ухвалено	Концепцію	Державної	економічної	програми	поводження	з від-
працьованим	ядерним	паливом	вітчизняних	атомних	електростанцій	на	період	до	2024	року 65.

Мета	програми	полягає	у розв’язанні	комплексних	галузевих	проблем	поводження	з відпра-
цьованим	ядерним	паливом	вітчизняних	атомних	електростанцій,	підвищення	економічної	
ефективності	схеми	поводження	з відпрацьованим	ядерним	паливом,	встановлення	рамкових	
умов	і напрямів	щодо	безпечного	та	економічно	ефективного	поводження	з відпрацьованим	
ядерним	паливом	вітчизняних	атомних	електростанцій,	які	діють.

Серед	показників	ефективності	очікуваних	результатів	виконання	програми	також	визначено	
екологічні	показники	ефективності,	а саме:

	 забезпечення	екологічної	безпеки	діяльності	поводження	з відпрацьованим	ядер-
ним	паливом,	що	виключає	можливість	радіоактивного	забруднення	навколиш-
нього	природного	середовища	та	негативного	впливу	на	здоров’я	людей	під	час	

64	 	Розпорядження	КМУ	від	18 серпня	2017	р.	№ 605-р	«Енергетичної	стратегії	України	на	період	до	
2035	року	«Безпека,	енергоефективність,	конкурентоспроможність».

65	 	Розпорядження	 КМУ	 «Про	 схвалення	 Концепції	 Державної	 економічної	 програми	 поводження	
з відпрацьованим	ядерним	паливом	вітчизняних	атомних	електростанцій	на	період	до	2024	року»	
від	5 червня	2019	р.	№ 385-р.	URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385–2019-%D1%80#Text
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експлуатації	відпрацьованого	ядерного	палива	Запорізької	АЕС	та	централізованого	сховища	
відпрацьованого	ядерного	палива	і забезпечує	дотримання	дозових	меж	впливу	на	персо-
нал	і населення,	встановлених	нормами,	правилами	та	стандартами	з ядерної	і радіаційної	
безпеки.

Фінансування	Програми	передбачено	здійснювати	власним	коштом	державного	підприєм-
ства	«НАЕК	«Енергоатом»	та	за	кошт	інших	джерел,	не	заборонених	законодавством.

Протягом	2020–2019	рр.	відбувалося	фінансування	бюджетної	програми	КПКВК	2408090	
«Виконання	робіт	у сфері	поводження	з радіоактивними	відходами	неядерного	циклу,	бу-
дівництво	комплексу	«Вектор»	та	експлуатація	його	об’єктів».

Інформація	щодо	фінансування	цієї	програми	у попередні	роки,	а також	бюджетний	запит	
на	2021	рік	відсутні	на	офіційному	вебсайті	Міністерства	енергетики	та	вугільної	промисло-
вості	України.

Метою	бюджетної	програми	є	реалізація	державної	політики	в сфері	поводження	з радіо-
активними	відходами,	спрямованої	на	захист	довкілля,	життя	і здоров’я	населення	від	дії	
іонізуючого	випромінювання,	а також	ліквідації	радіаційних	аварій.

Затверджений	обсяг	бюджетних	асигнувань	на	реалізацію	програми	КПКВК	2408090	
у 2019 році	становив	939,1 млн.	грн,	фактичний	обсяг	—	20,5 млн.	грн,	що	становить	2,2%	від	
плану.	Через	призупинення	фінансування	заходів,	що	передбачені	бюджетною	програмою,	
рівень	виконання	її	показників	результативності,	зокрема	якості,	що	мають	безпосередній	
стосунок	до	захисту	довкілля,	є	незадовільними,	а саме:

	 рівень	будівельної	готовності	сховища	для	проміжного	зберігання	високоактивних	
радіоактивних	відходів,	що	повертаються	з Російської	Федерації	після	переробки	
відпрацьованого	ядерного	палива	український	АЕС,	зокрема	об’єктів	інфраструктури	
в межах	будівництва	комплексу	«Вектор»	становить	—	5%,	замість	9,8%	(як перед-
бачено	у плані),	показник	результативності	виконано	лише	на	51%;

Інформація	щодо	фінансування	цієї	програми	
у попередні	роки,	а також	бюджетний	запит	
на	2021	рік	відсутні	на	офіційному	вебсайті	
Міністерства	енергетики	та	вугільної	
промисловості	України.
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	 рівень	будівельної	готовності	комплексу	інженерно-	технічних	засобів	системи	
фізичного	захисту	пункту	захоронення	радіоактивних	відходів	становить	—	6,1%,	
замість	96%	(як передбачено	у плані),	показник	результативності	виконано	лише	
на	6,4%.

Рахункова	палата	України	провела	аудит	ефективності	використання	коштів	державного	
бюджету,	спрямованих	на	виконання	робіт	у сфері	поводження	з радіоактивними	відходами	
неядерного	циклу,	будівництво	комплексу	«Вектор»	та	експлуатацію	його	об’єктів 66,	з метою	
встановлення	фактичного	стану	справ	і надання	оцінки	щодо	ефективності	використання	
бюджетних	коштів,	законності,	своєчасності	та	повноти	ухвалення	управлінських	рішень	
учасниками	бюджетного	процесу,	а також	стану	внутрішнього	контролю	розпорядників	
бюджетних	коштів.

Предмет	аудиту	—	рух	коштів	державного	бюджету,	спрямований	у 2017–2018	рр.	та	І півріччі	
2019	року	за	бюджетною	програмою	2408090.

За	результатами	проведеного	аудиту	доведено,	що	не	досягнуто	ефективного	використання	
бюджетних	коштів	та	найважливіших	результатів	реалізації	бюджетної	програми,	зокрема:

	 незавершеним	залишається	будівництво	комплексу	«Вектор»,	як	наслідок,	нерозв’я-
заним	залишається	питання	вивезення	РАВ	зі	сховищ	спеціалізованих	підприємств	
та	зменшення	екологічних	ризиків	у містах	Дніпро,	Київ,	Львів,	Одеса	та	харків;

	 не	розпочато	будівництво	сховища	для	проміжного	зберігання	високоактивних	
РАВ,	що	повертатимуться	з Російської	Федерації	після	переробки	відпрацьованого	
ядерного	палива	українських	атомних	електростанцій;

	 з	1995	року	не	ліквідовано	радіаційну	аварію	на	Київському	ДМСК	(Київський	дер-
жавний	міжобласний	спеціальний	комбінат),	пов’язану	з витоком	тритію	за	межі	
сховищ	тРВ	№ 5,	№ 6	і № 7	(сховища	пускового	комплексу	«Вектор»),	що	містить	
ризики	її	переростання	в масштабну	аварію	з можливим	впливом	на	населення	та	
прилеглі	території.

На	2020	р.	запланували	виділити	бюджетних	асигнувань	за	бюджетної	програми	КПКВК	
2408090	в обсязі	988,3 млн.	грн,	однак	звіт	про	виконання	паспорту	бюджетної	програми	
відсутній	на	офіційному	вебсайті	Міністерства	енергетики	України,	що	не	дає	змогу	провести	
громадський	контроль	щодо	ефективності	витрачання	бюджетних	коштів.

Враховуючи,	що	не	досягнуто	найважливіших	результатів	реалізації	Стратегії	поводження	
з радіоактивними	відходами	в Україні	67,	а також	є	відставання	від	строків	виконання	її	першого	
етапу	щонайменше	на	сім	років,	то	є	необхідність	доповнення	Бюджетного	кодексу	нормою	
щодо	обов’язкового	виділення	коштів	на	реалізацію	заходів	з поводження	з радіоактивни-
ми	відходами	в обсягах,	які	забезпечили б	виконання	стратегії,	та	визначення	таких	обсягів	
законами	України	про	державний	бюджет	на	відповідний	рік.

66	 	Рахункова	палати	України.	Звіт	про	результати	аудиту	ефективності	використання	коштів	держав-
ного	бюджету,	спрямованих	на	виконання	робіт	у сфері	поводження	з радіоактивними	відходами	
неядерного	циклу,	будівництво	комплексу	«Вектор»	та	експлуатацію	його	об’єктів.	

 URL: https://rp.gov.ua/upload- files/Activity/Collegium/2019/32–4_2019/Zvit_32–4_2019.pdf
67	 	Розпорядження	КМУ	«Про	схвалення	Стратегії	поводження	з радіоактивними	відходами	в Україні»	

від	19 серпня	2009	р.	№ 990-р.	
	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990–2009-%D1%80#Text

https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/32-4_2019/Zvit_32-4_2019.pdf


65

РАДІОАКтиВНІ	ВІДхОДи	тА	МАтЕРІАЛи

13.1.  БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТА 
«УКРИТТЯ». ПІДГОТОВКА 
ДО ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

Роботи	з підготовки	до	зняття	з експлуатації	енергоблоків	Чорнобильської	АЕС	та	під-
тримка	у безпечному	стані	об’єкта	«Укриття»	фінансуються	відповідно	до	ЗУ	«Про	Загаль-
нодержавну	програму	зняття	з експлуатації	Чорнобильської	АЕС	та	перетворення	об’єкта	
«Укриття»	на	екологічно	безпечну	систему»	68,	ухвалений	ще	у 2009	році,	який	затвердив	
перелік	заходів,	очікувати	результати	виконання	та	обсяги	фінансування	цієї	Програми	
до	2020	року.

Фінансування	заходів	Програми	здійснюється	коштом	держбюджету,	міжнародної	технічної	
допомоги	та	добровільних	внесків	юридичних	або	фізичних	осіб	та	інших	джерел,	які	не	
заборонені	законом.

Сума	фінансування	робіт	відповідно	до	Програми	за	кошт	державного	бюджету	орієнтов-
но	становить	2963,22 млн.	грн,	які	мають	передбачатися	Законом	про	Державний	бюджет	
України	на	відповідний	рік	окремим	рядком.

Враховуючи,	що	перелік	заходів	та	обсяги	їх	фінансування	в Програмі	були	розроблені	лише	
до	2000	року,	то	на	початку	2021	року	відповідною	постановою	КМУ	69	внесено	зміни	до	
Порядку	використання	коштів,	передбачених	у державному	бюджеті	для	підтримки	в без-
печному	стані	енергоблоків	та	об’єкта	«Укриття»	і здійснення	заходів	щодо	підготовки	до	
зняття	з експлуатації	Чорнобильської	АЕС,	зокрема	уточнено	перелік	заходів	та	орієнтовний	
обсяг	фінансування	на	2021	рік.

Протягом	2016–2021	рр.	фінансується	бюджетна	програма	КПКВК	2408120	«Підтримка	
у безпечному	стані	енергоблоків	та	об’єкта	«Укриття»	та	заходи	щодо	підготовки	до	зняття	
з експлуатації	Чорнобильської	АЕС».

Мета	бюджетної	програми:

	 підтримка	зупинених	енергоблоків	ЧАЕС	у безпечному	стані	(стан,	регламентований	
вимогами	чинної	нормативно-	технічної	документації	в сфері	використання	ядерної	
енергії	та	радіаційної	безпеки);

68	 	ЗУ	«Про	Загальнодержавну	програму	зняття	з експлуатації	Чорнобильської	АЕС	та	перетворення	
об’єкта	«Укриття»	на	екологічно	безпечну	систему»	від	15.01.2009	р.	№ 886-VI.	

	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886–17#Text
69	 	Постанова	КМУ	«Про	внесення	змін	до	Порядку	використання	коштів,	передбачених	у державному	

бюджеті	для	підтримки	у безпечному	стані	енергоблоків	та	об’єкта	«Укриття»	і здійснення	заходів	
щодо	підготовки	до	зняття	з експлуатації	Чорнобильської	АЕС»	від	24 березня	2021	р.	№ 246.	

	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246–2021-%D0%BF#Text
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	 зниження	шкідливого	впливу	на	населення	і навколишнє	середовище	джерел	іоні-
зуючого	випромінювання,	накопичених	за	час	експлуатації	енергоблоків	ЧАЕС;

	 контроль	за	станом	об’єкта	«Укриття»	і зниження	ядерної,	радіаційної,	пожежної	
і загально-	технічної	небезпеки,	обумовленої	його	наявністю;

	 виконання	робіт	з остаточного	закриття	та	консервації	блоків	1,	2,	3	ЧАЕС;

	 забезпечення	соціального	захисту	персоналу.

На	2019	рік	запланований	обсяг	бюджетних	асигнувань	на	реалізацію	програми	КПКВК	
2	408 120	становив	1	403,6 млн.	грн,	фактично	профінансовано	—	1	386,6 млн.	грн,	що	ста-
новить	98,8%	від	плану.

Водночас	використання	бюджетних	коштів	за	напрямом	—	підтримка	у безпечному	стані	
виведених	з експлуатації	та	демонтаж	окремих	елементів	енергоблоків	ЧАЕС	профінан-
совано	—	на	100%,	однак	заходи	щодо	перетворення	об’єкта	«Укриття»	на	екологічно	
безпечну	систему	—	лише	на	89,9%.

Виконання	показників	результативності	(якості)	цієї	програми	у частині	щодо	природоохо-
ронної	сфери,	то	рівень	виконання	робіт	з:

	 підготовки	до	зняття	із	експлуатації	атомних	енергоблоків	та	забезпечення	безава-
рійної	роботи	пункту	захоронення	радіоактивних	відходів	виконано	—	на	100%;

	 остаточного	закриття	та	консервації	атомних	блоків	ЧАЕС	—	на	24,4%;

	 реконструкції	об’єктів	поводження	відпрацьованим	ядерним	паливом	та	радіоак-
тивними	відходами	—	на	60,6%;

	 будівельної	готовності	системи	радіаційного	контролю	становить	лише	70%,	замість	
запланованих	77%.
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Інформація	щодо	звітів	про	виконання	паспортів	бюджетної	програми	за	КПКВК	2408120	
за	2016–2018	рр.	та	2020	р.,	оцінки	ефективності	бюджетної	програми	за	2016–2020	рр.,	
а також	бюджетний	запит	на	2021	рік	відсутні	на	офіційному	вебсайті	Міненерго,	що	не	
дозволяє	здійснити	громадський	контроль	щодо	ефективності	витрачання	бюджетних	ко-
штів.	Паспортом	бюджетної	програми	на	2020	рік	плановий	обсяг	бюджетних	асигнувань	
становить	1	364,	9 млн.	грн.

Рахункова	палата	України	провела	аудит	ефективності	використання	коштів	державного	
бюджету,	виділених	на	підтримку	в безпечному	стані	енергоблоків	та	об’єкта	«Укриття»	та	
заходи	щодо	підготовки	до	зняття	з експлуатації	Чорнобильської	АЕС	70	за	2018–2019	рр.,	
із	метою	встановлення	фактичного	стану	справ	і надання	оцінки	щодо	продуктивності,	ре-
зультативності,	економності	використання	бюджетних	коштів	їх	розпорядниками	та	одер-
жувачами;	законності,	своєчасності	та	повноти	ухвалення	управлінських	рішень	учасниками	
бюджетного	процесу;	досягнення	стратегічних	цілей	використання	бюджетних	коштів.

За	результатами	проведеного	аудиту	встановлено:

	 результативні	показники	якості	бюджетної	програми	не	характеризують	динаміки	
досягнення	мети	та	виконання	завдань,	визначених	паспортами	бюджетної	програми	
за	КПКВК	2408120,	Водночас	жоден	результативний	показник	не	визначає	досягнен-
ня	зниження	шкідливого	впливу	на	населення	та	навколишнє	середовище	джерел	
іонізуючого	випромінювання,	накопичених	за	час	експлуатації	енергоблоків	ЧАЕС;

	 фактично	досягнуто	лише	два	з семи	очікуваних	результатів	виконання	загальнодер-
жавної	програми	до	2020	року	71,	відставання	за	окремими	ключовими	напрямами	
наразі	вже	становить	понад	2	роки.

Розв’язати	ці	проблемні	питання	можна	шляхом	запровадження	механізму	виконання	
загальнодержавної	програми,	дія	якої	пролонгована	до	2022	року	(остаточне	закриття	та	
консервація	реакторних	установок	ЧАЕС),	шляхом	реалізації	державних	інвестиційних	про-
єктів	та	передбачення	відповідних	бюджетних	програм	у законі	про	державний	бюджет.

До	того ж	є	потреба	в уточненні	напрямів	використання	бюджетних	коштів	за	програмою	
КПКВК	2408120,	а також	у передбаченні	в законі	про	державний	бюджет	окремої	бюджетної	
програми,	спрямованої	на	забезпечення	соціальних	гарантій	працівникам	ЧАЕС.

70	 	Рахункова	палата	України	«Звіт	про	результати	аудиту	ефективності	використання	коштів	держав-
ного	бюджету,	виділених	на	підтримку	у безпечному	стані	енергоблоків	та	об’єкта	«Укриття»	та	за-
ходи	щодо	підготовки	до	зняття	з експлуатації	Чорнобильської	АЕС»	від	09.06.2020	№ 13–2.	

	 URL: https://rp.gov.ua/upload- files/Activity/Collegium/2020/13–2_2020/Zvit_13–2_2020.pdf
71	 	ЗУ	«Про	Загальнодержавну	програму	зняття	з експлуатації	Чорнобильської	АЕС	та	перетворення	

об’єкта	«Укриття»	на	екологічно	безпечну	систему»	від	15.01.2009	р.	№ 886-VI.	
	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886–17#Text
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Формування	і реалізація	державної	політики	з енергоефективності	є	гострою	проблемою,	
яка	обумовлює	суттєву	модернізацію	економіки	та	впровадження	новітніх	інноваційних	
технологічних	рішень.	Генеральна	Асамблея	ООН	проголосила	для	всіх	2014–2024	рр.	
десятиріччям	стійкої	енергетики	(SE4All).	Однією	з трьох	цілей	цієї	декларації	є	підвищення	
показників	енергоефективності	до	2030	року	вдвічі	72.

Підвищення	енергоефективності	є	важливим	завданням,	успішна	реалізація	якого	доз-
волить	зміцнювати	енергетичну	безпеку,	оздоровлювати	довкілля,	покращувати	якість	
життя.	Енергоефективність	спрямована	на	створення	умов	для	найкращих	можливостей	
для	повного	та	високо-	результативного	використання	наявних	ресурсів,	підтримки	еко-
номічного	зростання	і скорочення	витрат	на	енергію.

72  Energy	efficiency	policies:	best	practices.	
	 URL: https://unece.org/DAM/energy/se/pdfs/geee/pub/ECE_ENERGY_100_R.pdf

14ЗАХОДИ 
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Резерви	для	енергоефективності	є	всюди,	але	
спроби	її	підвищення	часто	зазнають	невдачі	
через	недосконалість	національної	політики	
або	слабкого	застосування	відповідних	
законів.	Успіху	не	сприяють,	зокрема,	політика	
штучного	заниження	тарифів...
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Резерви	для	енергоефективності	є	всюди,	але	спроби	її	підвищення	часто	зазнають	не-
вдачі	через	недосконалість	національної	політики	або	слабкого	застосування	відповідних	
законів.	Успіху	не	сприяють,	зокрема,	політика	штучного	заниження	тарифів,	що	заохочує	
надмірне	використання	енергії;	субсидії	виробникам	і споживачам,	які	спотворюють	ме-
ханізми	ринкової	економіки;	недбайлива	експлуатація	житлового	фонду.

14.1  ФОНД ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Державна	установа	«Фонд	енергоефективності»	утворена	Постановою	КМУ	від		
20 грудня 2017 р.	№ 1099	73	відповідно	до	ЗУ	«Про	Фонд	енергоефективності»	від	08 червня	
2017 року	№ 2095-VIII	74.

Метою	Фонду	є	підтримка	ініціатив	щодо	енергоефективності,	впровадження	інструментів	
стимулювання	і підтримки	здійснення	заходів	з підвищення	рівня	енергоефективності	бу-
дівель	та	енергозбереження,	зокрема	в житловому	секторі,	з урахуванням	національного	
плану	дій	з енергоефективності,	зменшення	викидів	двоокису	вуглецю	з метою	виконання	
Паризької	угоди,	впровадження	acquis	communautaire	ЄС	75	та	виконання	Договору	про	за-
снування	Енергетичного	Співтовариства,	забезпечення	дотримання	Україною	міжнародних	
зобов’язань	у сфері	енергоефективності.

Фонд	є	державною	установою	–	юридичною	особою	публічного	права,	яка	не	має	на	меті	
одержання	прибутку	76.

Розмір	зареєстрованого	і сплаченого	статутного	капіталу	Фонду	становить	2	719	329	220	
(два	мільярди	сімсот	дев’ятнадцять	мільйонів	триста	двадцять	дев’ять	тисяч	двісті	двадцять)	
гривень	(станом	на	1.01.2020).

73	 	Постанова	 КМУ	 «Про	 утворення	 державної	 установи	 «Фонд	 енергоефективності»	 від	 20  груд-
ня 2017	року	№ 1099.	

	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099–2017-%D0%BF#Text
74	 ЗУ	«Про	Фонд	енергоефективності»	від	8 червня	2017	року	№ 2095-VIII.	
	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095–19#Text
75	 	Надбання	спільноти	(фр.)	—	правова	система	Європейського	Союзу,	яка	включає	акти	законодав-

ства	Європейського	Союзу,	ухвалені	в межах	Європейського	співтовариства,	спільної	зовнішньої	
політики	та	політики	безпеки	й	співпраці	в сфері	юстиції	та	внутрішніх	справ.

76	 	Фонд	зареєстровано	в ГУ	ДПС	у м.	Києві	як	неприбуткова	організація	Рішенням	про	включення	
неприбуткової	організації	до	Реєстру	від	06 серпня	2018	року	№ 1826554600325,	статус	неприбут-
ковості	—	0031	бюджетна	установа.	Дата	присвоєння	ознаки	неприбутковості	24 липня	2018	року.
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Відповідно	до	Статусу	засновником	Фонду	є	держава	в особі	Кабінету	Міністрів	України.	
Державна	частка	у статутному	капіталі	Фонду	становить	100%.

Особливість	фінансування	Фондом	полягає	в тому,	що	він	надає	лише	часткове	відшкоду-
вання	вартості	заходів	з енергоефективності	відповідно	до	програм,	схвалених	Наглядовою	
радою	Фонду,	безпосередньо	або	через	банки-	партнери.

Перелік	заходів	з енергоефективності,	що	фінансуються	Фондом,	та,	вартість	яких	може	
бути	частково	відшкодована	Фондом,	включають:

	 здійснення	термомодернізації;

	 впровадження	ефективних	систем	моніторингу	та	управління;

	 встановлення	високоефективних	опалювальних	і охолоджувальних	систем	та	об-
ладнання,	а також	заміну	наявних	систем	та	обладнання	значно	ефективнішими;

	 інші	заходи,	реалізація	яких	забезпечує	зменшення	споживання	енергетичних	ре-
сурсів	за	незмінної	або	кращої	якості	надання	житлово-	комунальних	послуг	у рен-
табельний	спосіб,	включно	зі	заходами,	спрямованих	на	збільшення	частки	елек-
троенергії,	виробленої	з відновлюваних	джерел	енергії.

Річний	бюджет	Фонду	формується	за	кошт	державного	бюджету	України	та	за	кошт	грантів	
або	залучення	в інший	спосіб	з будь-яких	інших	джерел,	не	заборонених	законом,	з ураху-
ванням	обмежень,	встановлених	цим	законом.

Державна	установа	«Фонд	енергоефективності»	засновано	24 липня	2018	року.	Станом	на	
31.12.2018	статутний	капітал	Фонду	становив	1	500 млн.	грн,	з урахуванням	збитків	(загальні	
та	адміністративні	витрати)	власний	капітал	Фонду	становив	1	499,	748 млн.	грн.

Відповідно	до	аудиторського	висновку	щодо	річної	фінансової	звітності	Фонду	енергоефек-
тивності	за	2018	рік	77	Фонд	не	фінансував	програм	визначених	у переліку	його	статутної	
діяльності,	тобто	відбувалося	лише	формування	статутного	капіталу	та	фінансування	витрат,	
пов’язаних	з поточною	діяльності	Фонду	(виплата	заробітної	плати,	сплата	податків	тощо).

Згідно	з річним	фінансовим	звітом	Фонду	за	2019	рік	78	станом	на	31.12.2019	повністю	сформо-
вано	статутний	капітал	у розмірі	2	719	329 млн.	грн	винятково	коштами	державного	бюджету.

Станом	на	31.12.2019	у розділі	звіту	«Довгострокові	забезпечення»	зазначено,	що	були	
створені	під	майбутні	виплати	грантів	для	Бенефіціарів	відповідно	до	Програми	Фонду,	
довгострокові	забезпечення	на	суму	3,1 млн.	грн,	ставка	дисконтування	становить	16,3%	
річних.	Разом	з дисконтом	та	амортизацією	дисконту	загальна	сума	за	цим	розділом	стано-
вить	2,2 млн.	грн.

У розділі	звіту	«Поточні	забезпечення»,	окрім	створення	резерву	відпусток	для	працівни-
ків	Фонду,	зазначено	про	створення	резерву	під	майбутні	виплати	грантів	для	бенефіці-
арів	відповідно	до	Програми	Фонду	на	суму	0,7 млн.	грн.	У розділі	звіту	«Інші	операційні	
витрати»	зазначено,	що	витрати	на	грантову	діяльність	(нарахування	забезпечень)	ста-
новлять	2,9 млн. грн.	Чистий	рух	грошових	коштів	за	звітний	період	2019	року	становить	

77	 Річна	фінансова	звітність	Фонду	енергоефективності	за	2018	рік	та	аудиторський	висновок.	
	 	URL: https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20

%D0%B7%D0%B0%202018.pdf
78	 	Річна	фінансова	звітність	Фонду	енергоефективності	за	2019	рік	та	аудиторський	висновок.	
	 URL: https://drive.google.com/file/d/1G1qoWaAnT9mIC31nwNhJ8AKnqIcPk- ES/view
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1	206 млн. грн,	залишок	коштів	на	початок	року	—	1	500 млн.	грн,	залишок	коштів	на	кінець	
року	становить	2	706 млн.	грн.

Згідно	з річним	фінансовим	звітом	Фонду	за	2020	рік	79	станом	на	31.12.2020	довгострокові	
забезпечення,	що	створені	під	майбутні	виплати	грантів	для	бенефіціарів	відповідно	до	
програми	Фонду,	становлять	385,8 млн.	грн;	поточні	забезпечення	—	19,8 млн.	грн.

Чистий	рух	грошових	коштів	за	звітний	період	(за 2020	рік)	становить	від’ємне	зна-
чення –40,3 млн.	грн,	залишок	коштів	на	початок	року	становить	2706 млн.	грн	залишок	
коштів	на	кінець	року	—	2	665,6 млн.	грн.	Повномасштабний	запуск	роботи	Фонду	від-
бувся	лише	3 вересня	2019	року,	коли	Фонд	розпочав	прийом	заявок	від	ОСББ	на	участь	
у Програмі	підтримки	енергомодернізації	багатоквартирних	будинків	«ЕНЕГОДІМ»	для	
отримання	грантів,	яка	передбачає	часткове	відшкодування	витрат	на	заходи	з енергое-
фективності	в розмірі	від	40%	до	70%.

79	 Річна	фінансова	звітність	Фонду	енергоефективності	за	2020	рік	та	аудиторський	висновок.
  URL: https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0

%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20
%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%
B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20
%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%
D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D
0%BE%D0%BA.pdf

https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf
https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf
https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf
https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf
https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf
https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf
https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf
https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf
https://eefund.org.ua/sites/default/files/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf
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14.2  ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
УКРАЇНИ

Державне	агентство	з енергоефективності	та	енергозбереження	(Держенергоефективності)	
утворено	Постановою	КМУ	від	26 листопада	2014	р.	№ 676	80	та	є	центральним	органом	вико-
навчої	влади,	діяльність	якого	спрямовується	і координується	КМУ	через	Міністра	енергетики	
і який	реалізує	державну	політику	в сфері	ефективного	використання	паливно-	енергетичних	
ресурсів,	енергозбереження,	відновлюваних	джерел	енергії	та	альтернативних	видів	палива.

Одним	із	завдань,	які	покладено	на	Держенергоефективності,	є	розробка,	погодження	та	
здійснення	контролю	за	виконанням	державних	цільових	програм	у сфері	ефективного	
використання	паливно-	енергетичних	ресурсів,	енергозбереження,	відновлюваних	джерел	
енергії	та	альтернативних	видів	палива.

Питання	щодо	використання	коштів	у сфері	енергоефективності	та	енергозбереження	рег-
ламентуються	Постановами	КМУ	від	17 жовтня	2011	р.	№ 1056 81	та	від	30 вересня	2020	р.	
№ 896 82,	де	зазначено,	що	на	Державне	агентство	з енергоефективності	та	енергозбереження	
покладаються	повноваження	щодо	виконання	завдань,	визначених	Угодою	про	фінансування	
програми	«Підтримка	виконання	Енергетичної	стратегії	України	в галузі	енергоефективності	
та	відновлювальних	джерел	енергії»,	а також	передаються	бюджетні	призначення	щодо	фі-
нансування	відповідних	бюджетних	програм.	До	того ж	затверджено	порядок	використання	
коштів,	передбачених	у державному	бюджеті	для	здійснення	заходів	щодо	ефективного	
використання	енергетичних	ресурсів	та	енергозбереження.

У зв’язку	з завершенням	терміну	дії	Державної	цільової	економічної	програми	енергоефек-
тивності	й	розвитку	сфери	виробництва	енергоносіїв	із	відновлюваних	джерел	енергії	та	
альтернативних	видів	палива	на	2010–2020	рр.,	Постановою	КМУ	№ 896	її	пролонговано	на	
2021	рік	та	уточнено	обсяги	й	джерела	фінансування,	а саме:

	 орієнтовний	обсяг	фінансування	Державної	програми	становить	346,88	млрд.	грн,	
зокрема	8,57	млрд.	грн	коштом	державного	бюджету;	15	млрд.	грн	—	коштом	міс-
цевих	бюджетів;	323,31	млрд.	грн	—	коштом	інших	джерел.

80	 	Постанова	КМУ	«Про	затвердження	Положення	про Державне агентство	з енергоефективності та	
енергозбереження	України»	від	26 листопада	2014	р. № 676.	

	 URL: https://saee.gov.ua/uk/about/polozhennya- derzhenerhoefektyvnosti-ukrainy
81	 	Постанова	КМУ	«Деякі	питання	щодо	використання	коштів	у сфері	енергоефективності	та	енергоз-

береження»	від	17 жовтня	2011	р.	№ 1056.	URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP111056?an=1
82	 	Постанова	КМУ	«Про	внесення	змін	до	постанов	КМУ	від	1 березня	2010	р.	№ 243	і від	17 жовтня	

2011	р.	№ 1056»	від	30 вересня	2020	р.	№ 896.	
	 URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200896.html
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Слід	зазначити,	що	протягом	2016–2018	рр.	фінансування	Державної	програми	передбачалось	
лише	коштом	державного	бюджету:	в 2016	році	—	0,89	млрд.	грн,	у 2017–0,83	млрд. грн,	
у 2018–0,5	млрд.	грн.

Рахункова	палата	України	провела	аудит	ефективності	використання	коштів	державного	
бюджету	на	виконання	Державної	цільової	економічної	програми	енергоефективності	й	
розвитку	сфери	виробництва	енергоносіїв	з відновлювальних	джерел	енергії	та	альтернатив-
них	видів	палива	на	2010–2020	рр	83.,	із	метою	встановлення	фактичного	стану	планування,	
надання	оцінки	законності,	результативності	й	продуктивності	використання	коштів	дер-
жавного	бюджету	в 2016–2018	рр.	на	виконання	завдань	і заходів,	визначених	Державною	
програмою,	своєчасності	та	повноти	ухвалення	управлінських	рішень.

Предмет	аудиту	—	планування	та	використання	коштів	державного	бюджету	в 2016–2018 рр.	
за	бюджетною	програмою	за	КПКВК	2754060	«Реалізація	Державної	цільової	економічної	
програми	енергоефективності».

За	результатами	проведеного	аудиту	доведено,	що:

	 планування обсягів видатків, необхідних для реалізації Державної програми, 
здійснювалося без належних розрахунків та обґрунтувань;

	 протягом	2016–2018	рр.	залишилися	невикористаними	відкриті	асигнування	за	загаль-
ним	фондом	державного	бюджету	в обсязі	97 млн.	грн,	з них	майже	85%	у 2018 році,	
зокрема	відповідно	до	даних	звітів	про	виконання	паспорта	за	КПКВК	2754060	за	
2016,	2017 та	2018	роки	не	використано,	як	порівняти	з обсягами,	затвердженими	
паспортами:	у 2016	році	—	33,	2 млн.	грн	(3,7%),	у 2017	році	—	14 млн. грн (1,7%),	
у 2018	році	—	82,2 млн.	грн	(19,7%);

	 затверджених	(запланованих)	результативних	показників	паспортів	за	КПКВК	2754060	
не	досягнуто:	з десяти	результативних	показників	невиконаними	залишились:	
4	—	у 2016	році,	2	—	у 2017	році,	3	—	у 2018	році.

На	2019	рік	заплановано	з урахуванням	внесених	змін	бюджетні	асигнування	за	програмою	
КПКВК	2754060–780,7 млн.	грн,	профінансовано	на	545,8 млн.	грн	або	на	70%.

83	 	Рахункова	палата	України.	Звіт	про	результати	аудиту	ефективності	використання	коштів	держав-
ного	бюджету	на	виконання	Державної	цільової	економічної	програми	енергоефективності	і роз-
витку	сфери	виробництва	енергоносіїв	з відновлювальних	джерел	енергії	та	альтернативних	видів	
палива	на	2010–2020	роки	від	19.03.2019	р.	№ 6–3.	

	 URL: https://rp.gov.ua/upload- files/Activity/Collegium/2019/6–3_2019/Zvit_6–3_2019.pdf

Планування	обсягів	видатків,	необхідних	
для	реалізації	Державної	програми,	
здійснювалося	без	належних	розрахунків	та	
обґрунтувань.
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Бюджетна	програма	КПКВК	2754060	відсутня	у Звіті	про	виконання	Державного	бюджету	на	
2020	рік	у розрізі	видатків	за	програмною	класифікацією	видатків	та	кредитування	держав-
ного	бюджету	84,	оскільки	Державне	агентство	з енергоефективності	та	енергозбереження	
більше	не	є	головним	розпорядником	бюджетних	коштів.	Змінено	код	бюджетної	класифікації	
програми,	зараз	це	—	бюджетна	програма	КПКВК	2406060	«Реалізація	Державної	цільової	
економічної	програми	енергоефективності»,	головним	розпорядником	якої	є	Міністерство	
енергетики	України	85.

На	офіційному	вебсайті	Державного	агентства	з енергоефективності	та	енергозбереження	
відсутня	інформація	щодо	паспортів	бюджетних	програм,	звітів	про	виконання	паспортів	
бюджетної	програми	за	КПКВК	2754060	за	2016–2019	рр.,	оцінки	ефективності	бюджетної	
програми	за	2016–2019	рр.,	бюджетні	запити.	Опубліковані	лише	звіти	про	результати	ви-
конання	«Державної	цільової	економічної	програми	енергоефективності	і розвитку	сфери	
виробництва	енергоносіїв	з відновлюваних	джерел	енергії	та	альтернативних	видів	палива	
на	2010–2020	роки»	за	період	2014–2018	рр.,	які	містять	лише	обсяги	фінансування	завдань	
та	заходів	виконання	Програми	(плановий	та	фактичний),	без	розрахунку	показників	резуль-
тативності	бюджетної	програми.	Наявна	інформація	не	дозволяє	здійснити	громадський	
контроль	щодо	ефективності	витрачання	бюджетних	коштів.

84	 Офіційний	сайт	Державної	казначейської	служби	України.	
 URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya- derzhavnogo-byudzhetu
85	 	Паспорт	бюджетної	програми	КПКВК	2406060	«Реалізація	Державної	цільової	економічної	програ-

ми	енергоефективності».	
	 URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245467388
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14.3  ЗАХОДИ 
З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  
ДЛЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ  
ТА НАСЕЛЕННЯ

Уряд	України	у жовтні	2014	року	запровадив	спеціальну	програму	«теплі	кредити».	Метою	про-
грами	є	створення	умов	для	підвищення	ефективності	використання	паливно-	енергетичних	
ресурсів	і посилення	конкурентоспроможності	національної	економіки.	Серед	цілей	програми	
варто	виокремити:

	 зниження	обсягу	споживання	енергоресурсів	в економіці	України;

	 заміщення	природного	газу,	як	джерела	енергії,	у всіх	секторах	економіки,	зокрема,	
у комунальному	господарстві	та	у секторі	домашніх	господарств;

	 стимулювання	ОСББ	та	жБК	до	впровадження	енергоефективних	заходів	шляхом	
відшкодування	частини	суми	кредиту,	залученого	на	придбання	енергоефективного	
обладнання	та/або	матеріалів;

	 стимулювання	населення	(домогосподарств)	до	впровадження	енергоефективних	
заходів	шляхом	відшкодування	частини	суми	кредиту,	залученого	для	придбання	
котлів	із	використанням	будь-яких	видів	палива	та	енергії,	за	винятком	природного	
газу	та	електроенергії,	крім	електричного	теплоакумуляційного	обігріву	та	гарячого	
водопостачання,	а також	відповідного	додаткового	обладнання	і матеріалів	до	них;

	 стимулювання	населення	до	впровадження	енергоефективних	заходів	шляхом	
відшкодування	частини	суми	кредиту,	залученого	на	придбання	енергоефективного	
обладнання	та/або	матеріалів.

Упродовж 2014–2020 рр. понад 853 тис. українських родин інвестували в енергоефек-
тивність власного житла майже 8,7 млрд. грн:

	 26 656 кредитів сумою 534,7 млн. грн — на заміну котлів фізичними особами;

	 303 586 кредитів сумою 6 232,7 млн. грн — на енергоефективні заходи для фі-
зичних осіб;

	 6 541 кредитів сумою 1 732,5 млн. грн — для стимулювання ОСББ/ЖБК.

Оціночна	економія	домогосподарствами,	отримана	внаслідок	реалізації	заходів	Державної	
програми	у 2014–2020	рр.,	становить	майже	460 млн.	м3	газу	щороку.	Учасники	Державної	
програми	отримали	понад	3,3	млрд.	грн	безповоротної	допомоги	від	держави.

У 2020	р.	на	виконання	державної	програми,	яка	реалізується	державним	агентством	Дер-
женергоефективності,	з державного	бюджету	виділено	400 млн.	грн,	а саме:

	 202 млн.	грн	—	на	утеплення	індивідуального	житла;

	 190 млн.	грн	—	для	ОСББ/жБК;

	 7,7 млн.	грн	—	на	встановлення	твердопаливних	котлів.
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У 2020	р.,	як	і в попередні	роки,	спостерігався	високий	попит	на	програму	з боку	населення	
та	ОСББ.	Понад	113 тис.	українських	родин	інвестували	в енергоефективність	власного	житла	
становить	1,2	млрд.	грн:

	 735	кредитів	сумою	28,5 млн.	грн	—	на	заміну	котлів	фізичними	особами;

	 16	484	кредитів	сумою	616,8 млн.	грн	—	на	енергоефективні	заходи	для	фізичних	
осіб;

	 1	199	кредитів	сумою	390,9 млн.	грн	—	для	стимулювання	ОСББ/жБК.

Учасники	Програми	отримали	понад	майже	383,7 млн.	грн	безповоротної	допомоги	від	
держави	в межах	Державної	програми	за	2020	рік 86.

На	2021	рік	програмою	передбачено	відшкодування	з держбюджету	в розмірах:

	 20%	суми	кредиту	(але	не	більше	12 тис.	грн)	на	придбання	негазових/неелектрич-
них	котлів	для	фізичних	осіб;

	 35%	суми	кредиту	(але	не	більше	14 тис.	грн)	на	придбання	енергоефективного	
обладнання/матеріалів	для	фізичних	осіб	—	власників	приватних	будинків.

Уповноваженими	на	видачу	«теплих	кредитів»	у межах	програми	в 2021	році	є	державні	
банки:	«Ощадбанк»	та	«Укргазбанк».

Держенергоефективності	розробило	концепцію	нової	державної	цільової	програми	з енер-
гоефективності	на	п’ять	років	—	з 2022	по	2026	роки.	Програма	буде	поширюватися	не	лише	
на	населення,	а й	на	підприємства,	бюджетні	установи,	проєкти	з біоенергетики.

У межах	нової	5-річної	програми	учасники	зможуть	отримати	дешеві	кредити	на	енергое-
фективні	та	«зелені»	цілі.	Це	стимулюватиме	їх	до	активного	інвестування	в проєкти,	щоб	
оптимізувати	енергоспоживання,	зменшити	витрати	на	традиційні	енергоресурси,	термо-
модернізувати	бюджетні	установи,	стимулювати	розвиток	електромобілів,	переходити	на	
альтернативні	види	палива.	На	реалізацію	5-річної	програми	пропонується	передбачити	
10 млрд.	грн.

86	 	Держенергоефективності.	«Дослідження	результативності	та	економічної	ефективності	державної	
цільової	економічної	програми	енергоефективності	і розвитку	сфери	виробництва	енергоносіїв	із	
відновлюваних	джерел	енергії	та	альтернативних	видів	палива	у 2020	році».	

	 URL: https://www.saee.gov.ua/sites/default/files/blocks/Otsinka_TK_14.06.2021.pdf
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У межах	міжнародних	зобов’язань	Україна	повинна	скорочувати	викиди	від	великих	спа-
лювальних	установок.	Водночас	йдеться	не	тільки	про	міжнародні	зобов’язання	України.	
як	свідчать	дані	Міністерства	охорони	здоров’я,	57 тис.	українців	щороку	помирають	через	
забруднене	повітря,	а держава,	за	оцінками	ВООЗ,	несе	збитки	в розмірі	13	млрд.	грн	87.

На	цей	час	в Україні	працює	223	великі	спалювальні	установки.	Відповідним	планом	передба-
чено	здійснення	низки	заходів	щодо	скорочення	цих	викидів.	Ці	заходи	повинні	відбуватися	
протягом	2017–2032	рр.	Водночас	пошук	фінансових	ресурсів	для	здійснення	планових	за-
вдань,	залишається	проблемним	питанням,	про	що	свідчить	звернення	міністра	Міндовкілля	
під	час	міжвідомчої	наради	у лютому	2021	року	88.	У цьому	заході	брали	участь	представники	
Міністерства	енергетики,	Міністерства	охорони	здоров’я,	Фонду	державного	майна,	Комітету	
Верховної	Ради	з питань	екологічної	політики	та	природокористування,	Комітету	з питань	
енергетики	та	житлово-	комунальних	послуг,	народних	депутатів	України,	представників	
енергетичного	ринку	та	громадськості.

Національний	план	скорочення	викидів	був	затверджений	у 2017	році	та	передбачає	до	
2032 років	встановлення	сірко-,	азото-	та	пилоочистки	на	всіх	об’єктах	тЕС	та	тЕЦ,	які	плану-

87	 	Україна	має	виконувати	взяті	зобов’язання	щодо	скорочення	викидів	від	великих	спалювальних	
установок	та	гарантувати	громадянам	право	на	безпечне	довкілля.	

	 URL: https://mepr.gov.ua/news/36813.html
88	 	Матеріали	наради	«Україна	має	виконувати	взяті	зобов’язання	по	скороченню	викидів	від	великих	

спалювальних	установок	та	гарантувати	громадянам	право	на	безпечне	довкілля».	
	 URL: https://mepr.gov.ua/news/36813.html

15МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕЛИКИХ 
СПАЛЮВАЛЬНИХ 
УСТАНОВОК
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ють	працювати	далі,	а інші	мають	бути	виведені	з експлуатації.	Водночас	кожна	спалювальна	
установка	повинна	дотримуватися	вимог	Директиви	2010/75/ЄС	щодо	викидів	вище	зазна-
чених	забруднювальних	речовин 89.	Під	час	передачі	цих	об’єктів	у користування	і подальше	
обслуговування	приватним	особам	в інвестиційних	договорах	визначалися	зобов’язання	
щодо	модернізації	установок.

Цей	план	передбачає	поступове	виведення	енергоблоків	різних	тЕС	і тЕЦ	у ремонти	для	
будівництва	очисного	обладнання.	Водночас	ремонт	навіть	одного	такого	блоку	є	дорого-
вартісним	та	тривалим	процесом.	Водночас	енергетична	система	України	не	може	без-
системно	виводити	ці	енергоблоки,	оскільки	може	виникнути	дефіцит	енергії.	Склавши	
національний	план,	чиновники	не	передбачили	фінансових	джерел	для	його	виконання.	
Обсяг	необхідних	коштів	на	всі	ремонти	блоків	тЕС	і тЕЦ,	оцінено	в 4,13	млрд.	євро	90.

Важливим	інструментом	захисту	повітря	є	моніторинг	його	якості.	В Україні	фіксується	хро-
нічний	дефіцит	фінансових	ресурсів	для	його	проведення	91.

Згідно з паспортом бюджетної програми Міндовкілля 2705110 «Керівництво та управління 
у сфері екологічного контролю» на 2020 рік, обсяг фінансових ресурсів встановлено на 
рівні 386253 тис. грн. Водночас обсяг конкретних коштів бюджету на моніторинг якості 
повітря у цьому документі не визначено.

89	 	Слухання	на	тему	«Реалізація	заходів	з екологізації	великих	спалювальних	установок	та	скорочення	
викидів	забруднюючих	речовин	—	шлях	до	чистого	повітря	в Україні».	

	 URL: http://www.golos.com.ua/article/340992
90	 Чому	важливо	виконати	Нацплан	і як	це	зробити? 
 URL: https://ecolog-ua.com/news/chomu- vazhlyvo-vykonaty- nacplan-i-yak-ce-zrobyty
91	 Аналітична	записка	Моніторинг	якості	атмосферного	повітря.	Український	та	міжнародний	досвід.	
	 URL: https://openaccess.org.ua/data/blog_dwnl/Analitichna_zapiska_atmosferne_povitrya.pdf

Згідно	з паспортом	бюджетної	програми	
Міндовкілля	2705110	«Керівництво	та	
управління	у сфері	екологічного	контролю»	
на	2020	рік,	обсяг	фінансових	ресурсів	
встановлено	на	рівні	386253 тис.	грн.	
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Основною	причиною	такого	низького	рівня	виконання	планового	показника	є	вплив	віру-
сного	захворювання	COVID-19	92.	Слід зазначити, що звітної інформації щодо видатків 
державного бюджету на здійснення моніторингу якості повітря протягом 2016–2020 рр. 
у відкритому доступі немає.

У цьому	контексті	варто	згадати	про	низьку	ефективність	роботи	ВРУ.	так,	у липні	2021	року	
ВРУ	відхилила	законопроєкт	«Про	запобігання,	зменшення	та	контроль	забруднення,	що	
виникає	унаслідок	промислової	діяльності»	(№ 4167).	Положення	цього	закону	передбачали	
новий	формат	діалогу	держави,	бізнесу	та	громадськості	щодо	розв’язання	проблем,	пов’я-
заних	із	промисловим	забрудненням.	так,	проєктом	встановлювалися	інтегровані	підходи	
у питаннях	дозвільної	діяльності	та	контролю	забруднення,	що	виникає	унаслідок	промислової	
діяльності	на	основі	застосування	найкращих	доступних	технологій	та	методів	управління	
згідно	з Директивою	2010/75/ЄС	про	промислові	викиди.	Ба	більше,	проєкт	закону	передба-
чав	зміну	підхід	до	здійснення	замірів	та	розрахунків	викидів	забруднювальних	речовин 93.

92	 	Звіт	про	виконання	паспорта	бюджетної	програми	«Керівництво	та	управління	у сфері	екологічного	
контролю»	за	2020	рік.	URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/Zvit/2021/2020/2705010.pdf

93	 	ВР	відхилила	законопроєкт	щодо	зменшення	промислового	забруднення.	
	 	URL: https://www.ukrinform.ua/rubric- economy/3281630-vr-vidhilila- zakonoproekt-sodo-zmensenna- 

promislovogo-zabrudnenna.html
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З метою	модернізації	підприємств	металургійної	промисловості	в Україні	ухвалили	відповідну	
програму,	але	термін	її	дії	закінчився	у 2017	році.	Вона	передбачала:

	 будівництво	нових,	реконструкція	та	модернізація	наявних	доменних	печей	на	
основі	автоматизації	технологічних	процесів,	використання	новітніх	виробничих	
технологій	та	конструкційних	рішень,	а також	утилізації	газів,	що	відходять;

	 будівництво	нових	киснево-	конвертерних	цехів;

	 будівництво	нових	прокатних	цехів	зі	застосуванням	автоматизованих	систем	
управління	технологічним	процесом	і нових	технологій	прокатки;

	 технічне	переозброєння	енергетичного	господарства	підприємств	ГМК	на	базі	
устаткування	нового	покоління;

	 будівництво	нових	електрогенеруючих	установок,	які	використовують	вторинні	
енергоресурси;

	 оснащення	технологічних	агрегатів	теплоутилізаційними	установками	та	системами	
випарного	охолодження;

	 модернізація	та	реконструкція	агрегатів	виготовлення	гарячедеформованих	зварних	
і холоднодеформованих	труб;

	 впровадження	енергозберігаючих	технологій	та	обладнання	для	термообробки;

	 технічне	переоснащення	та	введення	в експлуатацію	нових	плавильних	потужностей	
титаномагнієвого	виробництва;

	 освоєння	нових	технологій	плавки	та	прокату	титанового	листу	та	виробів;

16МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ПІДПРИЄМСТВ  
МЕТАЛУРГІЇ ПРИВАТНОЇ  
ТА ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАСНОСТІ
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	 будівництво	установок	сухого	гасіння	коксу	та	впровадження	енергозберігаючих	
технологій;

	 реконструкція	та	модернізація	збагачувальних	і агломераційних	фабрик	94.

Наразі	в Україні	немає	комплексної	програми	модернізації	підприємств	металургії.	Мініс-
терство	економіки	проінформувало	про	те,	що	є	проєкт	відповідного	закону,	але	станом	на	
липень	2021	року	цей	документ	так	і не	був	представлений	у парламент.

Водночас	ця	сфера	промисловості	становить	значну	загрозу	для	навколишнього	середови-
ща.	За	даними	асоціації	Worldsteel,	викиди	парникових	газів	від	світового	металургійного	
виробництва	становлять	7–9%	від	глобальних.	Кожна	вироблена	тонна	сталі	у світі	генерує	
в середньому	1,83 тони	СО2.	Відтак,	згідно	з Паризькою	кліматичною	угодою	варто	знижувати	
викиди	до	мінімально	можливого	рівня.

Лідером	змін	у цьому	процесі	є	європейська	металургія,	що	у 2030	році	має	продемонстру-
вати	результат	у вигляді	55%	зниження	викидів	СО2,	а у 2050	році	—	достягнути	кліматичної	
нейтральності	згідно	з European	Green	Deal	95.

Перешкодою	для	впровадження	природоохоронних	технологій	металургії	в Україні	є	слабка	
державна	екологічна	політика.	На	цьому	тлі	металургійні	підприємства	не	мають	особливого	

94	 Галузева	програма	енергоефективності	та	енергозбереження	на	період	до	2017	року.	
	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0152581–09#Text
95	 	Зелена	металургія:	чому	в Україні	не	працює	жоден	фінансовий	стимул	для	декарбонізації	промис-

ловості.	URL: https://www.epravda.com.ua/projects/ekopromyslovist/2021/04/19/673017/

Перешкодою	для	впровадження	
природоохоронних	технологій	металургії	
в Україні	є	слабка	державна	екологічна	
політика.	На	цьому	тлі	металургійні	
підприємства	не	мають	особливого	
бажання	проводити	масштабні	технологічні	
перетворення,	аргументуючи	потребою	
значних	фінансових	ресурсів.
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бажання	проводити	масштабні	технологічні	перетворення,	аргументуючи	потребою	значних	
фінансових	ресурсів.

Нині	для	стимулювання	«зелених»	змін	у металургійній	промисловості	діє	лише	один	норма-
тивний	механізм.	Це	є	норма	відповідного	ЗУ	«Про	внесення	змін	до	деяких	законів	України	
щодо	удосконалення	умов	підтримки	виробництва	електричної	енергії	з альтернативних	
джерел	енергії».	Згідно	з нормами	цього	закону	в Україні	запроваджується	термін,	як-от	«під-
приємство	“зеленої”	електрометалургії»,	—	це	юридична	особа,	що	здійснює	господарську	
діяльність	з виробництва	сталі	з дотриманням	норм	щодо	прямих	викидів	діоксиду	вуглецю	
унаслідок	виробництва	сталі	на	рівні	не	більше	250	кілограмів	на	тону	сталевої	продукції	та	
виключно	електродуговим	методом	виробництва.

Для	підприємств	«зеленої»	електрометалургії	на	період	дії	«зеленого»	тарифу	для	суб’єктів	
господарювання,	які	виробляють	електричну	енергію	з альтернативних	джерел	енергії,	вста-
новлюється	тариф	на	послуги	з передачі	електричної	енергії,	купівля	якої	здійснюється	для	
цілей	виробництва	сталі,	що	не	враховує	витрати	оператора	системи	передачі	на	виконання	
спеціальних	обов’язків	із	забезпечення	збільшення	частки	виробництва	електричної	енергії	
з альтернативних	джерел	енергії.	Зазначений	тариф	встановлюється	одночасно	з переглядом	
тарифу	оператора	системи	передачі	96.

96	 	ЗУ	«Про	внесення	змін	до	деяких	законів	України	щодо	удосконалення	умов	підтримки	виробництва	
електричної	енергії	з альтернативних	джерел	енергії».	

	 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810–20#Text
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Оцінка	застосування	державних	фінансових	інструментів	у сфері	екології	та	природних	ре-
сурсів	України	свідчить	про	їхню	важливу	роль	та	розкриває	комплекс	складних	питань,	що	
потребують	ефективного	вирішення.	Україна,	на	жаль,	не	демонструє	успішних	результатів	
щодо	розв’язання	проблем	у природоохоронній	сфері.	так,	згідно	з Міжнародним	Індексом	
екологічної	ефективності	(EPI),	складеним	за	підсумками	2020	року,	Україна	посідає	лише	
60 місце	з 180	країн,	що	ввійшли	до	цього	рейтингу,	а за	окремими	показниками	є	відвертим	
аутсайдером.

Нині	спостерігається	чітка	тенденція	успішного	просування	вгору	тих	країн,	які	не	тільки	
усвідомлюють	важливість	захисту	навколишнього	середовища,	а й	ефективно	використо-
вують	державні	інвестиції	та	залучають	приватний	сектор	до	співпраці.	так,	виникає	зручна	
і безпечна	для	довкілля	інфраструктура,	населення	дихає	чистим	повітрям	та	споживає	
чисту	питну	воду.

хоча	рівень	співвідношення	обсягів	видатків	державного	бюджету	до	ВВП	в України	є	схожим	
із	рівнем,	що	фіксується	у багатьох	країнах	Європи,	виникає	чимало	питань	щодо	ефективності	
та	результативності	цих	видатків	у нашій	країні.	Особливої бюджетної підтримки потребу-
ють протидія деградації земель, а також заходи спрямовані на ефективне використання 
водних ресурсів, впровадження системи енергозбереження та енергоефективності, змен-
шення викидів парникових газів і забруднювальних речовин в атмосферу та у водойми.

Важливими	аспектами	в роботі	державних	органів	стають	процеси	територіального	роз-
ширення	великих	міст,	утилізації	твердих	побутових	відходів,	очищення	води.	Формування	
управлінських	рішень	з боку	українських	міністерств	повинно	враховувати	стандарти	Євро-
пейського	Союзу	та	кращий	досвід	інших	країн.

Протягом	2016–2020	рр.	обсяг	фактичних	видатків	державного	бюджету	природоохоронну	
діяльність	зріс	у 1,9	раз.	Серед	головних	розпорядників	бюджетних	коштів	найбільшу	пито-
му	вагу	мають	два	міністерства:	Міндовкілля	та	Міненерго.	У 2020	році,	з огляду	на	значну	
кількість	надзвичайних	ситуацій	у різних	регіонах	України,	спостерігалося	значне	зростання	
обсягу	видатків,	здійснених	коштом	спеціального	фонду.

Оцінка	державної	бюджетної	політики	в природоохоронній	сфері	України	засвідчила	про-
блемні	питання,	які	можливо	згрупувати	за	напрямами.

ВИСНОВКИ
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1. Неефективне планування бюджетних ресурсів.	Протягом	періоду,	що	досліджу-
вався	Міндовкілля	у загальному	вимірі	жодного	разу	не	вдалося	виконати	планові	
показники.	так,	найвищий	рівень	виконання	плану	зафіксовано	у 2017	році	—	92,5%,	
а найнижчий	зафіксовано	у 2019	році	—	85,1%	від	плану.	Причинами,	що	обумовили	
такі	показники,	наприклад	у 2019	році,	зокрема	слугувало	невиконання	плану	низки	
значних	за	обсягом	фінансів	бюджетних	програм,	відповідно	до	яких	Міндовкілля	
було	у той	час	головним	розпорядником.	До	того ж	рівень	виконання	плану	окремих	
бюджетних	програм,	не	перевищував	50%.	В окремих	випадках,	згідно	з пояснення-
ми	Міндовкілля	у звітах	щодо	виконання	бюджетних	програм,	значний	негативний	
вплив	на	реалізацію	завдань	здійснило	поширення	пандемії	COVID-19;

2. Оцінка цілей окремих бюджетних програм виявила розбіжності з окресленими 
напрямами використання бюджетних коштів.	Достатньо	часто	результативні	по-
казники,	визначені	у паспортах	бюджетних	програм,	не	розкривають	їх	продуктив-
ність	та	ефективність.	Це	обумовлює	у подальшому	здійснення	заходів	із	посилення	
методологічної	роботи	щодо	формування	паспортів	бюджетних	програм.

3. Відіграють роль суттєві відмінності вартості державних послуг в аналогічних 
сферах природоохоронної діяльності.	Наприклад,	обсяг	видатків	на	збереження	
одного	гектару	природно-	заповідного	фонду	в Державному	управління	справами	
в середньому	більш	ніж	3,4	рази,	як	порівняти	з Міндовкілля.	Враховуючи	такі	при-
клади,	доцільно	ретельніше	розглядати	економічну	складову	процесу	формування	
обсягів	державних	видатків	у розрізі	бюджетних	програм.	Цей	підхід	допоможе	
краще	відстежувати	цільове	використання	коштів	державного	бюджету.

4. Паспорти окремих бюджетних програм свідчать про слабку ефективність ді-
яльності підвідомчих організацій, які відповідають за важливі функції в межах 
природоохоронної політики.	Наприклад,	за	умови	фактичної	наявності	та	утримання	
спеціальної	служби	державної	охорони	природно-	заповідного	фонду,	службовці	якої	
мають	право	на	носіння	спеціальної	форми	та	зброї,	в Україні	фіксується	зростання	
збитків	(крадіжки	майна,	незаконна	вирубка	тощо)	на	територіях	установ,	які	на-
лежать	до	природо-	заповідного	фонду	України,	що	слід	розглядати	як	зниження	
ефективності	бюджетних	видатків.

5. Спостерігаються численні випадки затримки паспортів бюджетних програм 
затверджуються, зокрема до останніх днів грудня. По суті, це фактично унемож-
ливлює здійснення державних видатків до завершення поточного бюджетного 
періоду.

6. Оцінка напрямів використання бюджетних коштів демонструє наявність в окре-
мих бюджетних програмах значних обсягів кредиторської заборгованості, що 
накопичилась у попередні бюджетні періоди.	Це	свідчить	про	слабку	виконавську	
дисципліну	в бюджетній	сфері	та	ускладнює	планування	фінансових	ресурсів	відпо-
відних	бюджетних	установ.

7.	 Проблематика	неефективного	планування	бюджетних	ресурсів	здебільшого	стосу-
ється	і Міненерго.	Протягом	2016–2020	рр.	виявлено	непоодинокі	факти	відхилень	
від	запланованих	обсягів.	Прикладом	може	слугувати	низький	рівень	виконання	
планових	показників	за	бюджетними	програмами,	як-от:	«Реалізація	Державної	
цільової	економічної	програми	енергоефективності»	та	«Виконання	робіт	у сфері	
поводження	з радіоактивними	відходами	неядерного	циклу,	будівництво	комплек-
су	«Вектор»	та	експлуатація	його	об’єктів».	Попри	значний	негативний	вплив,	що	
спричиняють	ці	підприємства	на	навколишнє	середовище,	та	вичерпний	характер	
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використання	природних	ресурсів,	використання	вугілля	для	вироблення	енергії	
відіграватиме	значну	роль	для	економіки	України	ще	достатньо	довго 97.

	 Саме	тому	серед	головних	завдань	Міненерго	варто	передбачити	здійснення	кро-
ків	з мінімізації	негативних	наслідків	діяльності	підприємств,	що	належать	до	його	
сфери	управління	для	навколишнього	середовища.	також	слід	зазначити,	що	окремі	
бюджетні	програми	Міненерго	пов’язані	з загрозливими	техногенними	видами	
діяльності	(ядерне	пальне,	вугільні	шахти),	тому	недофінансування	відповідних	
бюджетних	програм	може	становити	загрозу	довкіллю	та	нести	інші	ризики.

8.	 Окрему	роль	у фінансуванні	заходів,	пов’язаних	з ліквідацією	наслідків	надзвичай-
них	ситуацій,	запобіганням	виникненню	надзвичайних	ситуацій	техногенного	та	
природного	характеру,	відіграють	кошти	Резервного	фонду	державного	бюджету.	
хоча	Резервний	фонд	формується	для	здійснення	непередбачених	видатків,	що	не	
мають	постійного	характеру,	процес планування та управління фінансовими ре-
сурсами необхідно здійснювати відповідно до принципів програмно- цільового 
методу.	Оцінка	використання	коштів	Резервного	фонду	свідчить,	що	найбільш	
ефективним	періодом	планування	та	використання	коштів	Резервного	фонду	
в природоохоронній	сфері	протягом	2016–2020	рр.	став	2016	рік.	так,	відсоток	
використання	запланованих	фінансових	ресурсів	для	ліквідації	наслідків	надзви-
чайних	ситуацій,	що	трапились	в України	у 2016	р.	становив	94,8%,	а найгірший	
у 2017	році,	—	лише	67,8%

9.	 Важливим	напрямом	у роботі	залишається	розв’язання	проблем	щодо	оновлення	
та	удосконалення	нормативно-	правової	бази	в природоохоронній	сфері.	Аналіз	
паспортів	різних	бюджетних	програм	продемонстрував,	що	в практичній	діяльності	
трапляються	непоодинокі	факти	використання	законодавчих	норм,	сформованих	
ще	в період	СРСР.

97	 	Final	Report.	Long-term	Energy	Modelling	and	Forecasting	in	Ukraine:	Scenarios	for	the	Action	Plan	of	
Energy	Strategy	of	Ukraine	until	2035. 
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