Інформація про бюджет
головного розпорядника бюджетних коштів
за КВКВ 370 „Державна служба України з надзвичайних ситуацій ”
за 2013 рік
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого регламентується
Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій,
затвердженим Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, та
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
оборони України.
ДСНС України у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства оборони України, іншими актами законодавства
України, а також дорученнями Президента України та Міністра, щорічним
посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України, а також Положенням.
Основними завданнями ДСНС України є реалізація державної політики
у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій,
рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки,
діяльності
аварійно-рятувальних
служб,
профілактики
травматизму
невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності; здійснення
державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог
законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за
діяльністю аварійно-рятувальних служб; внесення на розгляд Міністрові
пропозицій щодо формування державної політики у відповідній сфері.
У 2013 році Державною службою України з надзвичайних ситуацій
забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних
коштів за 9 бюджетними програмами.
За КВК 370 „Державна служба України з надзвичайних ситуацій ” для
виконання 9 бюджетних програм було визначено одного головного
розпорядника Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного
бюджету України, в 2013 році складалась з 204 розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів:
головний розпорядник – розпорядник коштів I ступеня – Державна
служба України з надзвичайних ситуацій;

74 розпорядники коштів II ступеня;
114 розпорядники коштів III ступеня;
15 одержувачів коштів.
Загальна сума видатків, передбачених для Державної служби
України з надзвичайних ситуацій на 2013 рік становить 3 949 365,2 тис.
грн., з них використано (касові видатки) 3 973 975,0 тис. грн., або 100,6 %, в
тому числі:
за загальним фондом державного бюджету
затверджено кошторисом – 3 451 921 тис. грн.;
використано (касові видатки) 3 431 472,8 тис. грн., або 99,4%;
за спеціальним фондом державного бюджету
затверджено кошторисом – 497 444,2 тис. грн.;
використано (касові видатки) – 542 502,2 тис. грн., або 109,5 відсотка.
Фінансування видатків у системі Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у 2013 році здійснювалося за такими бюджетними
програмами:
За КПКВК 3201010 “Керівництво та управління у сфері надзвичайних
ситуацій” здійснюється утримання центрального апарату Міністерства
надзвичайних ситуацій.
Затверджено кошторисом – 73576,5 тис. грн., в тому числі: за загальним
фондом – 69 806, 5 тис. грн., за спеціальним фондом –3770,0 тис. гривень.
Використано (касові видатки) – 68041,0 тис. грн., або 92,5%, в тому
числі: за загальним фондом – 66604,9 тис. грн., або 95,4%, за спеціальним
фондом – 1436,1 тис. грн., або 38,1 відсотка.
Метою бюджетної програми є втілення державної політики у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, рятувальної справи, авіаційних пошуково - рятувальних
робіт, гідрометеорологічної діяльності.
Міністерством надзвичайних ситуацій України було опрацьовано 68352
документів, здійснено 39 перевірок підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління МНС України, організовано 70 семінарів та
нарад.
За КПКВК 3201050 “Авіаційні роботи з пошуку і рятування” –
здійснюється утримання бюджетної установи “Служба координації авіаційних
робіт з пошуку і рятування” МНС України.
Затверджено кошторисом – 9737,5 тис. грн., в тому числі: за загальним
фондом – 9737,5 тис. грн., за спеціальним фондом – 0,0 тис. гривень.
Використано (касові видатки) – 9518,4 тис. грн., або 97,7%, в тому числі:
за загальним фондом – 9518,4 тис. грн., або 97,7%, за спеціальним фондом – 0,0
тис. грн., або 0,0 відсотків.

Метою виконання бюджетної програми є забезпечення функціонування
Єдиної державної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування
для виконання міжнародних зобов'язань України у сфері авіаційного пошуку і
рятування при організації пошуково-рятувального забезпечення польотів
повітряних суден в межах району відповідальності держави.
У 2013 році було здійснено 46 тренувальних вильотів та 10 пошуково
рятувальних вильотів, 50 тренувальних стрибків з парашутом та 14 пошуково
рятувальних стрибків з парашутом.
За КПКВК 3201060 “Гідрометеорологічна діяльність” – здійснюється
утримання 19 обласних гідрометеорологічних центрів, 4 регіональних
гідрометеорологічних центрів, Центральна геофізична обсерваторія, Дунайська
гідрометеорологічна обсерваторія, Гідрометеорологічний центр Чорного та
Азовського морів, Український гідрометеорологічний центр.
Затверджено кошторисом – 217831,4 тис. грн., в тому числі: за
загальним фондом – 188384,1 тис. грн., за спеціальним фондом –
29447,3 тис. гривень.
Використано (касові видатки) – 223729,3 тис. грн., або 102,7%, в тому
числі: за загальним фондом – 188266,5 тис. грн., або 99,9%, за спеціальним
фондом – 35462,8 тис. грн., або 120,4 відсотка.
Метою виконання бюджетної програми є забезпечення інформацією,
прогнозами та попередженнями органів державної влади, Збройних сил
України, органів місцевого самоврядування, населення, а також
гідрометеорологічне обслуговування заінтересованих юридичних та фізичних
осіб.
Протягом року здійснено 10400,4 вимірювань гідрометеорологічних
параметрів, 782 – вимірювання показників та інгредієнтів забруднення
природного середовища, 260,1 – прогнози, попередження про небезпечні та
стихійні гідрометеорологічні явища, впроваджено в гідрометеорологічну
службу 140 приладів і обладнань.
За КПКВК 3201070 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів” –
здійснюється
утримання
Українського
науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту.
Затверджено кошторисом – 15145,9 тис. грн., в тому числі: за загальним
фондом – 14502,2 тис. грн., за спеціальним фондом – 643,7 тис. гривень.
Використано (касові видатки) – 19121,5 тис. грн., або 126,2%, в тому
числі: за загальним фондом – 14479,9 тис. грн., або 99,8%, за спеціальним
фондом – 4641,6 тис. грн., або 721,1 відсотка.
Метою виконання бюджетної програми є виконання прикладних
досліджень у галузі гідрометеорології, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів
для Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту.

У 2013 році проведено 33 науково-дослідну роботу у галузі
гідрометеорології, 20 науково-дослідну роботу за напрямками розвитку науки і
техніки у галузі гідрометеорології, завершено 20 науково-дослідних робіт у
галузі гідрометеорології, створено 4 нові технології, впроваджено 20 науководослідних робіт у галузі гідрометеорології. Протягом року проходять навчання
6 аспірантів (з відривом від виробництва) у галузі гідрометеорології, здійснено
прийом 3 аспірантів, з відривом від виробництва у галузі гідрометеорології.
Випущено 2 аспіранта, з відривом від виробництва у галузі гідрометеорології
та 2 аспіранта, які навчалися з відривом від виробництва та успішно пройшли
навчання у галузі гідрометеорології. Видано 900 одиниць наукової літератури в
галузі гідрометеорології. Оновлено обладнання для матеріально-технічної бази
наукових досліджень УкрНДГМІ в кількості 3 одиниць.
За КПКВК 3201080 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка
наукових кадрів” здійснюється утримання Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту ДСНС України.
Затверджено кошторисом – 19830,0 тис. грн., в тому числі: за загальним
фондом – 16280,0 тис. грн., за спеціальним фондом – 3550,0 тис. гривень.
Використано (касові видатки) – 19738,4 тис. грн., або 99,5%, в тому
числі: за загальним фондом – 16279,8 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним
фондом – 3458,6 тис. грн., або 97,4 відсотка.
Метою бюджетної програми є наукове забезпечення комплексного
розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.
У 2013 році було здійснено 50 науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, завершено 33 науково-дослідну та дослідноконструкторську роботу, розроблено 20 нормативних, методичних та інших
документів, розглянуто 48 нормативний документ, закінчено 705 випробувань у
сфері цивільного захисту, опубліковано 124 наукових робіт, розроблено 2 нові
конструктивні та технологічні рішення, експериментальні та дослідні зразки.
За КПКВК 3701280 “Забезпечення діяльності сил цивільного захисту” –
27 Головних територіальних органів управління, 1-й, 2-й, 3-й спеціальні
регіональні центри швидкого реагування оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту ДСНС України, Спеціальний морський загін ОРС ЦЗ ДСНС
України, Спеціальний авіаційний загін ОРС ЦЗ ДСНС України, База зберігання,
ремонту техніки та аварійно-рятувальних робіт ОРС ЦЗ ДСНС України,
Управління забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України, Вузол зв’язку ДСНС
України, Вузол зв’язку та автоматизації ДСНС України, ДП “Мобільний
рятувальний центр” ДСНС України, Санаторій “Одеський”, ДП “Центр
громадської безпеки 1112”.
Затверджено кошторисом – 3273022,9 тис. грн., в тому числі: за
загальним фондом – 2855703,1 тис. грн., за спеціальним фондом –

417319,8 тис. гривень.
Використано (касові видатки) – 3298237,6 тис. грн., або 100,8%, в тому
числі: за загальним фондом – 2847235,1 тис. грн., або 99,7%, за спеціальним
фондом 451002,5 тис. грн., або 108,1 відсотка.
Метою виконання бюджетної програми є захист населення і територій
від надзвиайних ситуацій природного та техногенного характеру.
МНС
України
ліквідовано
64200
пожеж,
знешкоджено
81,1 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів, кількість залучених
піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів склала 6800 разів,
ліквідовано 92 надзвичайних ситуацій, здійснено 12894 виїздів автомобільного
транспорту Управлінням забезпечення ОРС ЦЗ,
проведено 45 заходів
курортно-виховного та патріотичного напрямку. Кількість перевірок
підрозділів сил цивільного захисту до яких залучалося Управління
забезпечення ОРС ЦЗ у 2012 році склала 6500 та випадків психологічної
допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій до
яких залучалося Управління ОРС ЦЗ склала 8. 28311 особи отримали медичне
обслуговування. Аварійно-рятувальними підрозділами (на яких існує
можливість виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного та
регіонального рівня) обслуговувалися 782 об’єкти.
За КПКВК 3701350 “Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що
залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі”.
Затверджено кошторисом – 8171,2 тис. грн., в тому числі: за загальним
фондом – 8171,2 тис. грн., за спеціальним фондом – 0,0 тис. гривень.
Використано (касові видатки) – 5248,4 тис. грн., або 64,2%, в тому числі:
за загальним фондом – 5248,4 тис. грн., або 64,2%, за спеціальним фондом –
0,0 тис. грн., або 0,0 відсотків.
Метою виконання бюджетної програми є відвернення небезпеки від
населення міста Севастополь та Керч, зняття соціального напруження в регіоні,
створення безпечних умов функціонування цих міст, забезпечення екологічного
безпечного використання водних, земельних та інших ресурсів регіону.
За 2013 рік орієнтована кількість вилучених та знищених
вибухонебезпечних предметів склала 83,9 тис. одиниць. Об’єм обстежених
гірничих виробок склав 625 м. куб/год. Площа обстеженої території становить
130 га, а обстеженої морської акваторії 100,0 тис.кв.м.
За КПКВК 3201360 “Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту” –
27 навчально-методичних центра, навчальний центр оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту, Вінницьке вище професійне училище цивільного
захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Академія
пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту, інститут
державного управління, кафедра підготовки спеціалістів з питань цивільної
оборони у Севастопольському національному університеті ядерної енергії та
промисловості.

Затверджено кошторисом – 312486,6 тис. грн., в тому числі: за
загальним фондом – 269773,2 тис. грн., за спеціальним фондом –
42713,4 тис. гривень.
Використано (касові видатки) – 313293,8 тис. грн., або 100,3%, в тому
числі: за загальним фондом – 266793,1 тис. грн., або 98,9%, за спеціальним
фондом – 46500,7 тис. грн., або 108,9 відсотка.
Метою виконання бюджетної програми є підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації фахівців і допрофесійна підготовка молоді у галузі
цивільного захисту.
У 2013 році середня кількість курсантів (студентів), які навчаються за
денною формою навчання склала 5152 осіб, кількість слухачів, які навчаються
за заочною формою навчання - 2534 особи. Середня кількість ад’юнктів, які
навчаються з відривом від виробництва - 37 осіб, без відриву від виробництва –
61 осіб. Середня кількість докторів, які навчаються з відривом від виробництва
склала 4 особи. Курс навчання пройшло 9370 кваліфікованих робітників.
Середню освіту здобули 53 ліцеїсти.

За КПКВК 3201510 “Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на
території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області)”.
Затверджено кошторисом – 19563,2 тис. грн., в тому числі: за загальним
фондом – 19563,2 тис. грн., за спеціальним фондом – 0,0 тис. гривень.
Використано (касові видатки) – 17046,7 тис. грн., або 87,1%, в тому
числі: за загальним фондом – 17046,7 тис. грн., або 87,1%, за спеціальним
фондом – 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотків.
Метою бюджетної програми є організація та здійснення комплексу
заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на технічній території
військової частини А 0829, що дасть змогу запобігти виникненню повторної
надзвичайної ситуації.
Піротехнічними підрозділами було проведено очищення та
знешкодження боєприпасів на території у 47 гектарів.
Видатки, затверджені в Державному бюджеті України на 2013 рік,
спрямовано на забезпечення найнагальніших потреб установ і організацій,
що належать до сфери управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів державного
бюджету забезпечено виконання основних напрямів діяльності за кожною
бюджетною програмою.

Директор Департаменту
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