БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РOКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)
Код

1

2101010
2110
2120
2210
2240
2250
2270
2282

3110

ВСЬОГО

Найменування

2

Керівництво та військове управління Збройними
Силами України
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім
комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до
заходів розвитку
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

індикативні
прогнозні показники

необхідно
додатково (+)

індикативні прогнозні
показники

3

необхідно
додатково (+)

4

5

652 867,1

923 374,2

652 867,1

1 013 937,8

6

535 283,1
93 947,3
6 136,5

778 538,9
134 895,7
1 178,8

535 283,1
93 947,3
6 136,5

853 148,7
150 249,5
1 778,8

2 371,5

847,0

2 371,5

847,0

3 933,1
5 403,2

427,6
861,2

3 933,1
5 403,2

427,6
861,2

50,9

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
на 2021 і 2022 роках

7

50,9

5 792,4

6 574,1

5 792,4

6 574,1

652 867,1

923 374,2

652 867,1

1 013 937,8

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються
додаткові кошти)
Відповідно до інформаційного листа Мінфіну прожитковий мімімум для працездатних осіб з 1 січня 2021 року становитиме 2270 грн., з 1 січня 2022 року - 2445 грн. Зростання
посадових окладів порівняно з попереднім роком становитиме у 2021 році 8% (2270 грн. (на 1 січня 2021 року) / 2102 грн. (на 1 січня 2020 року)), у 2022 році 7,7% (2464 грн. (на 1
січня 2022 року) / 2270 грн. (на 1 січня 2021 року))
На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів
довгострокового користування у 2021 році необхідно додатково 10 539,6 тис. грн.
Це дасть можливість:
6 574,1 тис. грн. - забезпечити придбання 140 од. автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв;
1 778,8 тис. грн. - придбати комплектуючі до оргтехніки, канцтовари, письмове приладдя, папір, бухгалтерські, статистичні бланки, періодичні, довідкові та інформаційні видання для
належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей, документообігу відповідно до потреб структурних підрозділів;
427,6 тис. грн. - забезпечити в повному обсязі виконання заходів пов'язаних із службовими відрядженнями за планами старших начальників для інспектування та проведення аудитів,
подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів;

847,0 тис. грн. - забезпечити придбання автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв відповідно до потреб структурних підрозділів;
861,2 тис. грн. - оплатити комунальні послуги згідно з прогнозованими тарифами на 2021 рік;
50,9 тис. грн. - забезпечити оплату курсів, семінарів для підвищення кваліфікації особового складу.
На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів
довгострокового користування у 2022 році необхідно додатково 10 539,6 тис. грн.
Це дасть можливість:
6 574,1 тис. грн. - забезпечити придбання 140 од. автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв;
1 778,8 тис. грн. - придбати комплектуючі до оргтехніки, канцтовари, письмове приладдя, папір, бухгалтерські, статистичні бланки, періодичні, довідкові та інформаційні видання для
належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей, документообігу відповідно до потреб структурних підрозділів;
427,6 тис. грн. - забезпечити в повному обсязі виконання заходів пов'язаних із службовими відрядженнями за планами старших начальників для інспектування та проведення аудитів,
подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів;
847,0 тис. грн. - забезпечити придбання автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв відповідно до потреб структурних підрозділів;
861,2 тис. грн. - оплатити комунальні послуги згідно з прогнозованими тарифами на 2022 рік;
50,9 тис. грн. - забезпечити оплату курсів, семінарів для підвищення кваліфікації особового складу.
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

2021 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
в межах доведених
зміни
в межах
зміни
індикативних
у разі передбачення
доведених
у разі передбачення
прогнозних
додаткових
індикативних
додаткових коштів
прогнозних
показників
коштів
показників

5

6

7

8

затрат
1 Чисельність державних службовців

осіб

постанова КМУ від
05.04.2014 № 85, наказ
МОУ від 16.03.2016 №
140, управлінський облік

694,0

694,0

694,0

694,0

2 Чисельність військовослужбовців

осіб

постанова КМУ від
05.04.2014 № 85, наказ
МОУ від 16.03.2016 №
140, управлінський облік

770,0

770,0

770,0

770,0

управлінський облік

21,0

21,0

21,0

21,0

управлінський облік

749,0

749,0

749,0

749,0

управлінський облік

20,0

20,0

37,0

управлінський облік

34 452,0

34 452,0

74 849,0

3 Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в осіб
операції Об'єднаних сил (далі - ООС)
4 Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь осіб
в ООС
продукту
1 Кількість переміщень військовослужбовців до нового чол.
місця служби
ефективності
1 Середньомісячні витрати на грошове забезпечення
військовослужбовця

грн.

73 198,0

2 Середньомісячний розмір грошового забезпечення
військовослужбовця, який бере участь в ООС
3 Середньомісячний розмір грошового забезпечення
військовослужбовця, який не бере участь в ООС

грн.

управлінський облік

35 255,0

51 502,0

35 255,0

52 606,0

грн.

управлінський облік

24 703,0

40 950,0

24 703,0

42 054,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної
програми
У 2021 році граничними обсягами взагалі не забезпечено виплати надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи, виплати за виконання
обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця.
Виплата премії можлива не більше 7% посадового окладу.
У 2022 році граничними обсягами взагалі не забезпечено виплати надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи, виплати за виконання
обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця, преміювання державних службовців, виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Виплата допомоги на оздоровлення забезпечена у розмірі посадового окладу (законодавчо передбачено - в розмірі середньомісячної заробітної плати).
У разі невиділення додаткових коштів відбудеться зменшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, яке вони отримують у 2019 році, не буде забезпечено
гарантії, які зазначенні в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сім’ї" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього
грошового забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів та комплектування Збройних Сил України.
Можливе створення осередків соціальної напруги серед військовослужбовців та масового їх звільнення.
(тис. грн.)
Код

Найменування

2021 рік (прогноз)
індикативні
прогнозні показники

1

2101020

2110
2120
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270

2

3

2022 рік (прогноз)

необхідно
додатково (+)
4

індикативні прогнозні
показники
5

необхідно
додатково (+)
6

Забезпечення діяльності Збройних Сил України,
підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення
особового складу, ветеранів військової служби та членів
їхніх сімей, ветеранів війни

80 356 651,9

86 004 292,9

80 356 651,9

102 007 274,0

Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Медикаменти та
перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім
комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи
спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

46 329 670,9
8 363 844,5
9 586 725,8

45 578 834,8
8 183 119,9
14 101 017,8

46 329 670,9
8 363 844,5
9 586 725,8

49 587 854,7
8 994 510,4
23 417 820,7

392 057,8

380 289,4

392 057,8

457 623,6

3 448 414,2
1 089 298,9

1 073 225,4
1 445 277,8

3 448 414,2
1 089 298,9

1 246 100,4
1 325 267,4

454 595,2
1 386 660,3

383 258,5
8 567 424,5

454 595,2
1 386 660,3

401 497,3
8 129 301,9

2 375 679,7

1 022 073,6

2 375 679,7

1 540 227,4

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
на 2021 і 2022 роках

7

2282

2630

2700
2800
3110

3120
3130
3140
ВСЬОГО

Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до
заходів розвитку
Поточні трансферти урядам
іноземних держав та
міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення
Інші поточні видатки
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Капітальне будівництво
(придбання)
Капітальний ремонт
Реконструкція та реставрація

19 614,5

16 334,2

19 614,5

16 931,1

5 289,9

98,0

5 289,9

168,0

2 979 051,0
168 894,1
635 818,4

3 174 273,2
779 208,7
1 162 334,1

2 979 051,0
168 894,1
635 818,4

4 088 904,7
780 260,4
1 099 469,9

1 297 787,3

103 483,5

1 297 787,3
1 377 320,7
445 928,7

136 200,0
1 323,0

1 377 320,7
445 928,7

817 853,1

80 356 651,9

86 004 292,9

80 356 651,9

102 007 274,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються
додаткові кошти)
1.1 Грошове забезпечення військовослужбовців - необхідно додатково:
2021 рік - 49 931 766,5 тис. грн.
2022 рік - 53 090 095,2 тис. грн.
В умовах особливого періоду головною гарантією забезпечення національної безпеки і оборони країни, стримування агресії Російської Федерації є підготовлений,
досвідчений та вмотивований до збройного захисту своєї Батьківщини особовий склад.
Відносно невеликі порівняно з державним та приватним сектором економіки розміри виплат військовослужбовцям є однією з головних причин низької комплектації
Збройних Сил України особовим складом.
Зазначене спровокувало формування таких негативних тенденцій кадрового забезпечення Збройних Сил України, як відтік військовослужбовців - досвідчених фахівців,
внаслідок неможливості повноцінно забезпечувати потреби власних родин.
За результатами опитування військовослужбовців встановлено, що основною причиною можливого звільнення з військової служби після закінчення контракту є недостатній
рівень грошового забезпечення.
Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімеї" гарантується військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі,
що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів та комплектування Збройних Сил України.
З метою збереження кадрового потенціалу Збройних Сил України, залучення на військову службу кращих представників українського суспільства та відповідно до вимог
чинного законодавства у Міністерстві оборони України опрацьовується питання щодо збільшення мінімального розміру грошового забезпечення.
1.2 Заробітно плата - необхідно додатково:
2021 рік - 3 798 178,8 тис. грн.
2022 рік - 5 445 878,8 тис. грн.
Відповідно до інформаційного листа Мінфіну прожитковий мімімум для працездатних осіб з 1 січня 2021 року становитиме 2270 грн., з 1 січня 2022 року - 2445 грн.
Зростання посадових окладів порівняно з попереднім роком становитиме у 2021 році 8% (2270 грн. (на 1 січня 2021 року) / 2102 грн. (на 1 січня 2020 року)), у 2022 році 7,7% (2445
грн. (на 1 січня 2022 року) / 2270 грн. (на 1 січня 2021 року)).

У 2021 році граничними обсягами взагалі не забезпечено такі виплати стимулюючого характеру:
- надбавка за високі досягнення у праці;
- надбавка за складність, напруженість у роботі;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи;
- преміювання працівників.
Виплата надбавки за підтримку постійної бойової готовності військ можлива на рівні 32% посадового окладу (законодавчо передбачено - до 50%).
У 2022 році граничними обсягами взагалі не забезпечено виплати стимулюючого характеру:
- надбавка за підтримку постійної бойової готовності військ;
- надбавка за високі досягнення у праці;
- надбавка за складність, напруженість у роботі;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи;
- преміювання працівників.
1.3 Одноразова грошова допомога у разі загибелі, інвалідності, травми (контузії, поранення, каліцтва).
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 2 013 748,6 тис. грн. (3 334 чол.).
2022 рік - 2 332 440,4 тис. грн. (3 646 чол.).
1.4 Забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 411 970,8 тис. грн.
2022 рік - 422 719,8 тис. грн.
1.5. На спортивні заходи.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 12 000,0 тис. грн.;
2022 рік - 15 976,5 тис. грн.
2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 3 609 581,2 тис. грн.;
2022 рік - 4 896 684,9 тис. грн.
3. Тилове забезпечення.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 9 276 361,0 тис. грн.;
2022 рік - 9 688 736,4 тис. грн.
4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

Додаткова потреба становить:
2021 рік - 47 371,0 тис. грн.;
2022 рік - 42 849,4 тис. грн.
5. Забезпечення системи пунктів управління ЗС України.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 8 000,0 тис. грн.;
2022 рік - 8 000,0 тис. грн.
6. Підготовка військ (сил), проведення операцій та міжнародних навчань.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 3 195 144,1 тис. грн.;
2022 рік - 3 220 525,5 тис. грн.
7. Відновлення боєздатності, утримання експлуатація та ремонт озброєння та військової техніки.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 7 187 265,4 тис. грн.;
2022 рік - 6 691 629,7 тис. грн.
9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 303 551,7 тис. грн.;
2022 рік - 590 636,8 тис. грн.
10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 27 921,0 тис. грн.;
2022 рік - 36 299,5 тис. грн.
11. Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 9 459,1 тис. грн.;
2022 рік - 9 459,1 тис. грн.
13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 48 643,6 тис. грн.;
2022 рік - 66 371,9 тис. грн.
14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.

Додаткова потреба становить:
2021 рік - 1 921,7 тис. грн.;
2022 рік - 2 371,7 тис. грн.
15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 284 952,8 тис. грн.;
2022 рік - 281 583,3 тис. грн.
17. Забезпечення комплектування військовослужбовцями за контрактом та призову на строкову військову службу.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 9 301,2 тис. грн.;
2022 рік - 14 584,9 тис. грн.
16. Фортифікаційне обладнання рубежеів оборони, аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 84 284,0 тис. грн.;
2022 рік - 125 280,7 тис. грн.
18. Охорона військових об'єктів.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 170 656,1 тис. грн.;
2022 рік - 173 153,1 тис. грн.
19. Закупівля пально-мастильних матеріалів
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 4 296 314,2 тис. грн.;
2022 рік - 13 314 735,6 тис. грн.
20. Реалізація державної гуманітарної і соціальної політики у Збройних Силпх України
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 1 868,5 тис. грн.;
2022 рік - 5 568,5 тис. грн.
21. На цивільно-військове співробітництво.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 9 826,0 тис. грн.;
2022 рік - 9 826,0 тис. грн.
23. Кінологічне забезпечення.

Додаткова потреба становить:
2021 рік - 339,1 тис. грн.;
2022 рік - 339,1 тис. грн.
25. Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 129 041,6 тис. грн.;
2022 рік - 271 245,6 тис. грн.
26. Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення військових частин, залучених до операції об'єднаних сил.
Додаткова потреба становить:
2021 рік - 30 000,0 тис. грн.;
2022 рік - 30 000,0 тис. грн.
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

2021 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
в межах доведених
зміни
в межах
зміни
індикативних
у разі передбачення
доведених
у разі передбачення
прогнозних
додаткових
індикативних
додаткових коштів
прогнозних
показників
коштів
показників

5

6

7

8

затрат
1 Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі шт.
загибелі або інвалідності військовослужбовців
2 Обсяг прання білизни
тонн
3 Кількість інформаційно-аналітичних систем

од.

4 Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших
од.
телекомунікаційних послуг
5 Чисельність особового складу національних
чол.
контингентів (персоналу) та військовослужбовців,
направлених для проходження військової служби у
багатонаціональних органах військового управління за
кордоном

управлінський облік

3 926,0

3 334,0

3 614,0

3 646,0

договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік
управлінський облік

1 694,0

948,9

1 607,1

1 035,8

5,0

2,0

5,0

2,0

4 573,0

3 205,0

4 573,0

3 206,0

359,0

7,0

359,0

7,0

1 336,0

569,0

1 336,0

569,0

503,0

9,0

463,0

35,0

штати, управлінський
облік

продукту
1 Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт од.

план поточного ремонту,
наказ МОУ,
управлінський облік

2 Кількість збудованих (реконструйованих), капітально од.
відремонтованих будівель (споруд)

план будівництва та
капітального ремонту,
управлінський облік

3 Площа збудованих (реконструйованих), капітально
відремонтованих будівель (споруд)
4 Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

кв. м.

5 Кількість придбаних комплектів літнього польового
обмундирування
6 Кількість придбаних комплектів зимового
обмундирування
7 Кількість придбаних шоломів кевларових

тис.шт.

8 Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни

тис.шт.

тис.тонн

тис.шт.
тис.шт.

9 Кількість придбаної повсякденної форми нового зразкутис.шт.
10 Кількість придбаних пар черевиків з високими
тис.шт.
берцями
11 Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі
од.
периферійного обладнання та витратних матеріалів
12 Кількість переобладнаних пунктів управління за новим од.
призначенням, оновлених систем життєдіяльності,
обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки
рухомих пунктів управління

титульні списки,
управлінський облік
договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік

214 600,0

20 700,0

229 000,0

80 500,0

128,2

117,1

121,7

344,7

300,6

62,7

290,6

62,7

147,4

24,9

137,4

24,9

10,0

73,0

10,0

73,0

547,4

444,8

537,4

444,8

20,0

69,5

20,0

69,5

300,6

76,7

290,6

86,7

45 802,0

15 444,0

45 802,0

17 059,0

279,0

50,0

226,0

89,0

13 Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких од.
здійснено заходи з технічного обслуговування
(продовження ресурсу)

план ремонту,
управлінський облік

8 384,0

10 539,0

7 603,0

9 156,0

14 Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів,
од.
обладнання необхідних для технічного обслуговування
(продовження ресурсу) озброєння та військової
техніки

план ремонту,
управлінський облік

148 407,0

503 054,0

134 945,0

424 438,0

15 Кількість перевезених вагонів озброєння, військової од.
техніки та матеріально-технічних засобів залізничним
транспортом

плани перевезень,
управлінський облік

19 339,0

13 084,0

19 339,0

13 746,0

16 Кількість передплачених примірників періодичних
друкованих видань
17 Кількість заходів верифікаційної діяльності

од.

управлінський облік

17 000,0

20 000,0

17 000,0

20 000,0

шт.

план верифікаційної
діяльності,
управлінський облік

89,0

21,0

83,0

25,0

18 Кількість візитів іноземних делегацій

шт.

123,0

44,0

123,0

44,0

19 Кількість візитів за кордон

од.

77,0

25,0

77,0

25,0

20 Кількість військових частин (підрозділів), на яких
встановлено технічні засоби охорони та обладнано
охоронні периметри

од.

план співробітництва,
управлінський облік
план співробітництва,
управлінський облік
управлінський облік

11,0

25,0

6,0

29,0

грн.

управлінський облік

17 683,0

18 232,0

17 683,0

19 368,0

ефективності
1 Середньомісячні витрати на грошове забезпечення
військовослужбовця

2 Середньомісячний розмір грошового забезпечення
військовослужбовця, який бере участь в ООС
3 Середньомісячний розмір грошового забезпечення
військовослужбовця (крім військовослужбовців
строкової служби та курсантів з числа цивільної
молоді), який не бере участь в ООС

грн.

управлінський облік

21 927,0

20 182,0

21 927,0

20 643,0

грн.

управлінський облік

13 348,0

11 603,0

13 348,0

12 064,0

4 Середньомісячний розмір грошового забезпечення
курсанта з числа цивільної молоді
5 Середньомісячні витрати на заробітну плату
працівника на посаді військовослужбовця
6 Середньомісячний розмір грошового забезпечення
військовослужбовця строкової служби
7 Середньомісячні витрати на заробітну плату
державного службовця та працівника (крім
працівників на посадах військовослужбовців)

грн.

управлінський облік

945,0

19 250,0

945,0

19 527,0

грн.

управлінський облік

7 821,0

6 799,0

7 821,0

7 069,0

грн.

управлінський облік

557,0

1 771,0

557,0

1 779,0

грн.

управлінський облік

7 783,2

13 618,1

7 783,2

16 151,1

управлінський облік

540,0

604,0

586,6

639,7

договори, управлінський
облік

2 000,0

1 100,0

2 000,0

1 100,0

договори, управлінський
облік
договори, управлінський
облік

10,4

5,0

10,4

11,3

910,0

1 890,0

910,0

1 890,0

8 Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі тис.грн.
загибелі або інвалідності військовослужбовців
9 Середньомісячний розмір компенсації
грн.
військовослужбовцю за піднайом житла або оренди
житлових приміщень на одну сім'ю
військовослужбовця
10 Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку тис.грн.
11 Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у грн.
тому числі периферійного обладнання та витратних
матеріалів
12 Середні витрати за користування однією
грн.
інформаційно-аналітичною системою
13 Середня вартість переобладнання пунктів управління, тис.грн.
оновлення систем життєдіяльності обладнаних
робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих
пунктів управління

управлінський облік

400 600,0

24 400,0

400 600,0

24 400,0

управлінський облік

278,0

160,0

158,8

89,9

14 Середня вартість технічного обслуговування
(продовження ресурсу) одиниці озброєння та
військової техніки

тис.грн.

договори, управлінський
облік

11,9

72,9

13,1

80,2

15 Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, тис.грн.
обладнання необхідних для технічного обслуговування
(продовження ресурсу) озброєння та військової
техніки

договори, управлінський
облік

7,6

12,8

8,3

14,0

16 Середня вартість підготовки одного
військовозобов'язаного
17 Середня вартість призову одного резервіста

грн.

управлінський облік

2 311,0

1 000,0

2 311,0

1 134,0

грн.

управлінський облік

5 164,0

1 010,0

5 164,0

1 502,0

18 Середньомісячний розмір грошової винагороди в
іноземній валюті одного військовослужбовця,
направленого для проходження військової служби за
кордоном

тис.грн.

управлінський облік

122,4

5,0

122,4

8,3

19 Середня вартість призову одного громадянина на
грн.
строкову військову службу (без урахування коштів на
харчування та перевезення громадян із збірних пунктів
обласних військкоматів до місця служби)

управлінський облік

20 Середня вартість закупівлі, встановлення,
обслуговування технічних засобів охорони та
дообладнання охоронного периметру військової
частини (підрозділу)

тис.грн.

договори, управлінський
облік

відс.

управлінський облік

4 067,0

520,0

4 067,0

810,0

663,4

418,6

634,5

244,6

76,1

23,9

73,1

26,9

якості
1 Рівень забезпечення харчуванням особового складу
відповідно до встановлених норм

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної
програми
1.1 Неукоплектованність Збройних Сил України внаслідок не забезпечення гарантій зазначених в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення.
1.3 Недостатнє фінансування не забезпечить виконання прийнятих рішень щодо виплати призначеної одноразової грошової допомоги. Фактично не будуть виконуватись
норми Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, що призведе до масових звернень громадян до різних державних органів, а також
в суди.
1.5 Обмеження фінансового ресурсу ставить під загрозу якісну підготовку спортсменів ЗС України до виступу на міжнароних та інших спортивних змаганнях.
2 Обмеження фінансового ресурсу:
1. Не забезпечення потреби на оплату комунальних послуг ставить під загрозузниження рівня боєготовності, через можливе відключення військових частин, установ і
організацій від мереж постачання комунальними послугами, зменшення температури в казармах та інших службових приміщеннях, що може призвести до розморожування систем
теплопостачання в опалювальний період, а також до зростання захворюваності особового складу через порушення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі в зоні проведення ООС
(недостатня кількість дров паливних, брикету).
2. Не забезпечення потреби на проведення робіт будівництва та капітального ремонту (реконструкції):
- уповільнення темпів відновлення фондів та розвитку інфраструктури військових містечок;
- виконання заходів будівництва (реконструкції) та капітального ремонту в основному на аварійних об’єктах та об’єктів комунального призначення;
- не завершення робіт, розпочатих у минулих роках, у тому числі по відновленню фондів новосформованих підрозділів, а також будівництва таборів та навчальних центрів для
підготовки військ;
- неможливість розміщення особового складу новостворених підрозділів.
3. Не забезпечення потреби поточного ремонту:
- виконання лише обов’язкових робіт поточного ремонту на об’єктах комунального призначення, решта робіт плануватиметься за залишковим принципом, що призведе до
погіршення стану казармено-житлового фонду.
- незабезпечення відповідних умов проживання та підготовки військових підрозділів;
- порушення безпечних та екологічних умов експлуатації котелень та інших об’єктів комунального призначення, а також пов’язане з цим підвищення ризиків виникнення
аварійних ситуацій;
- виконання лише обов’язкових робіт поточного ремонту на об’єктах комунального призначення, решта робіт плануватиметься за залишковим принципом, що не дасть в повній
мірі виконати заходи по ремонту штабів, казарм, їдалень, складів та інших допоміжних будівель.

4. Не забезпечення потреби на прибдання майна квартирно-експлуатаційної служби:
- не забезпечення мінімальних побутових умов для військовослужбовців (ліжко, стілець, стіл тощо), у тому числі новосформованих підрозділів.
3. Обмеження фінансового ресурсу не дозволить:
провести капітальний ремонт критично-необхідної частини резервуарного парку центрів забезпечення, складів та базах пального безпосереднього підпорядкування та не
допустити надзвичайні ситуації, мінімізувати можливі негативні наслідки виходу із ладу стаціонарних резервуарів;
замінити засоби зберігання пального у військових частинах, які за своїм технічним станом не підлягають подальшої експлуатації;
придбати ЗІП для технічних засобів;
утримувати та обслуговувати технічні засоби заправки та транспортування пального;
здійснювати централізовані перевезення пального (навчання водіїв та оформлення дозволів на небезпечні вантажі);
закупити ємності (каністри) для підвищення запасу ходу техніки та зберігання незначних обсягів мастильних матеріалів;
забезпечити особовий склад строкової служби та забезпечити нового набору військовослужбовців військової служби за контрактом речовим майном;
забезпечити речовим майном генералів, офіцерів та прапорщиків, військовослужбовців військової служби за контрактом речовим майном;
забезпечити харчування військовослужбовців Збройних Сил України у 2021 році протягом 85 діб на суму 1040882,1 тис. грн;
відновити військови запаси продовольства до визначеного рівня;
забезпечити харчування військовослужбовців Збройних Сил України у 2022 році протягом 95 діб на суму 1218680,4 тис. грн.
4. Обмеження фінансового ресурсу не дозволить:
дооснастити механізовані (танкові) підрозділи Збройних Сил України акумуляторними батареями до радіозасобів транкінгового зв’язку, що значно знизить рівень стійкості,
мобільності, та розвідзахищеності системи зв'язку ЗС України;
здійснити дооснащення та доукомплектованість підрозділів Збройних Сил України новітнім обладнанням автоматизації, моніторами, принтерами та іншою периферійною
технікою, іншим майном зв'язку, направленим на утримання системи зв'язку. провести придбання комплектувальних виробів та деталей для ремонту техніки зв'язку та автоматизації;
здійснити у повному обсязі оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення;
провести курсову підготовку та підвищення кваліфікації особового складу із захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах.
5. Обмеження фінансового ресурсу ставить під загрозу готовність системи управління ЗС України до виконання завдань за призначенням, може призвести до руйнування
пунктів управління та можливого порушення системи управління ЗС України.
6. Обмеження фінансового ресурсу роках ставить під загрозу щорічне нарощення показників бойової готовності військ, зокрема нальоту льотчиків та наплаваності кораблів.
7. Обмеження фінансового ресурсу значно зменшить спроможність Збройних Сил відновити боєздатність пошкодженого озброєння та військової техніки. Запаси
військово-технічного майна для проведення поточного ремонту ОВТ на сьогодні вичерпані.
9. Обмеження фінансового ресурсу значно зменшить перевезення ОВТ та МТЗ (у тому числі у район проведення операції об'єднаних сил).
11. Обмеження фінансового ресурсу поставить під загрозу виконання державної інформаційної політики у Міністерстві оборони України та Збройних Сил України та
погіршить ситуацію з інформуванням світової спільноти про події в Україні, що є неприйнятним в умовах сучасного інформаційного протиборства з Російською

Федерацією.
13. Обмеження фінансового ресурсу поставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов'язань в рамках участі в міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки, а також невиконання міжнародних угод у військовій сфері.
14. Обмеження фінансового ресурсу поставить під загрозу виконання строків із отриманням матеріально-технічної допомоги, навчанням особового складу щодо
використання отриманої МТД від країн-партнерів, а також з метою ефективної оборонної реформи.
15. Обмеження фінансового ресурсу призведе до зриву відновлення частини об'єктів аеродромів Збройних Сил України, негативним чином вплине на організацію та
здійснення бойового чергування з ППО важливих державних об'єктів та безпеку виконання польотів авіації та не дасть змоги забезпечити в повному обсязі виконання передбачених
заходів з експлуатації, утримання та проведення поточного ремонту аеродромів, що призведе до значного погіршення стану штучних покрить аеродромів, будівель та споруд
службово-технічної забудови, інженерних мереж.
Обмеження фінансового ресурсу призведе до зриву реконструкції гідротехнічних споруд і як наслідок призведе до часткового руйнування причалів, зменшення
ефективності їх використання та погіршення стану бойової готовності бойового корабельного і катерного складу ВМС ЗС України.
16. Обмеження фінансового ресурсу призведе до зменшення закупівлі спеціальних засобів загородження та засобів спеціального призначення та не дасть у повній мірі
забезпечити створення та утримання системи інженерних загороджень на лінії зіткнення сторін, а також не забезпечить на належному рівні утримання та експлуатацію інженерних
споруд.
17. Обмеження фінансового ресурсу не дасть можливість забезпечити в повному обсязі призов на строкову військову службу та забезпечити виплату грошової допомоги
громадянам України, які призиваються на строкову військову службу в розмірі 2-х прожиткових мінімумів.
18. Обмеження фінансового ресурсу не дасть можливість на належному рівні організувати охорону військових об’єктів та зберігання озброєння та військової техніки та
може призвести до виникнення надзвичайної ситуації.
19. Обмеження фінансового ресурсу не дасть можливості забезпечити у повному обсязі війська необхідною кількістю пального для створення військових та оперативних
запасів, заходів життєдіяльності, повної підготовки екіпажів армійської авіації, ПС ЗС України та практичної підготовки курсантів.
23. Обмеження фінансового ресурсу призведе до меншого відсотка укомплектованості кінологічних підрозділів собаками.
25. Обмеження фінансового ресурсу призведе до зниженя якості підготовки офіцерських кадрів та зриву випучку офіцерів льотних спеціальностей.
26. Обмеження фінансового ресурсу не дасть можливості своєчасно здійснювати виконання невідкладних заходів щодо забезпечення військових частин, залучених до
виконання завдань за призначенням щодо стримування та відсічі збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей.
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Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються
додаткові кошти)
Збільшення видатків необхідне для фінансування у визначеному обсязі Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період
до 2022 року,, Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів проекту 58250 та Державної цільової оборонної програми створення комплексу "Сапсан".
Необхідно забезпечити додаткові видатки на виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами
України.
Слід зазначити, що роботи виконуються за контрактами державного оборонного замовлення та більшість із них є перехідними, тобто, зобов'язання, що були взяті в 2019 році не
будуть забезпечені бюджетними асигнуваннями.
Додатковий ресурс дозволить відкрити нові дослідно-конструкторські роботи та продовжити вже розпочаті, а саме: ДКР, шифри "Артилерія-ІТ", "Радник" та "Логістика-ІТ".
Додатковий ресурс забезпечить упродовж 2021 - 2022 років створення (в рамках проведення дослідно-конструкторських робіт) та розгортання в повному обсязі інформаційної
інфраструктури (другої та третьої черги) для впровадження функціональних складових єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами DRMIS, створення
відповідних комплексних систем захисту інформації, інтеграція визначених інформаційних систем та закупівлю комплектувальних виробів і обладнання для розгортання
інформаційної інфраструктури.
Виділення додаткових коштів за загальним фондом у 2021 та 2022 роках надасть можливість оплати радіостанції УКХ діапазону 732,8 млн грн, у тому числі поставлених за
державним контрактом, укладеним під державні гарантії за програмою зміцнення обороноздатності держави та проводити обслуговування кредитного договору, укладеного за
вищезазначеною програмою. Крім того, надання додаткового фінансового ресурсу протягом 2021-2022 років надасть можливість щодо дооснащення військових частин та підрозділів
сучасною технікою (устаткування для автоматичного оброблення інформації (принтер, ДБЖ, АРМ на базі ПЕОМ разом із програмним забезпеченням) що дозволить забезпечити
повноцінний та захищений зв'язок керівничому складу та іншим службовим особам Міністерства оборони України та Збройних Сил України, у 2021 році 271,2 млн.грн у 2022 році321,8 млн. грн.
Оснащення військових частин та підрозділів Збройних Сил України сучасною технікою УКХ діапазону дозволить підвищити стійкість, мобільність, пропускну спроможність
та розвідзахищеність системи зв'язку ЗС України.

З метою підвищення рівня справності ОВТ та враховуючи реальну можливість підприємств ДК "Укроборонпром" додатковий фінансовий ресурс надасть змогу відновити у
2021 році - 1 284 од. озброєння та військової техніки, а саме:
В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 99 од., у тому числі:
Літаків – 15 од. (СУ-24М – (1літак), СУ-27 – 3 од., СУ-24МР (1 літак), Су-25 – 3 од. (3 літаки), МіГ-29 – 3 од. (3 літаки), АН-26 – 2 од. (2 літака), Л-39 (1літак), Іл-76 (1 літак));
Вертольотів – 24 од. (Мі-24 – 14 од., Мі-8 – 8 од., Ка-Т29Б – 2 од.).
Техніки ЗРВ – 4 од. ( ЗРК С-300ПТ – 2 комп-са., ЗРК С-300ПС– 2од.).
Техніки РТВ – 6 од. (НРЗ 1Л22 – 4 од., ПРВ-16 – 2 од.).
Техніки авіаційного забезпечення – 50 од.(інженерно-аеродромної техніки – 6 од., БпАК - 44 од.).
Ракетно-артилерійського озброєння – 81 од.:
РСЗВ – 10 од. (6 одБМ-21 “Град”, 4 од.300мм 9А52 РСЗВ “Смерч”);
НА – 41 од. (1 од.-"Мста-С", 1 од. - СГ 2С5 "Гіацинт-С" , 18 од. - СГ 2С3 "Акація", 21 од. - СГ 2С1 "Гвоздика" ).
ЗА – 29 од.(9 од. -"Стріла-10", 14од. -"Тунгуска", 6 од. - “Шилка” )
спеціальна машина АРС-14 - 1 од.
Бронетанкового озброєння і техніки – 140 од.:
Т-72 – 3 од., Т-64 - 31 од., БРЕМ -1 - 5 од., БРМ-1К – 2 од., БРДМ -2 - 23 од., БРЕМ-Ч-10 од, БТС-4 - 10 од, ПРЗС – 70 – 10 од., ТРМ-80 – 18 од., МТО-80 – 18 од, ПКУ-150 – 10
од.
Автомобільної техніки – 233 од.:
Вантажні – 227 од.;
Спеціальні ЗВП – 6 од.;
Техніки родів військ та служб – 731 од.:
Техніка РЕБ – 4 од.;
Інженерна техніка – 67 од.;
Техніка РХБЗ – 16 од.;
Навігаційна техніка – 12 од.;
Техніка тилу – 489 од.;
Техніки зв’язку – 26 од.
Техніки спеціального зв’язку – 117 од.
Погасити боргових зобов’язань за державними гарантіями за відновлення протягом 2019 – 2022 років
95 од. ОВТ, у 2021 році на суму 3 млрд. 757,7 млн. грн
надасть змогу відновити у 2022 р - 2 013 од. озброєння та військової техніки, а саме:
В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 168 од.
Ракетно-артилерійського озброєння – 81 од.
Бронетанкового озброєння і техніки – 315 од.
Автомобільної техніки – 407 од.
Техніки родів військ та служб – 1 042 од.:
Техніка РЕБ – 6 од.;
Інженерна техніка – 80 од.;
Техніка РХБЗ – 24 од.;
Навігаційна техніка – 12 од.;

Техніка тилу – 779 од.;
Техніки спеціального зв’язку – 95 од.
Техніка зв’язку – 46 од.
Погасити боргових зобов’язань за державними гарантіями за відновлення протягом 2019 – 2022 років
95 од. ОВТ, у 2022 році на суму 71,0 млн. грн.
Збільшення видатків у 2021 -2022 році необхідне для фінансування Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

2021 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
в межах доведених
зміни
в межах
зміни
індикативних
у разі передбачення
доведених
у разі передбачення
прогнозних
додаткових
індикативних
додаткових коштів
прогнозних
показників
коштів
показників

5

6

7

8

затрат
1 Кількість ДКР, які виконуються за державним
од.
оборонним замовленням (далі - ДОЗ)
2 Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення од.
ескізного проекту, технічного проекту, розроблення
робочої конструкторської документації, виготовлення
дослідних зразків, проведення випробувань

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

14,0

44,0

15,0

23,0

12,0

28,0

12,0

11,0

3 Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних
од.
випробувань
4 Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що
од.
відкрито та виконуються за ДОЗ
5 Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної од.
інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

2,0

16,0

3,0

12,0

1,0

4,0

1,0

5,0

2,0

3,0

2,0

3,0

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

50,0

18,0

42,0

53,0

170,0

200,0

147,0

145,0

18,0

19,0

18,0

21,0

2,0

1,0

3,0

32,0

30,0

44,0

46,0

79,0

73,0

144,0

143,0

продукту
1 Кількість закупленої бронетехніки

од.

2 Кількість закупленої автомобільної техніки різного
од.
функціонального призначення
3 Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони од.
4 Кількість закуплених броньованих катерів різного
призначення
5 Кількість закуплених безпілотних авіаційних
комплексів
6 Кількість закупленої техніки зв'язку

од.
од.
од.

7 Кількість модернізованої бронетанкової техніки з
ремонтом за технічним станом
8 Кількість модернізованої авіаційної техніки з
ремонтом за технічним станом
9 Кількість модернізованої техніки протиповітряної
оборони з ремонтом за технічним станом
10 Кількість розроблених зразків озброєння та військової
техніки, прийнятих на озброєння
11 Кількість придбаної електронно-обчислювальної
техніки
12 Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного
обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального
призначення) для створення цифрової системи зв'язку

од.

22,0

12,0

29,0

11,0

12,0

11,0

12,0

75,0

47,0

60,0

61,0

2,0

5,0

3,0

4,0

2 120,0

300,0

2 120,0

300,0

10 278,0

1 597,0

10 278,0

1 351,0

13 Кількість придбаних комплектів обладнання для
стаціонарної захищеної системи обміну інформації
(ЗСОІ)

од.

Контракт, управлінський
облік

3 544,0

2 207,0

3 544,0

2 207,0

14 Кількість придбаної апаратури зв'язку

од.

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

1 627,0

969,0

1 627,0

969,0

1 081,0

2 054,0

965,0

3 760,0

1 947,0

4 672,0

1 768,0

5 576,0

110,0

231,0

98,0

354,0

18 Кількість придбаних засобів захисту інформації та
тис.од.
контрольно-вимірювальної апаратури
19 Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів од.
криптографічного захисту інформації та спеціальної
паперової продукції

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

1 120,0

100,0

1 120,0

100,0

20 000,0

5 000,0

20 000,0

5 000,0

20 Кількість закуплених (відремонтованих)
тис.од.
комплектуючих до боєприпасів
21 Кількість закупленого (відремонтованого)
од.
спеціального верстатного та арсенального обладнання

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

2,1

21,4

2,1

21,4

1,0

1,0

1,0

1,0

1 Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової тис.грн.
техніки
2 Середні витрати на придбання одиниці автомобільної тис.грн.
техніки
3
тис.грн.
Середні витрати на придбання одиниці техніки
протиповітряної оборони

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

32 357,0

32 357,0

34 268,0

34 268,0

3 103,0

3 103,0

3 290,0

3 290,0

32 181,0

32 181,0

32 181,0

32 181,0

4 Середні витрати на придбання одного броньованого
катера

Контракт, управлінський
облік

188 191,0

188 191,0

199 482,0

199 282,0

од.
од.
од.
од.
од.

15 Кількість озброєння та військової техніки, на яких
од.
проведено капітальний ремонт
16 Кількість озброєння та військової техніки, на яких
од.
проведено інші види відновлювальних робіт
17 Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів,
од.
безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних
двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний
ремонт (інші види відновлювальних робіт)

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

ефективності

тис.грн.

5 Середні витрати на придбання одиного безпілотного тис.грн.
авіаційного комплексу
6 Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку тис.грн.
7 Середні витрати на модернізацію одиниці
тис.грн.
бронетанкової техніки
8 Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної тис.грн.
техніки з ремонтом за технічним станом
9 Середні витрати на модернізацію одиниці техніки
тис.грн.
протиповітряної оборони з ремонтом за технічним
станом

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

3 596,0

3 596,0

3 812,0

3 812,0

1 283,0

1 283,0

1 360,0

1 360,0

15 230,0

15 230,0

16 144,0

16 144,0

27 003,0

27 003,0

28 625,0

28 625,0

15 620,0

15 620,0

16 557,0

16 557,0

10 Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту тис.грн.
за державним оборонним замовленням
11 Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом тис.грн.
створення ЄАСУ ЗСУ
12 Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом тис.грн.
створення інформаційної інфраструктури

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

41 231,0

41 231,0

43 705,0

43 705,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

50 000,0

25 000,0

60 000,0

25 000,0

61 000,0

13 Середня вартість одиниці електронної обчислювальної тис.грн.
техніки (з придбанням програмного забезпечення)

Контракт, управлінський
облік

25,3

25,4

25,3

25,4

14 Середня вартість комплекту телекомунікаційного
обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального
призначення)

тис.грн.

Контракт, управлінський
облік

64,5

479,9

64,5

408,3

15 Середня вартість придбання комплекту обладнання
для стаціонарної ЗСОІ
16 Середні витрати на придбання апаратури зв'язку

тис.грн.

Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік
Контракт, управлінський
облік

8,4

2,3

8,4

2,3

5,9

6,9

5,9

6,9

2 336,0

2 336,0

2 616,3

2 616,3

157,4

157,4

176,3

176,3

9 415,5

9 415,5

10 545,4

10 545,4

тис.грн.

17 Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ тис.грн.
18 Середня вартість інших видів відновлювальних робіт тис.грн.
одиниці ОВТ
19 Середня вартість капітального ремонту (інших видів тис.грн.
відновлювальних робіт) літального апарату (літака,
вертольота, безпілотного авіаційного комплексу,
авіаційного двигуна та агрегата)
20 Середня вартість одиниці засобів захисту інформації
та контрольно-вимірювальної апаратури

тис.грн.

Контракт, управлінський
облік

11,7

11,7

11,7

11,7

21 Середня вартість одиниці витратних матеріалів для
засобів криптографічного захисту та спеціальної
паперової продукції

тис.грн.

Контракт, управлінський
облік

0,1

0,1

0,1

0,1

відс.

Управлінський облік

100,0

100,0

100,0

100,0

якості
1 Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та
військової техніки у загальній кількості розроблених

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної
програми
У разі фінансування заходів Державних програм зі створення ОВТ в обсязі, меншому ніж визначений, вони не будуть виконані у встанволлений термін, що в свою чергу негативно
позначиться на існуючому рівні спроможностей Збройних Сил України.
Відсутність фінансування у визначених програмними документами обсягах призведе до суттєвого збільшення строків виконання робіт із створення Єдиної автоматизованої системи
управління Збройними Силами України.
Фінансування заходів зі створення інформаційної системи в обсязі, меншому ніж визначений, призведе до затримки з її впровадженням.
Не виділення додаткових коштів призведе до використання застарілих радіостанцій Р-123, Р-130, Р-111, Р-173, які вислужили встановлені терміни експлуатації та не забезпечують
достатній рівень надійності та скритності управління військами (силами), у тому числі під час проведення антитерористичної операції.
Якщо додаткові кошти на відновлення ОВТ не будуть виділені відновлення спроможностей у визначеному обсязі за цим напрямом не відбудеться.
У разі фінансування заходів Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії у в обсязі, меншому ніж визначений, вона
не буде виконан у встановлений термін.
Пропозиції щодо альтернативних шляхів забезпечення виконання бюджетної програми відсутні.
(тис. грн.)
Код

Найменування

2021 рік (прогноз)
індикативні
прогнозні показники

1

2101190
3120
3140
3240
ВСЬОГО

2

Будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців Збройних Сил України
Капітальне будівництво
(придбання)
Реконструкція та реставрація
Капітальні трансферти
населенню

3

2022 рік (прогноз)

необхідно
додатково (+)

індикативні прогнозні
показники

4

5

необхідно
додатково (+)
6

826 200,0

1 299 800,0

826 200,0

3 459 800,0

576 046,6

249 800,0

576 046,6

2 409 800,0

50 153,4
200 000,0

200 000,0
850 000,0

50 153,4
200 000,0

200 000,0
850 000,0

826 200,0

1 299 800,0

826 200,0

3 459 800,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
на 2021 і 2022 роках

7

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються
додаткові кошти)
В межах додаткової потреби щороку можилово буде здійснювати наступні заходи:
- за рахунок будівництва передати до розподілу 224 квартир та 468 кімнат у гуртожитках (КЕКВ 3121);
- за рахунок придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі передати до розподілу у 2021 році 1742 квартири, а у 2022 році - 2 720 квартир (КЕКВ 3121);
- за рахунок реконструкції будівель передати до розподілу 121 квартиру та продовжити реконструкцію 4-х обєктів, які ввести в експлуатацію в наступні роки (КЕКВ 3141);
- продовжити будівництво 27-ти обєктів які планується ввести вексплуатацію в наступні роки на суму 270 млн. грн.

Крім того, на суму 850,0 млн. грн. можливо буде виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 1 126 сім'ям військовослужбовців.
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

2021 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
в межах доведених
зміни
в межах
зміни
індикативних
у разі передбачення
доведених
у разі передбачення
прогнозних
додаткових
індикативних
додаткових коштів
прогнозних
показників
коштів
показників

5

6

7

8

затрат
1 Кількість безквартирних військовослужбовців, які
осіб
перебувають на квартирному обліку на початок року

управлінський облік

46 383,0

45 655,0

45 661,0

44 933,0

од.

план, управлінський
облік

169,0

224,0

169,0

224,0

2 Кількість квартир отриманих від придбання житла на од.
вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших
джерел за договорами, укладеними у поточному році

план, управлінський
облік

137,0

1 742,0

137,0

2 730,0

3 Кількість квартир отриманих від реконструкції
од.
об'єктів, що розпочата у минулі роки
4 Кількість житлових об'єктів, на яких проведено
од.
будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у
наступних роках)

план, управлінський
облік
план, управлінський
облік

151,0

121,0

151,0

121,0

12,0

27,0

12,0

27,0

5 Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи од.
з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у
наступних роках)

план, управлінський
облік

3,0

4,0

3,0

4,0

6 Кількість квартир, яким надано статус службового
од.
житла
7 Загальна площа житла, отриманого від добудови
тис.кв.м
об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки
8 Загальна площа житла, отриманого від придбання
тис.кв.м
житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі
та із інших джерел за договорами, укладеними у
поточному році

план, управлінський
облік
план, управлінський
облік
план, управлінський
облік

137,0

626,0

137,0

860,0

11,9

15,4

11,9

15,4

8,6

108,0

8,6

170,0

9 Загальна площа житла, отриманого від реконструкції тис.кв.м
об'єктів, що була розпочата у минулі роки

план, управлінський
облік

8,9

7,9

8,9

7,9

план, управлінський
облік

2,0

4,0

2,0

4,0

продукту
1 Кількість квартир отриманих від будівництва на
земельних ділянках, що належать Міністерству
оборони України, яке розпочато у минулі роки

10 Кількість введених в експлуатацію у поточному році
(які плануються до введення) житлових об'єктів,
ступінь готовності яких на початок року складала
більш ніж 70%

од.

11 Кількість сімей військовослужбовців, яким буде
виплачено грошову компенсацію за належне їм для
отримання жиле приміщення

управлінський облік

265,0

1 126,0

265,0

1 126,0

1 Середня вартість будівництва одного квадратного
грн.
метра загальної площі житла
2 Середня вартість реконструкції одного квадратного
грн.
метра загальної площі житла
3 Середня вартість одного квадратного метра загальної грн.
площі житла придбаного на вторинному ринку та на
умовах пайової участі у поточному році

план, управлінський
облік
план, управлінський
облік
план, управлінський
облік

9 663,2

963,2

9 663,2

9 663,2

9 926,7

9 926,7

9 926,7

9 926,7

16 360,9

16 360,9

16 360,9

16 360,9

4 Середній розмір грошової компенсації
тис.грн.
військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм
для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну
сім'ю

управлінський облік

754,9

754,9

754,9

754,9

1 Частка службових квартир від загальної кількості
відс.
квартир
2 Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної
відс.
кількості тих, що перебувають на обліку
3 Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які відс.
будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні
роки

план, управлінський
облік
план, управлінський
облік
план, управлінський
облік

30,0

30,0

30,0

30,0

1,6

7,0

1,6

9,3

17,2

35,0

17,2

35,0

4 Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які відс.
будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у
наступні роки

план, управлінський
облік

55,1

30,0

55,1

30,0

од.

ефективності

якості

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної
програми
Відсутність додаткового фінансового ресурсу не дасть можливість збудувати (придбати) визначену запитом кількість квартир Міністерством оборони України що негативно
вплине на проходження служби основним складом ЗС України та не сприятиме мотивації військовослужбовців до підписання наступних контрактів, створить відповідну соціальную
напругу в їх сім'ях.
. Факт відсутності додаткових коштів погіршить соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей та створить умови неможливості виконання статті 12 Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
(тис. грн.)
Код

Найменування

2021 рік (прогноз)
індикативні
прогнозні показники

1

2101210

2

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного
палива, озброєння, військової техніки та іншого
військового майна, забезпечення живучості та
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних
Сил України

3

1 509 500,0

2022 рік (прогноз)

необхідно
додатково (+)
4

1 018 231,0

індикативні прогнозні
показники

необхідно
додатково (+)

5

6

1 509 500,0

642 787,5

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
на 2021 і 2022 роках

7

2210
2240
2260
3110

Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім
комунальних)
Видатки та заходи
спеціального призначення
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

63 581,6

75 508,7

10 396,3

10 396,3

1 435 432,1

1 018 231,0

1 423 595,0

642 787,5

1 018 231,0

1 509 500,0

642 787,5

90,0

ВСЬОГО

1 509 500,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються
додаткові кошти)
З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації та на виконання ПКМУ № 472 (зі змінами)
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

2021 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
в межах доведених
зміни
в межах
зміни
індикативних
у разі передбачення
доведених
у разі передбачення
прогнозних
додаткових
індикативних
додаткових коштів
показників
коштів
прогнозних
показників

5

6

7

8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної
програми
(тис. грн.)
Код

Найменування

2021 рік (прогноз)
індикативні
прогнозні показники

1

2105010
2110
2120
2210
2220
2230
2240

2

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби
транспорту
Оплата праці
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Медикаменти та
перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім
комунальних)

3

2022 рік (прогноз)

необхідно
додатково (+)

індикативні прогнозні
показники

4

5

необхідно
додатково (+)
6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду
на 2021 і 2022 роках

7

844 662,4

1 717 985,7

844 662,4

1 941 109,7

521 539,5
94 014,5
36 848,0

743 665,1
186 402,9
464 933,7

521 539,5
94 014,5
36 848,0

870 185,4
205 043,2
515 111,8

1 651,0

1 979,0

1 651,0

2 342,0

57 739,6
2 378,0

32 315,6
2 993,0

57 739,6
2 378,0

41 321,1
3 530,1

2250
2260
2270
2700
3110

3120
ВСЬОГО

Видатки на відрядження
Видатки та заходи
спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Соціальне забезпечення
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
Капітальне будівництво
(придбання)

2 884,2
42,0

2 603,6
20 000,0

2 884,2
42,0

4 178,8
20 000,0

28 487,6

17 906,3

28 487,6

31 824,4

13 978,0
70 100,0

9 886,5
140 000,0

13 978,0
70 100,0

12 272,9
140 000,0

15 000,0

95 300,0

15 000,0

95 300,0

844 662,4

1 717 985,7

844 662,4

1 941 109,7

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються
додаткові кошти)
Збільшення обумовлено необхідністю приведення заробітної плати державних службовців та працівників до рівня заробітної плати відповідальних виконавців органів
державної влади.
Виділення додаткових коштів дозволить залучити більшу кількість військовослужбовців за контрактом та виплачувати одноразову грошову допомогу при підписанні
першого контракту, з врахуванням збільшення прожиткового мінімуму, а також дозволить забезпечити потребу в інших видах грошового забезпечення передбачених ПКМУ № 704
від 30.08.2017р "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
Нарахування на фонд заробітної плати - 49458,7*0,22 = 10 880,9 тис. грн.; на фонд грошового забезпечення - 109 400 тис. грн.
В звязку з постійним недофінансуванням видатків на придбання форми військової форми одягу та іншого речового майна збільшується потреба в придбанні польової
форма одягу, засобів індивідуального захисту ,бронежилетів захисних ,шоломів та іншого речового майна . Виділення додаткових коштів забезпечить 100% потребу в засобах
індивідуального захисту та спецодягу, грошової компенсація замість речового майна вже звільненим в/службовцям та дозволить поновлювати непорушні запаси речової служби.
Додаткове забезпечення ПММ підрозділів ДССТ забезпечить виконання завдань з проведення розмінування, проведення регламентних робіт та ТО, виконання
навчально-практичних робіт та оновлення непорушних запасів ПММ Збільшення фінансування у 2021-22 рр дозволить оновити казармено-житловий фон та забезпечить
відновлення та підтримання у працездатному стані техніки, яка потребує ремонту.
Додаткові витрати необхідні для придбання медикаментів для лікування хворих .
Додаткова потреба по забезпеченню нормами харчування, визначена Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
Виділення додаткових видатків дозволить організувати забезпечення життєдіяльності військ згідно встановлених норм у розмірі 100%,забезпечити харчування рядового,
сержантського і старшинського складу військової служби, які проходять військову службу за контрактом, крім вихідних, святкових днів та часу перебування у відпустці, тільки
обідом з розрахунку 45 % добового набору продуктів за цією нормою; - додатково до норми № 1 п.3, п/п «и» військовослужбовцям, які призначені до складу варти
- додатково до норми № 1 п.9 військовослужбовцям, які беруть участь в ООС згідно ПКМУ від 11.04.2018 № 331
- доведення н/з до встановлених норм . Збільшення витрат обумовлено також зростанням цін на продукцію.
Майбутній ефект – забезпеченість харчуванням особового складу, обідами військовослужбовцями за контрактом, додатковим харчуванням в/сл-ців, які беруть участь у ООС

Додаткові видатки будуть спрямовані на забезпечення призову громадян України на строкову військову службу, в т.ч. харчування та перевезення призовників,на прання
білизни та технічне обслуговування та ремонт техніки звязку та АСУ."
Виконання в повному обсязі заходів, пов'язаних із направлення у службові відрядження за планами старших начальників, оплата добових, проїзду, квартирних для
проведення навчальних зборів, супроводження особового складу, надання допомоги підлеглим військовим частинам, перевірок після періоду навчання, подання звітності, проведення
навчальних занять, службових нарад, зборів тощо. Витрати на службові відрядження для виконання завдань на територіях проведення ООС та охорони обєктів НТС, відрядження
представників командувань до військових частин для надання допомоги та контролю за поставленими завданнями.
Додаткові видатки забезпечать здійснення оновлення техніки спец.призначення.
Збільшення потреби - через значне збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії. Додаткове виділення коштів забезпечить 100% потребу в сплаті за
комунальні послуги та енергоносії в підрозділах ДССТ.
Відшкодування пільгової частни санаторно-курортних путівок ,виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності, загибелі (смерті) , забезпечення 100%
потреби за піднайом житла безквартирним військовослужбовцям,; допомога під час призову на строкову військову службу
Відповідно до вимог ст 44 Закону України "Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності"(1045-14) 0,3 відсотка фонду оплати праці первинним профспілковим
організаціям на культурно-масову , фізькультурну та оздоровчу роботу.
У відповідності до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робі і послуг для гарантійного забезпечення потреб оборони" та Постанови КМУ
від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" в разі виділення додаткових коштів планується буде
здійснено заміна непридатної до використання, а також фізично та морально застарілої техніки і технічного майна для швидшого та якіснішого виконання завдань за призначенням
- придбання інженерної техніки - (59 од.)
Забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей.
Реалізація заходів дозволить забезпечити безквартирних в/сл та членів їх сімей надасть змогу створити фонд службового житла для військовослужбовців за контрактом, за рахунок
переобладнання казарм під казарми поліпшеного типу, з метою створення мотиваційних чинників привабливості військової служби для громадян України.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

1

2

3

4

2021 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
в межах доведених
зміни
в межах
зміни
індикативних
у разі передбачення
доведених
у разі передбачення
прогнозних
додаткових
індикативних
додаткових коштів
показників
коштів
прогнозних
показників

5

6

7

8

затрат
1 Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі чол.
загибелі або інвалідності військовослужбовців

управлінський облік

10,0

13,0

10,0

14,0

од.

управлінський облік

72,0

630,0

72,0

693,0

осіб

управлінський облік

33,0

180,0

33,0

198,0

осіб

план санаторно
курортного
забезпечення,
управлінський облік

56,0

105,0

56,0

115,0

продукту
1 Кількість відремонтованого озброєння та військової
техніки
2 Чисельність військовослужбовців, які отримали
компенсацію за піднайом ними жилих приміщень
3 Чисельність осіб, які отримали послуги
санаторно-курортних закладів

4 Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

283,3

6 774,8

283,3

7 452,3

управлінський облік

15 905,7

19 580,4

15 905,7

21 538,4

грн.

управлінський облік

10 085,2

11 916,4

10 085,2

13 108,0

грн.

управлінський облік

8 529,3

10 819,2

8 529,3

11 901,1

грн.

договори,управлінський
облік
договори,управлінський
облік
управлінський облік

60,1

73,5

60,1

80,8

5 431,1

11 025,0

5 431,1

12 127,5

6 281,4

9 028,9

6 281,4

9 931,8

тонн

договори,управлінський
облік

1 Середньомісячний розмір грошового забезпечення
військовослужбовця, який бере участь в операції
Об'єднаних сил

грн.

2 Середньомісячний розмір грошового забезпечення
військовослужбовця, який не бере участь в операції
Об'єднаних сил
3 Середньомісячні витрати на заробітну плату
державного службовця та працівника
4 Середня вартість харчування на добу одного
військовослужбовця
5 Середня вартість речового забезпечення одного
військовослужбовця
6 Середня вартість будівництва одного кв м загальної
площі житла

ефективності

грн.
грн.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної
програми
Відсутність додаткового виділення коштів по загальному фонду на 2021-2022 роках призведе до неможливості здійснення функціональних завдань Державної
спеціальної служби транспорту, покладених на неї відповідно до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту".
Не виділення додаткових коштів призводить до унеможливлення своєчасного та в повному обсязі матеріального та технічного забезпечення підрозділів
Державної спеціальної служби транспорту, недоотримання військовими частинами речового, продовольчого та медичного забезпечення впливає на бойову готовність Державної
спеціальної служби транспорту, як наслідок призведе до створення передумов втрати здоров’я та життя військовослужбовців, особливо учасників ООС та не дозволить створити
запаси комплектно-табельного оснащення військових частини, створити запаси майна.
ВСЬОГО:

101 142 260,5

121 372 703,4

Міністр/керівник відомства

101 142 260,5

147 877 604,2
Андрій ЗАГОРОДНЮК

(підпис)

Керівник фінансової служби

(прізвище та ініціали)

Сергій ДЯЧЕНКО
(підпис)

(прізвище та ініціали)

