
1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2021 рік 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерство з питань стратегічних галузей  

(найменування головного розпорядника  

промисловості 

 коштів державного бюджету) 

від  № 12.02.2021 24 

260 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 2601000 Апарат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України 

3. 2601010 0442 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4. тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

 та із спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 205 056,0  205 056,0 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 624 "Про утворення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України"; 

постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2020 № 819 "Деякі питання Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України"; 

постанова Кабінету Міністрів України від  05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, інших державних органів". 

(найменування бюджетної програми) (КФКВК) (КПКВК ДБ) 

тис. гривень. 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Відновлення вітчизняної промисловості. 

 2 Реформування оборонно-промислового комплексу. 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 



2 

Мета бюджетної програми: 7. 

Формування та реалізація державної промислової політики, державної військово-промислової політики, державної політики у сфері державного оборонного замовлення, у 

сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Підтримка підприємств оборонно-промислового комплексу та космічної галузі, що мають унікальні розробки та технології, відновлення виробництв продукції, що 

має значний експортний потенціал для виготовлення сучасного високотехнологічного озброєння та сучасної ракетно-космічної техніки. 

 2 Розроблення та реалізація концепції імпортозаміщення щодо зменшення залежності від імпортних виробів та комплектувальних виробів, збільшення виробничих 

потужностей та розвитку сучасних технологій в оборонно-промисловому комплексі. 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Мінстратегпром  1  205 056,0  205 056,0 

 205 056,00  205 056,00 Всього 

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 10. 

Код державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

тис. гривень 

11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 333,0  1 Кількість штатних одиниці од. Постанова КМУ від 

05.04.2014 № 85, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 333,0 

 3,0  2 Кількість програмних продуктів, що обслуговуються од. Договори, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 3,0 

 702,2  3 Придбання ліцензій на системне та програмне забезпечення та продовження строку 

дії ліцензій 

тис.грн. Договори, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 702,2 

 9 249,0  4 Придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання тис.грн. Договори, 

внутрішньогосподарс

ький облік 

 9 249,0 

продукту 2 

 42,0  1 Кількість розроблених законопроектів та проектів нормативно-правових актів од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 42,0 



 

3 
 336,0  2 Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання од. Договір, акт 

приймання-передач. 

 336,0 

 353,0  3 Кількість придбаних примірників ліцензійного програмного забезпечення од. Договір, акт 

приймання-передач. 

 353,0 

 20,0  4 Кількість здійснених міжнародних заходів, спрямованих на залучення інвестицій та 

міжнародної технічної допомоги, поглиблення міжнародного співробітництва в 

стратегічних галузях промисловості 

од. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 20,0 

ефективності 3 

 1,3  1 Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 169,0  2 Середня вартість обслуговування одного програмного продукту тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 27,5  3 Середня вартість одного  придбаного комп'ютерного, мережевого чи 

периферійного обладнання 

тис.грн. Внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

 80,0  1 Рівень забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  2 Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  3 Рівень введення в експлуатацію комп'ютерного, мережевого чи периферійного 

обладнання 
відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  4 Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 15,0  5 Питома вага суб'єктів господарювання стратегічних галузей промисловості, що 

належать до сфери управління Міністерства, цифрова інфраструктура яких 

відповідає програмним документам у сфері діджиталізації. 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

 100,0  6 Питома вага суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з 

металобрухтом, включених до переліку відповідно до Закону України "Про 

металобрухт". 

відс. Внутрішньогосподарс

ький облік 

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

 

Державний секретар 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

І. ЯКОВЛЄВ 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата 11.02.2021 № 08010-11/260-10/4199 


