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4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

 1 Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

Мета бюджетної програми5.

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці, забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський", виконання 
міжнародних зобов'язань України та проведення науково обґрунтованої оцінки біологічного та мінерально-ресурсного потенціалу регіону.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання 

 1 Проведення ХХVІ та підготовка до ХХVІІ української антарктичної експедиції

 2 Проведення наукових досліджень

 3 Співробітництво з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою7.

разомзагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разомзагальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

10987654321

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разомзагальний 
фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення №

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

11
Усього  372 917,4  100,0  373 017,4  372 100,8  435,9  372 536,7 -816,6  335,9 -480,7

-84,3 -84,3 3726,8 3726,8 1  3811,1  3811,1Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику

тис. гривень
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Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Видатки за напрямом  “Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику” менші на 84,3 тис. грн.  через зменшення фактичного курсу валюти, ніж планувалося, 
при сплаті міжнародних членських внесків  до Наукового комітету з антарктичних досліджень (СКАР), Ради керуючими антарктичними програмами (КОМНАП) та Секретаріату 
Договору про Антарктику (СДА).

-13,5 -13,5 561,5 561,5 2  575,0  575,0Інформаційно-видавнича діяльність

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Що стосується касових видатків за напрямом “Інформаційно-видавнича діяльність”, то вони також менші на 13,5 тис. грн. від запланованих. Економія виникла у зв’язку з тим, що 
у кінці 2021 року була виконана верстка та технічне редагування другого тиражу періодичного видання - журналу "Український антарктичний журнал" із створенням оригіналл-
макету, але не встигли надрукувати даний тираж  через завантаженість редакції в кінці року та перенесли друк журналу на перший квартал 2022 року.

-109,1 -109,1 25192,9 25192,9 3  25302,0  25302,0Виконання наукових досліджень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
В результаті виконання у 2021 році НДР/НТР за Договорами  укладеними ДУ НАНЦ з Виконавцями – переможцями  конкурсного відбору проєктів за Державною цільовою 
науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки, Виконавцями була зменшена фактична вартість трьох таких науково-дослідних робіт на 
суму 109,1 тис. грн., що потягло за собою зменшення касових  витрат за напрямом “Виконання наукових досліджень”

 335,9-609,7 -273,8 343055,5 435,9 342619,6 100,0 4  343229,3  343329,3Організація та проведення антарктичних експедицій

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 
бюджетної програми
Касові видатки за загальним фондом   за напрямом “Організація та проведення антарктичних експедицій”  на 609,7 тис. грн. менші від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної 
програми,  у зв’язку із  тим, що заплановані та внесені до Плану закупівель процедури закупівель (відкриті торги та спрощені закупівлі) не відбулися через недостатню кількість 
учасників або були оскаржені, а для повторного проведення закупівель було недостатньо часу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код 
державної 
цільової

програми

Назва державної цільової програми

11109876543

разом
спеціальний

фонд
загальний

фондразом
спеціальний

фонд
загальний

фондразом
спеціальний

фонд
загальний

фонд

ВідхиленняКасові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

21
 128 408,2  100,0  128 508,2 128 408,2  100,0  128 508,2475 Державна цільова науково-технічна 

програма проведення досліджень в 
Антарктиці на 2011 - 2023 роки

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання9.
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11

Фактичні результативні показники

Джерело
інформації

Одииниця
виміруПоказники

№
з/п

Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми

разомзагальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

Відхилення

1 2 3 4 8 9 10 12 13765

разомспеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд разом

спеціаль-
ний фонд

загальний 
фонд

1 затрат
Кількість установ од. Штатний розпис  1  1 1  1  1
Штатна чисельність працівників осіб Штатний розпис  60  60 2  60  60
дослідники осіб Штатний розпис  29  29 -6-6 3  35  35
спеціалісти осіб Штатний розпис  19  19  4 4 4  15  15
полярники осіб Штатний розпис  8  8  2 2 5  6  6
фахівці осіб Штатний розпис  4  4 6  4  4
Штатна чисельність працівників на 
01.01.2021

осіб Штатний розпис  60  60 7  60  60

Штатна чисельність працівників на 
01.01.2022

осіб Штатний розпис  60  60 8  60  60

Кількість міжнародних організацій 
Договору про Антарктиду, до яких 
сплачуються внески

од. Постанова КМУ від 13.09.2002 
№1371

 3  3 9  3  3

Сплата внесків до міжнародних 
організацій Договору про 
Антарктику

тис.грн. Договір, акт виконаних робіт  1601,2  1601,2 -84,3-84,3 10  1685,5  1685,5

Підготовка учасників антарктичних 
експедицій

тис.грн. Договір, акт виконаних робіт  10427,1  10427,1 -5050,9-5050,9 11  15478  15478

Логістичне забезпечення 
українських антарктичних 
експедицій

тис.грн. Договір, акт виконаних робіт  38381,3  38381,3  2031,3 2031,3 12  36350  36350

Організаційне та матеріально-
технічне забезпечення Державної 
установи  Національний 
антарктичний науковий центр

тис.грн. Управлінський облік
Управлінський облік

 11622,4  300  11922,4 -8261,5-8461,5  200 13  20083,9  100  20183,9

Здійснення закупівлі матеріально-
технічних засобів, пального та 
мастильних матеріалів для 
антарктичної станції, продуктів 
харчування. спецодягу, лікарських 
засобів, предметів повсякденного 
побуту для учасників антарктичних 
експедицій

тис.грн. Договір, акт виконаних робіт  32293,2  91,2  32384,4  11976,2 11885  91,2 14  20408,2  20408,2

Здійснення екологічних заходів та 
утилізація відходів згідно з 
вимогами Мадридського протоколу

тис.грн. Договір, акт виконаних робіт  650  650 15  650  650

Проведення досліджень, пов'язаних 
із забезпеченням національних 
інтересів в Антарктиці

тис.грн. Договір, акт виконання робіт  2055,6  2055,6 16  2055,6  2055,6
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Створення об'єктів дослідницької 
інфраструктури Державної установи 
Національний антарктичний 
науковий центр

тис.грн. Управлінський облік  1963  1963 -2037-2037 17  4000  4000

Створення Антарктичного району, 
що особливо охороняється 
відповідно до Протоколу про 
охорону навколишнього середовища 
до Договору про Антарктику

тис.грн. Управлінський облік  70  70 18  70  70

Модернізація антарктичної станції 
"Академік Вернадський"

тис.грн. Договір, акт виконаних робіт  13092,4  44,7  13137,1 -12331,7-12376,4  44,7 20  25468,8  25468,8

Набуття у власність науково-
дослідного судна та витрати на його 
експлуатацію

тис.грн. Договір, акт виконання робіт  232453,2  232453,2  13412,8 13412,8 21  219040,4  219040,4

Придбання обладнання для 
модернізації інфраструктури 
Державної установи Національний 
антарктичний науковий центр

тис.грн. Управлінський облік  1737  1737 -13-13 21  1750  1750

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками  середньої чисельності штатних одиниць виникла в результаті виробничої необхідності, а саме 
збільшилася штатна кількість категорії полярників на 2 одиниці наукових посад, та спеціалістів на 4 одиниці посад адміністративного складу за рахунок зменшення на 6 штатних 
одиниць категорії дослідників, але всі зміни були виконані в межах затвердженої загальної чисельності штатних одиниць.

Фактичні показники сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику, а саме: внесків  до Наукового комітету з антарктичних досліджень (СКАР), Ради 
керуючими антарктичними програмами (КОМНАП) та Секретаріату Договору про Антарктику (СДА) зменшилися за рахунок зменшення фактичного курсу валюти, в порівнянні 
із запланованим.

Економія коштів за  показником  «Підготовка учасників антарктичних експедицій» виникла у зв’язку з тим, що при затверджені паспорта бюджетної програми на 2021 рік 
планувалося  максимально можливий термін перебування сезонного загону УАЕ на УАС «Академік Вернадський» (3780 людино-доби), але фактично була менша кількість як 
учасників так і кількість днів перебування їх у експедиції (1154 людино-доби). Також польове забезпечення для зимівників УАС «Академік Вернадський» планувалося з 
максимальним  розрахунком (4680 людино-доби), а фактично кількість людино-діб  становила менше (4253 людино-доби), оскілки  зміна учасників 25-ї  УАЕ  учасниками 26-ї 
УАЕ відбулася за надзвичайно короткий проміжок часу  через погодні умови. Таким чином касові видатки по польовому забезпеченню склалися менші на 5 441,4 тис. грн., ніж 
планували на початок року, але водночас збільшилися витрати на заходи по підготовці учасників УАЕ  (проведення учбово-практичних зборів та медичного обстеження 
кандидатів у зимівники) на 390,5 тис. грн. Вартість наданих послуг була збільшена,  в порівнянні від запланованих, після проведення переговорів з постачальниками. Також в 
кінці 2021 року було прийнято рішення про проведення учбово-практичних зборів для кандидатів в зимівники 27-ї УАЕ на УАС «Академік Вернадський», які планували провести 
у січні 2022р., з метою своєчасної та більш ефективної їх підготовки.

Що стосується логістичного забезпечення українських антарктичних експедицій, то фактично даний показник був збільшений на 2 031,3 тис. грн.. Пояснюється це тим, що всі 
учасники зимового і сезонного загону, перш ніж продовжити свій шлях до Української антарктичної станцiї «Академік Вернадський» морським транспортом, перебували на 14-ти 
денному карантині у м.Пунта Аренас (Республіка Чилі) з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Дані санепідеміологічні міри тягнули за 
собою збільшення витрат на забезпечення учасників житлом в готелі, продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами (при необхідності) та регулярними 
лабораторними тестами на наявність/відсутність вірусу COVID-19.

Економія коштів за показником “Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи Національний антарктичний науковий центр”  склалася в сумі  8 461,5 
тис. грн. та виникла у зв’язку із зменшенням закордонних службових відряджень, оскільки ряд наукових конференцій проводилися у режимі  онлайн  за 
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допомогою засобів інтернет-комунікацій, а деякі  заходи взагалі були скасовані та не відбулися через епідеміологічну ситуацію та  карантинні обмеження в країні.  Також відпала 
потреба  на придбання окремих матеріалів та оплати послуг. Разом з цим на економію вплинули процедури закупівель (відкриті торги та спрощені закупівлі), які не відбулися 
через недостатню кількість учасників або були оскаржені. Стосовно фактичних показників за спеціальним фондом, то вони збільшилися на 200 тис. грн., ніж планувалося, за 
рахунок надходження коштів у рамках спільного Проєкту  з Європейським союзом «Open Practices. Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA)» та за виконання 
спільного українсько-білоруського науково-дослідного проєкту у 2021, згідно  Договору №М/101-2021 від 22.11.2021 р.. 

За рахунок економії коштів за показником “Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Державної установи Національний антарктичний науковий центр” та частково  за 
рахунок «Підготовка учасників антарктичних експедицій»  збільшилися фактичні витрати на закупівлю матеріально-технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для 
антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, лікарських засобів, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій, що дало можливість 
покращити  відповідні умови праці та життя на УАС для учасників експедицій.    
За рахунок спеціального фонду показник збільшився на 91,2 тис. грн., у зв’язку з безкоштовним надходженням матеріальних цінностей, а саме: господарські та санітарно-
гігієнічні товари, мийні засоби, запчастини та приладдя, які не планувалися на початок року

Зменшення фактичного показника “Створення об'єктів дослідницької інфраструктури Державної установи Національний антарктичний науковий центр”, в порівнянні від 
запланованого, на 2 037,00 тис.грн., зумовлене зменшенням кількості закупленого обладнання та матеріалів, ніж планувалось, також не було проведено запланований ремонт в 
приміщеннях, що планувалось орендувати, через не закінчення оформлення документів на оренду до кінця 2021 року.

Витрати на модернізацію  антарктичної станції "Академік Вернадський" зменшилися на 12 376,4 тис. грн. з них: 355,5 тис. грн. капітальних видатків було повернуто до бюджету, у 
зв’язку з тим, що заплановані процедури закупівель (відкриті торги та спрощені закупівлі) не відбулися через недостатню кількість учасників або були оскаржені, а для 
повторного проведення закупівель було недостатньо часу. Згідно довідок  про зміни до кошторису №3 від 20 грудня 2021р. та №6 від 29 грудня  2021р. капітальні видатки у сумі 
12 020,9 тис. грн. із “ Модернізація  антарктичної станції "Академік Вернадський" було перекинуто на поточні видатки на показник  "Набуття у власність науково-дослідного 
судна та витрати на його експлуатацію" для послуг з виконання міжрейсового технічного обслуговування науково-дослідницького судна “Ноосфера”.
Збільшення показника по спеціальному фонду на 44,7 тис. грн. зумовлене благодійним дарунком  для антарктичної станції "Академік Вернадський" машини посудомийної NE700 
PD/PB/PS D50-32-DBM.

Закупівля обладнання для модернізації інфраструктури ДУ НАНЦ  здійснювалася через процедуру відкритих торгів. В результаті учасником-переможцем фактична вартість 
обладнання була заявлена на 13 тис. грн. менша, ніж планувалося. Невикористані  кошти були повернуті в дохід бюджету. Для підготовки науково-дослідницького судна 
«Ноосфера» до виходу в рейс  необхідно було виконати міжрейсове технічне обслуговування, що включає в себе комплекс робіт для відновлення справності, відновлення 
технічного ресурсу ЕРС з заміною його частин, включаючи базові, з заходом судна в док для здійснення даних робіт.  Після заходу судна в док та проведення огляду і в процесі 
виконання ремонтних робіт планова вартість необхідних робіт збільшилась майже вдвічі, відмовитись від здійснення яких неможливо було оскільки це вплинуло б на можливість 
здійснення виходу науково-дослідного судна «Ноосфера» (ІМО № 8904496) з порту Одеса до української антарктичної станції «Академік Вернадський». В результаті чого 
фактичні витрати по показнику “Набуття у власність науково-дослідного судна та витрати на його експлуатацію” збільшилися на 13 412, 8 тис. грн.

2 продукту
Кількість проведених заходів з 
підготовки учасників антарктичної 
станції (тренувальний збір, тренінг, 
медичне обстеження учасників 
антарктичної експедиції)

од. Управлінський облік  4  4  1 1 1  3  3

Кількість завершених та 
впроваджених наукових досліджень

од. Управлінський облік  52  52  14 14 2  38  38
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Кількість спеціалістів, 
підготовлених  до антарктичної 
експедиції

осіб Управлінський облік  12  12 3  12  12

Кількість створених експозицій 
"Дослідницька та природоохоронна 
діяльність в Антарктиці"

од. Управлінський облік  1  1 4  1  1

Тираж наукового журналу 
"Український антарктичний журнал"

од. Управлінський облік  100  100 -50-50 5  150  150

Кількість придбаних експонатів для 
музею

од. Управлінський облік  5  5 6  5  5

Електронне видання науково-
популярного журналу “Експедиція-
ХХI”

од. Управлінський облік  1  1 7  1  1

Кількість міжнародних заходів 
Системи Договору про Антарктику, 
у роботі яких взято участь 
делегаціями Уряду України

од. Управлінський облік  3  3 -2-2 8  5  5

Кількість заходів щодо 
популяризації науково-
дослідницької та природо-охоронної 
діяльності в Антарктиці

од. Управлінський облік  34  34 9  34  34

Кількість міжнародних звітів щодо 
провадження наукової діяльності

од. Управлінський облік  3  3 -2-2 10  5  5

Кількість придбаного обладнання 
для модернізації інфраструктури 
Державної установи Національний 
антарктичний науковий центр

од. Управлінський облік  4  4 -11-11 11  15  15

Кількість створених лабораторій для 
опрацювання первинних даних та 
зразків отриманих в українській 
антарктичній експедиції

од. Управлінський облік  1  1 14  1  1

Кількість придбанного обладнання 
для модернізації антарктичної 
станції "Академік Вернадський"

од. Управлінський облік  117  117  13 13 15  104  104

Кількість набутих у власність та 
підготовленних до експлуатації 
науково-дослідних суден

од. Управлінський облік  1  1 16  1  1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Збільшилася кількість проведених заходів з підготовки учасників антарктичної станції у зв’язку з ти, що в кінці 2021 року було прийнято рішення про проведення ще одного 
заходу, а саме проведення  учбово-практичних зборів для кандидатів в зимівники 27-ї УАЕ на УАС «Академік Вернадський», які планували провести у січні 2022р., з метою 
своєчасної та більш ефективної їх підготовки.

Розбіжності виникли в кількості  науково-дослідних та науково-технічних робіт, завершених та впроваджених у наукову діяльність, в результаті залучених висококваліфікованих 
фахівців до наукових досліджень ДУ НАНЦ, в тому числі за сумісництвом, що дозволило збільшити кількість НДР та НТР за напрямами, 
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передбаченими Державною цільовою програмою, на 14 од.  

У 2021 році планувався  друк двох  тиражів періодичного видання - журналу "Український антарктичний журнал" (по 50 екз. в кожному тиражі) та друк 50 екз. тез до Х 
Міжнародної Антарктичної Конференції присвяченої 25-річчю підняття Державного прапора України на Українській антарктичній станції “Академік Вернадський”, але фактично 
надруковано було лише один тираж журналу "Український антарктичний журнал" (50 екз.), друк другого тиражу журналу перенесено на перший квартал 2022 року через 
завантаженість редакції в кінці року. Натомість замість другого теражу журналу було надруковано “Покажчик географічних назв району Аргентинських островів — півострова 
Київ (Західна Антарктика)”  в кількості 50 екз. Покажчик потрібний для науковців, які виконують роботу в районі Аргентинських островів — півострова Київ (Західна 
Антарктика), з метою уніфікованого вживання антарктичних топонімів, спрощення пошуку інформації за даними географічними об’єктами, належного орієнтування під час 
виконання польових досліджень, а також представлення результатів таких досліджень у різних виданнях, у тому числі і фахових. Та у зв’язку з карантинними обмеженнями  
з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19 Х Міжнародна Антарктична Конференція присвячена 25-річчю підняття Державного прапора 
України на Українській антарктичній станції “Академік Вернадський” була проведена в режимі відеоконференції, тому тези не друкувалися, а були підготовлені та викладені в 
електронному вигляді, що в свою чергу зменшило фактичну кількість показника “ Тираж наукового журналу "Український антарктичний журнал" на 50 од.

Секретаріатами організацій Договору про Антарктику у 2021 році було ухвалено рішення щодо скасування низки запланованих заходів через пандемію коронавірусної інфекції. 
Натомість, представники ДУ НАНЦ взяли участь у роботі  трьох запланованих міжнародних заходах, які через пандемію коронавірусної інфекції відбулися у режимі 
телеконференції за допомогою засобів інтернет-комунікацій, а саме: 43-ї Консультативної наради з Договору про Антарктику (СДА) (14 – 24 червня 2021 р.), 33-й Загальній 
щорічній нараді Ради керуючих національними антарктичними програмами, КОМНАП (14 липня 2021 р.),  та 40-й нараді Комісії зі збереження морських живих ресурсів 
Антарктики, ККАМЛР (11– 29 жовтня 2021 р.) про участь в яких представниками ДУ НАНЦ  було підготовлено та подано звіти.

У зв’язку з подорожчанням запланованого обладнання кількість придбаного обладнання для  модернізації інфраструктури Державної установи Національний антарктичний 
науковий центр зменшилася на 11 од.

 Кількість придбаного обладнання для модернізації антарктичної станції "Академік Вернадський" фактично збільшилася на 13 од. через те, що відпала потреба у придбанні одного 
запланованого дороговартісного обладнання, натомість було придбано інше необхідне обладнання але в більшій кількості та за меншу вартість.
Збільшилася кількість обладнання по спеціальному фонду за рахунок безкоштовного надходження благодійного дарунку в кількості 1 од., яке не планувалося на початок року.

3 ефективності
Середні витрати на підготовку 1 
учасника антарктичних експедицій 
(тренувальні збори, тренінги, 
медичне обстеження учасників 
антарктичної експедиції)

тис.грн. Управлінський облік  868,9 -420,9 1  1289,8

Середні витрати на видання 1 
примірника щорічного журналу 
"Український антарктичний журнал"

грн. Управлінський облік  1365,4  365,4 2  1000

Середні витрати на виконання 1 
наукового дослідження

тис.грн. Управлінський облік  484,5 -181,3 3  665,8

Середні витрати на придбання 1 
експонату музею

тис.грн. Управлінський облік  18 4  18
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Середні витрати на придбання 
одиниці обладнання для 
модернізації інфраструктури 
Державної установи Національний 
антарктичний науковий центр

тис.грн. Управлінський облік  434,3  317,6 6  116,7

Середні витрати на придбання 
оиниці обладнання для модернізації 
антарктичної станції " Академік 
Вернадський "

тис.грн. Управлінський облік  111,9  44,7 -133  44,7 7  244,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжності між затвердженими результативними показниками та фактичними, а саме середні витрати, виникли у зв"язку із розбіжностями між фактичними та затвердженими 
показниками "продукту" та показниками "затрат", причини виникнення яких вказано в поясненнях до п.п. 1, 2.
4 якості

Рівень своєчасної підготовки та 
проведення української 
антарктичної експедиції

відс. Управлінський облік  100 1  100

Рівень виконання зобов'язань 
України перед міжнародними 
організаціями зі сплати членських 
внесків

відс. Управлінський облік  100 2  100

Частка впроваджених наукових 
досліджень у загальній кількості 
завершених

відс. Управлінський облік  100 3  100

Рівень введення в експлуатацію 
придбаного обладнання для 
модернізації інфраструктури 
Державної установи Національний 
антарктичний науковий центр

відс. Управлінський облік  100 4  100

Рівень готовності об'єктів 
дослідницької інфраструктури 
Державної установи Національний 
антарктичний науковий центр

відс. Управлінський облік  49 -51 6  100

Рівень введення в експлуатацію 
придбаного обладнання для 
модернізації антарктичної станції 
"Академік Вернадський"

відс. Управлінський облік  100 7  100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками рівня готовності об'єктів дослідницької інфраструктури Державної установи Національний 
антарктичний науковий центр виникли у зв'язку з тим що не було проведено запланований ремонт в приміщеннях, що планувалось орендувати, через не закінчення оформлення 
документів на оренду до кінця 2021 року та перенесено на 2022 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників
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Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми10.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Олексій ШКУРАТОВЗаступник Міністра з питань європейської 
інтеграції (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)(підпис)


