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на№ від 

Рахункова палата України 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України розглянуло лист Рахункової палати 
України від 29.09.2015 № 18-1892 стосовно результатів аудиту ефективності 
використання у 2014 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, 
спрямованої на здійснення заходів з енергозбереження щодо заміщення та 
скорочення споживання природного газу та в межах компетенції повідомляє. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» 
Міністерству фінансів України було передбачено Субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій (далі - Субвенція). На виконання 
доручення Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України Мінрегіоном 
було розроблено, а Урядом прийнято постанову Кабінетом Міністрів України 
від 08.08.2015 №369 «Деякі питання соціально-економічного розвитку 
окремих територій у 2014 році», якою затверджено розподіл Субвенції між 
місцевими бюджетами. 

Враховуючи велику кількість звернень органів місцевої влади стосовно 
узгодження позицій та вирішення проблемних питань, що виникли під час 
формування переліків об'єктів до фінансування у 2014 році за рахунок 
Субвенції, з метою забезпечення ефективного використання Субвенції, 
Мінрегіоном 18.09.2014 проведено нараду з представниками обласних, 
Київської міської державних адміністрацій. 

За результатами проведеної наради Мінрегіоном опрацьовано та 
узагальнено інформацію регіонів щодо обсягу непогашеної кредиторської 
заборгованості, яка виникла у попередні роки за рахунок Субвенції. Станом 
на 01.09.2014 така заборгованість складала 198,1 млн. гривень, з яких 
Державною фінансовою інспекцією України перевірено і підтверджено 
134,3 млн. гривень, не перевірено - 63,8 млн. гривень.,: 
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На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 16.10.2015 
№36769/1/1-14 та з метою погашення цієї заборгованості, Міністерством 
було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2014 р. 
№ 369». Проект постанови було погоджено без зауважень Мінфіном, 
Мінекономрозвитку, отримано висновок Мінюсту та листом від 17.12.2014 
№12/20-19-2780 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Разом з тим, відповідно до рішення Урядового комітету з питань 
економічного розвитку та європейської інтеграції від 26.12.2014 (п.6 
протоколу №3) Кабінетом Міністрів України було повернуто зазначений 
проект постанови. 

Зважаючи на вищевикладене, Мінрегіон листом від 18.02.2015 
№7/19-1737 направив Міністерству фінансів України пропозиції щодо 
передбачення коштів на погашення кредиторської заборгованості в обсязі 
349,4 млн. гривень, яка утворилась станом на 01.01.2015 за об'єктами, які 
фінансувались у минулих роках за кошти державного бюджету, в тому числі 
за Субвенцією з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -
140,6 млн. гривень. _____ " 

Перший заступник Міністра В.А. Негода 
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