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Щодо надання пропозицій 

І Г Р А Х У Н К О В ] . L A J I A T A 

Міністерство фінансів розглянуло Звіт Рахункової палати України про 
результати аудиту ефективності використання 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, і повідомляє. 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (далі -
субвенція) була передбачена змінами до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік», внесеними Законом України від 27.03.2014 
№ 1165-VII. 

Згідно з Порядком та умовами надання субвенції, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106, формування 
та затвердження переліків об'єктів і заходів за рахунок коштів субвенції 
віднесено до компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих держадміністрацій та виконавчих органів місцевого 
самоврядування. 

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2014 рік» (зі змінами) було встановлено, що розподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими 
бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Розробником проекту постанови Уряду «Деякі питання соціально-
економічного розвитку окремих територій у 2014 році», яким пропонувалося 
затвердити розподіл субвенції між місцевими бюджетами, було Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. 

" ч Вказаний проект постанови Уряду було прийнято на засіданні 
о? Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 
g 08.08.2014 №369). 
^ При цьому, згідно із пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України 

від 08.08.2014 №369 (зі змінами) було встановлено, що кошти субвенції 
спрямовуються на здійснення заходів з енергозбереження щодо заміщення 
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споживання природного газу та скорочення споживання природного газу 
шляхом модернізації теплогенеруючого обладнання у сфері теплопостачання. 

Розподіл субвенції, затверджений пунктом 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 08.08.2014 №369, погоджено у встановленому порядку 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Стосовно погашення кредиторської заборгованості повідомляємо, що 
за інформацією Державної казначейської служби кредиторська 
заборгованість за видатками місцевих бюджетів, що здійснювались за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 
обліковується за відповідними місцевими бюджетами. 

Змінами до Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік», 
внесеними Законом України від 17.09.2015 № 704-VIII, окремим місцевим 
бюджетам передбачена субвенція з державного бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 
загальному обсязі 275 млн. грн., кошти якої у встановленому порядку можуть 
бути спрямовані на погашення вищезазначеної кредиторської заборгованості. 

Питання виділення додаткових коштів державного бюджету для 
повного погашення зареєстрованої Казначейством кредиторської 
заборгованості місцевих бюджетів станом на 01.01.2015, що виникла за 
результатами використання субвенції у попередні роки, може бути 
розглянуто у встановленому порядку при внесенні змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік» у разі вишукування 
додаткового фінансового ресурсу. 

Одночасно повідомляємо, що пропозиції Мінрегіону з порушеного у 
Звіті Рахункової палати України питання до Мінфіну станом на 29.10.2015 
не надходили. 
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