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Рахункова палата України 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України розглянув ваш 
лист від 08.09.2015 № 05-1751 щодо рішення Рахункової палати України від 
11.08.2015 № 1-4 «Про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, виділених Державному комітету телебачення і 
радіомовлення України на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для 
державних потреб, функціонування україномовної версії міжнародного каналу 
«EuroNews», у 2014 році та І півріччі 2015 року, та повідомляє наступне. 

З метою належного контролю за усуненням виявлених під час ревізії 
порушень законодавства та попередження їх виникнення в подальшому, 
Держкомтелерадіо здійснено наступні заходи. 

На виконання листа Міністерства фінансів України від 12.08.2015 
№ 31-04110-09-9/26060 щодо підготовки бюджетних запитів до проекту 
державного бюджету на 2016 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 
2017-2018 роки'відповідно до статей 21 та 34 Бюджетного кодексу України 
Держкомтелерадіо п.п. 3.1 п. З Окремого доручення 14.08.2015 № 42/1 
зобов'язало розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам 
бюджетних коштів (Національна тслекомпанія України, Національна 
радіокомпанія України, Державна телерадіокомпанія «Культура», обласні та 
регіональні державні телерадіокомпанії забезпечити своєчасне та якісне 
подання фінансово-економічному управлінню в електронному вигляді з 
подальшим письмовим підтвердженням інформаційно-аналітичних матеріалів з 
підготовки бюджетних запитів з детальними розрахунками та економічними 
обґрунтуваннями щодо виділення коштів у 2016-2018 роках за.бюджетною і 
програмою КПКВ 1701080 «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для ; 
державних потреб». 

У встановлені окремим дорученням терміни Держкомтелерадіо 
забезпечив надходження матеріалів, здійснення їх аналізу, узагальнення, | 
підготовку показників проекту державного бюджету та листами від 25.08.2015 ' 
№ 109/6-1 та від 26.08.2015 № 110/6-1 надіслав Мінфіну бюджетні запити, | 
бюджетну пропозицію за програмою 1701010 «Керівництво та управління у | 
сфері телебачення і радіомовлення», пропозиції щодо капітальних видатків у 
2014-2015 роках та прогноз на 2016 рік і показники, що їх характеризують. ! 

jj РАХУНКОВА ПАЛАТА 
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З метою належного контролю за усуненням виявлених під час ревізії 
порушень законодавства та попередження їх виникнення в подальшому, 
проведеної Державною фінансовою інспекцією України, Держкомтелерадіо 
доручено НТКУ розробити та затвердити План заходів або Наказ щодо 
усунення виявлених порушень. 

Наказом НТКУ від 15.09.2015 № 184 «Про заходи щодо усунення 
недоліків за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності НТКУ за 
період з 01.07.2013 по 31.03.2015 р.» затверджено План заходів, спрямованих на 
усунення недоліків, виявлених за результатами ревізії фінансово-господарської 
діяльності Національної телекомпанії України, здійсненої Державною 
фінансовою інспекцією України за період з 01.07.2013 по 31.03.2015. 

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України 
від 17 вересня 2015 року № 704-VIII «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2015 рік», Держкомтелерадіо листом від 
21.09.2015 № 82/6-1 надав Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до річного 
розпису бюджетних призначень за загальним фондом. 

Так, для часткового погашення фінансових зобов'язань НТКУ з метою 
уникнення банкрутства новоствореного ПЛТ «НСТУ» у разі його утворення 
шляхом реорганізації НТКУ, передбачено збільшення бюджетних асигнувань 
НТКУ за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою 
1701080 «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, 
збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, 
створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу 
«Euronews» на суму 88,7 млн. гривень. 

Додатково повідомляємо, що рішення Рахункової палати України від 
11.08.2015 № 1-4 «Про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, виділених Державному комітету телебачення і 
радіомовлення України на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для 
державних потреб, функціонування україномовної версії міжнародного каналу 
«EuroNews» розглянуто керівниками окремих структурних підрозділів апарату 
Держкомтелерадіо, та розроблюється План заходів щодо усунення порушень, 
виявлених Рахунковою палатою України за бюджетною програмою 1701080 
«Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, 
збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, 
створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу 
«Euronews» за 2014 рік та І півріччя 2015 року, який після затвердження буде 
надіслано Рахунковій палаті України. 
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