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Про надання інформації 
щодо результатів перевірки 
Рахунковою палатою України 

Шановний Романе Миколайовичу! 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій щодо Рішення 
Рахункової палати від 26.08.2015 № 2-1 про результати перевірки використання 
бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності ДСНС України, 
повідомляє. 

ДСНС України розробляється План заходів щодо усунення виявлених 
порушень при використанні бюджетних коштів і притягнення до 
відповідальності винних у цьому посадових осіб з урахуванням наданих 
пропозицій Рахунковою палатою України. 

Також здійснюються заходи щодо розроблення проекту Закону України 
«Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України» у частині 
розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, і 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в цій 
сфері. 

Міністерством внутрішніх справ України листом від 28.08.2015 
№ 31707/Ав повторно внесено на розгляд до Кабінету Міністрів України проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 
Державну службу з надзвичайних ситуацій», який знаходиться на опрацюванні 
у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. 

Стосовно перегляду умов грошового забезпечення осіб рядового і 
начальницького складу шляхом підвищення розмірів їх посадових окладів 
залежно від займаної посади, спеціального звання, особливостей проходження 
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служби, у разі зменшення в структурі грошового забезпечення питомої ваги 
додаткових видів і стимулюючих виплат. 

Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького 
складу в органах і підрозділах ДСНС України проводиться відповідно до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 «Про 
упорядкування структури та умов грошового забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших 
осіб». 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2015 р. № 213-р «Про затвердження плану заходів з виконання 
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку 
«Україна-2020» у 2015 році» Міністерству оборони, Міністерству соціальної 
політики та Міністерству фінансів доручено розробити та подати Кабінету 
Міністрів України проект постанови Уряду про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 «Про 
упорядкування структури та умов грошового забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших 
осіб» стосовно підвищення розмірів окладів за військовим званням та 
посадових окладів. • 

Міністерством оборони розроблено проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про упорядкування грошового забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу», яким 
пропонується підвищити на 55 відсотків посадові оклади військовослужбовців, 
осіб рядового і начальницького складу та в 4 рази - оклади за військовими 
(спеціальними) званнями, у тому числі особам рядового і начальницького 
складу ДСНС України. 

МВС України разом з ДСНС України опрацьовано вищезазначений 
проект постанови та листом МВС України від 31.03.2015 № 14837/46 
погоджено його без зауважень. 

Враховуючи вищевикладене, у разі прийняття Урядом зазначеного 
проекту постанови Кабінету Міністрів України буде підвищено посадові оклади 
та оклади за спеціальним званням особам рядового і начальницького складу 
ДСНС України. 

ДСНС України відповідно до рекомендацій за результатами аудиту щодо 
усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України, вживає 
необхідних заходів з метою їх недопущення. 

Міністерство внутрішніх справ України поінформовано листом 
ДСНС України від 23.09.2015 № 03-14002/202. 

З повагою ^ 

Голова М.Чечоткін 

Зінченко С.А. 
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