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№ На № в і д 

г п 
Рахункова палата України 

Щодо усунення порушень, виявлених 
контрольним заходом Рахункової палати 

На листи Рахункової палати України від 19.11.2015 №04-2279 та 
від 18.02.2016 № 04-277 Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України повідомляє. 

За результатами розгляду рішення Рахункової палати України 
від 22.09.2015 № 5-2 «Про результати аналізу стану реалізації Міністерством 
енергетики та вугільної промисловості України рекомендацій, викладених у 
Висновку Колегії Рахункової палати від 16.12.2014 № 97/25-3», 
Міненерговугілля розроблено План заходів з усунення недоліків, виявлених 
Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання 
державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач, 
затверджений наказом Міненерговугілля від 07.06.2016 № 349. 

Додаток: згадане на 6 арк. в 1 прим. 

Заступник Міністра О. Светелік 

1. Козира 
206 37 42 Міністерство енергетики та вугільної 

М2 промисловості України 
№03/15-6026 від 09.06.2016 

№733/05 від 16.06.2016



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
60S/ м. Київ № 3 ^ 

Про внесення змін до Плану заходів з 
усунення недоліків, виявлених Рахунковою 
палато] о України під час аудиту ефективності 
використання державних коштів на будівництво 
та реконструкцію ліній електропередач 

За результатами розгляду та на виконання рішення Рахункової палати 
України від 22.09.2015 № 5-2 «Про результати аналізу стану реалізації 
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рекомендацій, 
викладфних у Висновку Колегії Рахункової палати від 16.12.2014 № 97/25-3», 

НАКАЗУЮ 

1. Внести зміни до Плану заходів з усунення недоліків, виявлених 
Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання 
державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач, 
затверджений наказом Міненерговугілля від 12.02.2015 № 89, виклавши його 
у редакції, що додається. 

Департаменту електроенергетичного комплексу, Департаменту 
бухгалтерського обліку та звітності, Департаменту економіки та фінансів, 
Департг менту внутрішнього аудиту, ДП НЕК «Укренерго» надавати 
щокварг:алу, до 10 числа наступного місяця, до Департаменту стратегічного 
планування та європейської інтеграції інформацію щодо виконання завдань, 
передбачених Планом заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою 
палатою України під час аудиту ефективності використання державних 
коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач. 



Департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції 
забезпечити щокварталу до 20 числа наступного місяця інформування 
Рахункової палати України про стан виконання Плану заходів з усунення 
недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту 
ефективності використання державних коштів на будівництво та 
реконструкцію ліній електропередач, наведених у висновку Колегії 
Рахункової палати України від 16.12.2014 № 97/25-3. 

. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Мініст р І. Насалик 



Додаток до 
наказу Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України 
~ ^ £ ^ 2 0 1 6 p. № 

План заходів 
з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання 

державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці 

1 Забезпечити розроблення та затвердження Плану 
заходів із завершення будівництва та введення в 
експлуатацію високовольтних повітряних ліній 750 кВ 
«Рівненська АЕС - підстанттія «Київська» та 750 кВ 
«Запорізька АЕС - підстанція «Каховська» 

Червень 2016 року Департамент стратегічного 
планування та європейської 
інтеграції 
Департамент 
електроенергетичного комплексу 
ДП НЕК «Укренерго» 

2 Забезпечити розроблення та затвердження 
економічного обірунтування потреби у бюджетних 
асигнуваннях на будівництво та реконструкцію ліній 
електропередач 

Березень щороку Департамент стратегічного 
планування та європейської 
інтеграції 
Департамент економіки та 
фінансів 
Департамент 
електроенергетичного комплексу 
ДП НЕК «Укренерго» 

3 Забезпечити розроблення та затвердження графіку 
виконання робіт на період з початку 2016 року та до 

Червень 2016 року ДП НЕК «Укренерго» 



завершення будівництва 
4 Інформувати Міненерговугілля про стан реалізації 

проектів з будівництва магістральних електричних 
мереж в частині: 

Щомісяця ДП НЕК «Укренерго» 

використаних коштів за звітний період та 
наростаючим підсумком; 

фізичних обсягів виконання робіт на об'єкті 
(улаштування фундаментів, монтаж опор, дроту, 
виконання будівельної частини підстанцій, 
допоміжного обладнання та споруд); 

здійснення закупівель за проектом; 
наявність відставань/випереджень графіку 

виконання робіт 

• 

5 Дотримуватися строків і процедур, визначених 
Порядком підготовки, реалізації, проведення 
моніторингу та завершення реалізації проектів 
економічного і соціального розвитку України, що 
підтримуються міжнародними фінансовими 
організаціями, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.01.2016 № 70 

Постійно ДП НЕК «Укренерго» 
Департамент стратегічного 
планування та європейської 
інтеграції 

6 Забезпечити контроль за використанням коштів за 
кредитними і фінансовими угодами з міжнародними 
фінансовими організаціями щодо будівництва та 
реконструкції ліній електропередач в Україні з метою 
запобігання неефективному їх використанню 

Постійно Департамент стратегічного 
планування та європейської 
інтеграції 
Департамент 
електроенергетичного комплексу 
Департамент бухгалтерського 
обліку та звітності 
ДП НЕК «Укренерго» 

7 Забезпечити контроль за належним виконанням Постійно Департамент стратегічного 



зобов'язань за кредитними і фінансовими угодами з 
міжнародними фінансовими організаціями щодо 
будівництва та реконструкції ліній електропередач в 
Україні 

планування та європейської 
інтеграції 
ДП НЕК «Укренерго» 

8 Забезпечити належне складання та своєчасне 
затвердження паспортів відповідних бюджетних 
програм 

Протягом 45 днів з 
дня набрання 

чинності законом про 
Державний бюджет 

України 

Департамент економіки та 
фінансів 
Департамент стратегічного 
планування та європейської 
інтеграції 
ДП НЕК «Укренерго» 

9 Передбачити у плані діяльності з внутрішнього аудиту 
Міненерговугілля у 2016 році проведення 
внутрішнього аудиту питання використання 
бюджетних та залучених, під гарантії держави, коштів 
на будівництво магістральних електричних мереж 

2016 рік Департамент внутрішнього аудиту 

10 Доопрацювати План заходів з усунення недоліків, 
виявлених Рахунковою палатою України під час 
аудиту ефективності використання державних коштів, 
виділених ДП «НЕК «Укренерго» на будівництво та 
реконструкцію ліній електропередач, затвердженого 
наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 27.02.2015 № 61 із 
урахуванням результатів аналізу стану виконання 
Плану та рекомендацій, викладених у рішенні 
Рахункової палати України від 22.09.2015 № 5-2 

Червень 2016 року ДП НЕК «Укренерго» 

11 Забезпечити своєчасне інформування 
міненерговугілля про стан виконання Плану заходів з 
усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою 
України під час аудиту ефективності використання 

Щомісяця до 5 числа ДП «НЕК «Укренерго» 



державних коштів, виділених ДП «НЕК «Укренерго» 
на будівництво та реконструкцію ліній 
електропередач, затвердженого в установленому 
порядку ДП «НЕК «Укренерго» 

-Г2г Забезпечити затвердження плану розвитку об'єднаної 
енергетичної системи України на наступні десять 
років відповідно до наказу міненерговугілля від 
29.09.2014 № 680 «Про затвердження Порядку 
підготовки системним оператором плану розвитку 
об'єднаної енергетичної системи України на наступні 
десять років та Порядку оприлюднення плану 
розвитку об'єднаної енергетичної системи України на 
наступні десять років» 

Постійно Департамент стратегічного 
планування та європейської 
інтеграції 
Департамент 
електроенергетичного комплексу 
ДП «НЕК «Укренерго» 




