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№ 

н а № Рахункова Палата України 

Міністерство екології та природних ресурсів' України разом і з 
Державним агентством України з управління зоною відчуження опрацювало 
доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 16.11.20 1.5 
№ 44442/1/1-15, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 
від 11.11.2015 № 04-13/10-3168/рп та Комітету Верховної Ради України з 
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 12.11.2015 № 04-15/12-1289 щодо результатів 
аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 
спрямованих у Дніпропетровській області на реалізацію заходів 
Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з 
радіоактивними відходами, проведеного Рахунковою палатою, та надає 
копію відповіді ДАЗВ з порушеного питання. 

Додаток: зазначене на 5 арк. в 1 примірнику. 
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ 
З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ 

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корпус 2, м. Київ, 03035, тел. (044) 594-82-42, 

факс (044) 594-82-45, e-mail: office@dazv.gov.ua, код ЄДРПОУ 37536183 
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Міністерство екології та 
природних ресурсів України 

На №276/3-3 від 16.11.2015, 
№278/3-3 від 16.11.2015 

Щодо розгляду результатів аудиту 
Рахункової палати України 

Державне агентство України з управління зоною відчуження на 
виконання доручень Голови Комітету з питань бюджету Верховної Ради 
України Амельченка В.В. від 11.11.2015 № 04-13/10-3168/рп (279359) 
та Голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України 
Томенка М.В. від 12.11.2015 № 04-15/12-1289 розглянуло лист Рахункової 
палати України від 30.10.2015 № 03-2118 щодо результатів аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, спрямованих у Дніпропетровській 
області на реалізацію заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми 
поводження з радіоактивними відходами, та в межах компетенції надає 
відповідну інформацію (додається). 

Разом з цим, з метою забезпечення державної підтримки у сфері 
поводження з радіоактивними відходами та ефективного використання коштів 
Державного фонду поводження з радіоактивними відходами ДАЗВ пропонує: 

назву бюджетної програми 2408090 «Виконання робіт у сфері 
поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво 
комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів» викласти у редакції 
«Виконання завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми 
поводження з радіоактивними відходами»; 
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при підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2016 рік» визначити Державне агентство України з управління зоною 
відчуження головним розпорядником бюджетних коштів зазначеної бюджетної 
програми, спрямованої на реалізацію завдань і заходів Загальнодержавної 
цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. 

Додаток: на 3 арк. 

В. о. Голови 

СапоговО.М. 594-82-46 



Додаток до-листа ДАЗВ 
ВІД 

Інформація 
щодо результатів аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, спрямованих у Дніпропетровській області 
на реалізацію заходів Загальнодержавної цільової екологічної 

програми поводження з радіоактивними відходами 

1. Щодо заходів з внесення змін до Загальнодержавної цільової 
екологічної програми поводження з радіоактивними відходами 

Починаючи з 2012 року Державне агентство України з управління зоною 
відчуження як державний замовник Загальнодержавної цільової екологічної 
програми поводження з радіоактивними відходами (далі - Програма) на 
виконання вимог статей 8, 9 та 12 Закону України від 18 квітня 2004 р. 
№ 1621-IV «Про державні цільові програми» та пункту ЗО Порядку 
розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106, 
проводило активну роботу щодо ініціювання внесення змін до Програми. 

Так, ДАЗВ розробило проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму 
поводження з радіоактивними відходами», де пропонувало внести зміни 
до додатка 2 Програми в частині уточнення деяких показників, обсягів і джерел 
фінансування, а також в частині перегляду строків виконання заходів 
Програми. Відповідні зміни пропонувалось внести і до додатків 1 та З 
Програми та її текстової частини. 

При цьому у пояснювальній записці до законопроекту зазначалось, що 
орієнтований обсяг фінансування Програми після внесення змін до неї не 
перевищуватиме розміру, встановленого при схваленні концепції Програми 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 587-р «Про 
схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми 
поводження з радіоактивними відходами») та при затвердженні Програми 
(Закон України від 17 вересня 2008 p. № 516-VI «Про Загальнодержавну 
цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами»). 

Внесення змін до Програми стосувалось обсягів фінансування 
на 2013-2017 роки, а також враховувало фактичне фінансування Програми 
у 2008-2012 роках. 

Вищезазначений законопроект неодноразово направлявся на 
погодження до заінтересованих міністерств та відомств (листи ДАЗВ 
від 21.09.2012 №02-3019/1.4.4, від 29.11.2012 №01-3757/1.4.4, від 9.07.2013 
№ 01-2443/1.4.4.), а саме: до Міністерства екології та природних ресурсів, 



Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 
Міністерства охорони здоров'я, Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, 
Міністерства юстиції, Державної інспекції ядерного регулювання, Національної 
академії наук. 

В березні 2014 року робота ДАЗВ по внесенню змін до Програми була 
призупинена в зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 
1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат 
бюджету», якою було затверджено Заходи щодо економного та раціонального 
використання державних коштів, передбачених для утримання органів 
державної влади та інших державних органів, утворених органами державної 
влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти 
державного бюджету. У пункті 16 вищезазначених заходів йде мова про 
припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або 
внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового 
фінансування з державного бюджету. 

Причини призупинення роботи ДАЗВ щодо внесення змін до Програми 
полягають в наступному. Із-за хронічного недофінансування завдань та заходів 
Програми протягом 2008-2013 років багато завдань та заходів Програми 
залишились невиконаними. В середньому щорічно Програма фінансувалась на 
рівні 9,6 % від встановленого обсягу бюджетних коштів. 

ДАЗВ, проаналізувавши стан виконання Програми, пропонувало у новій 
редакції додатків 1, 2 та 3 Програми перенести невиконані заходи на більш 
пізній період 2014-2017 років. Відповідно, це стосувалось і перенесення на 
більш пізній період обсягів фінансування цих заходів. Це неминуче призвело б 
до того, що різко б зросли обсяги фінансування завдань і заходів Програми на 
ті роки, що залишились до її закінчення - до 2017 року, і як наслідок - до 
необхідності додаткового фінансування Програми як у порівнянні із 
затвердженими обсягами, так і у порівнянні із обсягами, що виділяються з 
державного бюджету на відповідний рік. 

На неврахування положень постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення 
втрат бюджету» у частині внесення змін до затверджених цільових програм 
вказувало Міністерство фінансів при розгляді останньої редакції Програми. 

Враховуючи всі вищезазначені обставини, ДАЗВ призупинило подальші 
дії щодо ініціювання внесення змін до Програми. Проте, зазначена робота буде 
відновлена. 

2. Щодо внутрішнього контролю розпорядників бюджетних 
коштів за їх використанням 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з 
радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу «Вектор» 



та експлуатації його об'єктів ДАЗВ, як відповідальний виконавець бюджетної 
програми: 

1) складає та затверджує щороку: 
за погодженням з Мінприроди - план заходів з виконання бюджетної 

програми з поквартальним розподілом із зазначенням заходів та обсягів їх 
фінансування за кожним одержувачем; 

на виконання плану заходів - річну програму робіт з помісячним 
розписом для кожного одержувача; 

2) доводить в установленому порядку у строки, визначені для 
затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), 
одержувачам витяг з плану заходів. 

Одержувачі подають до ДАЗВ щомісяця до 10 числа звіт про виконання 
річної програми робіт за формою, встановленою Мінприроди, для подання 
щокварталу до 15 числа наступного місяця і щороку до 10 лютого наступного 
року інформації про виконання плану заходів Мінфіну. 

Також, згідно Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої 
звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженому 
наказом Мінфіну від 24.01.2012 №44, підприємства сфери управління ДАЗВ 
подають фінансову та бюджетну звітність. 

Крім того, ДАЗВ контролює складання, затвердження та виконання 
фінансових планів підпорядкованих державних підприємств відповідно до 
вимог наказу Міністерства економіки України від 02.03.2015 № 205 «Про 
затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання 
фінансового плану суб'єкту господарювання державного сектору економіки». 

Щоквартально (за методикою Мінекономіки) проводиться аналіз 
виконання показників фінансових планів державних підприємств, здійснюється 
оцінка їх фінансово-господарського стану. Питання фінансово-господарської 
діяльності неодноразово розглядались на засіданнях Колегії ДАЗВ, балансових 
комісіях та на щотижневих нарадах, за участю керівників підприємств. 

Таким чином, ДАЗВ здійснює внутрішній фінансовий контроль за 
використанням бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу 
відповідно до чинного законодавства. 

Разом з тим, повідомляємо, що для посилення організації внутрішнього 
контролю на підприємствах сфери управління ДАЗВ, в агентстві розробляється 
Порядок управління ризиками в системі управління ДАЗВ (згідно Методичних 
рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 
коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах). 

Щодо повернення відкритих асигнувань одержувачів бюджетних коштів 
(ДСП «Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат» та 
ДП «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з 
радіоактивними відходами речовинами, джерелами іонізуючого 
випромінювання») до державного бюджету, як невикористаних, ДАЗВ 
повідомляє, що зазначене здійснювалося з причини непроведения платежів в 
органах Державної казначейської служби. 




