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Рахункова палата України 

Міністерство інфраструктури України на виконання доручення 
Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 11.01.2016 № 51476/1/1-16 до 
листа Рахункової палати України від 21.12.2015 № 04-2582 стосовно 
результатів аудиту ефективності виконання Міністерством інфраструктури 
України повноважень з управління стратегічними об'єктами державної 
власності, які закріплені за державним підприємством «Адміністрація 
морських портів України» (далі - ДП «АМПУ»), проведеного Рахунковою 
палатою України, повідомляє. 

Відповідно до пункту 5 Висновкіа ЗвітуРахункової палати України, 
затвердженого рішенням Рахункової палати України від 27.10.2015 № 7-2, 
Мінінфраструктури та ДП «АМПУ» протягом 2014 року та І півріччя 2015 
року не задіяно законодавчої норми фінансування певних напрямів 
діяльності, зокрема модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва 
гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури за рахунок 
коштів державного бюджету, та не надано пропозицій щодо фінансування 
зазначених напрямів коштом державного бюджету до Міністерства фінансів 
України. 

Висновки Рахункової палати стосовно того, що Мінінфраструктури не 
виконуються в повному обсязі або неналежно виконуються функціональні 
повноваження щодо формування та забезпечення реалізації державної 
політики у сфері морського транспорту, зокрема в частині фінансування 
певних напрямів діяльності ДП «АМПУ» за рахунок коштів державного 
бюджету, не відповідають дійсності виходячи з наступного. 

ДП «АМПУ» утворено на виконання Закону України «Про морські 
порти України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 
№ 133 «Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних 

^ підприємств морського транспорту», наказу Міністерства інфраструктури 
f— України від 19.03.2013 № 163 «Про заходи щодо реорганізації державних 
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портової інфраструктури, що становлять понад 80% майна реорганізованих 
державних підприємств, іншого майна, прав та обов'язків стосовно них 
відповідно до розподільчих балансів та є правонаступником вказаних 
підприємств морського транспорту в частині майна, прав та обов'язків 
відповідно до розподільчих балансів та актів приймання-передачі. 

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про морські 
порти України» фінансування діяльності адміністрації морських портів 
України здійснюється за рахунок портових зборів, що справляються нею 
відповідно до цього Закону, плати за надання послуг та орендної плати, 
інших незаборонених законодавством джерел. Частиною другою цією ж 
статті визначено, що фінансування певних напрямків діяльності, зокрема 
модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, 
інших об'єктів портової інфраструктури, може здійснюватися за рахунок 
коштів Державного бюджету України. 

Згідно зі статтею 73 Господарського кодексу України ДП «АМПУ» 
є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне 
підприємство, яке утворюється компетентним органом державної влади в 
розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, і 
входить до сфери його управління. 

Статтями 74 та 75 Господарського кодексу України визначено, що 
державне комерційне підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, 
діє на основі статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім 
належним йому на праві господарського відання майном згідно з цим 
Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу, а 
також здійснює свою діяльність на підставі фінансового плану 

Таким чином, ДП «АМПУ» як суб'єкт підприємницької діяльності 
може здійснювати крім основної діяльності, визначеної Законом України 
«Про морські порти України», інші види господарської діяльності, що 
не заборонені законодавством України, на підставі фінансового плану, 
відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, 
визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом 
року відповідно до установчих документів. Розподіл прибутку (доходу) 
здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням 
вимог законодавства. 

Отже, після проведеної у 2013 році реформи портової галузі 
ДП «АМПУ» відповідно до своїх статутних завдань забезпечує 
функціонування морських портів України шляхом акумулювання та 
використання виключно власних коштів, тому у підприємства відсутні 
підстави для залучення коштів державного бюджету. 

На цей час підприємства морського транспорту поступово 
відновлюють за власний кошт свою матеріально-технічну базу, модернізують 
перевантажувальні комплекси та портальні крани, проводять реконструкцію 
колійного господарства, оновлення портового флоту. 

Крім того, одним із основних напрямів діяльності Міністерства є 
впровадження державної політики, яка спрямована на підтримку стратегічно 
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важливих інвестиційних проектів, та сприяння залученню приватних 
інвестицій в портову інфраструктуру. 

Враховуючи складну економічну ситуацію в країні, тимчасову 
окупацію території Автономної Республіки Крим внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації, проведення антитерористичної операції на території 
Донецької і Луганської областей, і як наслідок брак бюджетних коштів, 
звинувачувати Міністерство та ДП «АМПУ» у відсутності ініціативи щодо 
фінансування певних напрямків діяльності за рахунок коштів державного 
бюджету, який має обмежені фінансові можливості, вважаємо некоректним. 

Також варто зауважити, що з метою стабілізації економічної ситуації в 
державі та економного і раціонального використання державних коштів 
Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 16 Заходів 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, затверджених розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних 
коштів та недопущення втрат бюджету», доручено припинити підготовку 
проектів нових державних цільових програм або внесення змін до 
затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з 
державного бюджету. 

Додатково інформуємо, що на цей час ДП «АМПУ» входить у топ 
найбільших—платників^ податків в Україні та протягом 2015 року 
перерахувало до державного бюджету 2,6 млрд. грн, тому будь-які рішення, 
що можуть вплинути на показники державного бюджету держави, повинні 
бути виваженими та обґрунтованими. 

Підсумовуючи вищевикладене, Міністерством та ДП «АМПУ» 
дотримуються вимоги законодавства України та забезпечуються заходи щодо 
економного і раціонального використання державних коштів шляхом 
фінансування розвитку морських портів за рахунок власних коштів 
підприємства. 

Кабінет Міністрів України поінформовано. 

Заступник Міністра Ю. Васьков 
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