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№ На № від 
Г 

Рахункова палата України 

Щодо аудиту використання 
коштів на виконання Проекту 
реабілітації гідроелектростанцій 

На листи Рахункової палати України від 15.12.2015 № 04-2523 та 
від 29.02.2016 № Q4062 Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України повідомляє. 

За результатами розгляду рішення Рахункової палати України 
від 10 листопада 2015 року № 8-1 «Про результати аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання 
Проекту реабілітації гідроелектростанцій», Міненерговугілля розроблено 
План заходів з усунення порушень і- недоліків, виявлених Рахунковою 
палатою України під час аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, передбачених на виконання Проекту реабілітації 
гідроелектростанцій, затвердженого наказом Міненерговугілля від 03.06.2016 
№ 346. 

Додаток: згадане на 5 арк. в 1 прим. 

Заступник Міністра О. Светелік 

А. Московець 
594-66-45 

FAXYHKOEA ПАЛАТА 
Міністерство енергетики та вугільної 

М2 промисловості України 
№03/15-6092 від 10.06.2016 =• «мшії mm 



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
«(?3 ,» ?S м. Київ № 

Про усунення порушень і недоліків, 
виявлених Рахунковою палатою України 
під ч4£ аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, 
перегачених на виконання 
Проекту реабілітація гідроелектростанцій 

|3 метою усунення порушень і недоліків, виявлених під час аудиту 
ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на 
виконання Проекту реабілітація гідроелектростанцій, викладених у звіті та 
рішефі Рахункової палати України від 10.11.2015 № 8-1, 

НАКАЗУЮ: 

;1. Затвердити План заходів з усунення порушень і недоліків, 
виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання 
npoeijjry реабілітація гідроелектростанцій (далі - План заходів), що 
додається. 

% Структурним підрозділам апарату Міненерговугілля, 
ПАТ |*<Укргідроенерго» та ДП «НЕК «Укренерго» взяти до безумовного 
викон|ння зазначений у пункті 1 цього наказу План заходів у визначені 
термщіи. 

$. Департаменту електроенергетичного комплексу, Департаменту 
економіки та фінансів, ПАТ «Укргідроенерго» та ДП «НЕК «Укренерго» 
надав|ти щокварталу, до 10 числа наступного місяця, до Департаменту 
стратегічного планування та європейської інтеграції інформацію щодо 
викон|ння завдань, передбачених Планом заходів. 



4. Департаменту стратегічного планування та європейської 
інтеграції щокварталу, до 20 числа наступного місяця, інформувати 
Раху^рсову палату України про стан усунення порушень і недоліків, 
вияв^них Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання 
ПроеДОІгу реабілітація гідроелектростанцій, наведених у звіті та рішенні 
Рахуфсової палати України від 10.11.2015 № 8-1. 

1 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Міністр І. Насалик 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України 
Об. ОЄ. 2016 р.№ 

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

використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання Проекту реабілітація гідроелектростанцій 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

1. 

Забезпечити затвердження плану розвитку об'єднаної 
енергетичної системи України на наступні десять років 
відповідно до наказу Мшенерговугілля 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» 

2. 

Переглянути та актуалізувати Галузеву програму 
реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових 
об'єктів гідроенергетики на період до 2020 року, затверджену 
наказом Мінпаливенерго від 30.08.2010 № 337 

30 червня 
2016 року 

Департамент стратегічного 
планування та європейської інтеграції" 
Департамент електроенергетичного 
комплексу 
ПАТ «Укргідроенерго» 



3. 

Забезпечити належне та своєчасне складання, подання і 
затвердження паспортів бюджетних програм та визначати у 
них дадежні рьфшїшашві^шжашшз^ш^^ достовірно 
характеризували заходи, що здійснюються 

Постійно 

Департамент економіки та фінансів 
Департамент стратегічного 

ПАТ «Укргідроенерго» 

4. 

При складанні фінансового плану забезпечити дотримання 
вимог Порядку складання, затвердження та контролю 
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання 
державного сектору економіки, затвердженого наказом 
Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745, 
в частині забезпечення зростання фінансових результатів 
діяльності, отримання валового прибутку та чистого 
прибутку 

Постійно 

Департамент економіки та фінансів 
Департамент стратегічного 
планування та європейської інтеграції 
ПАТ «Укргідроенерго» 

5. 

Надавати в межах компетенції Департаменту стратегічного 
планування та європейської інтеграції інформацію щодо 
виконання заходів, передбачених Планом заходів з усунення 
порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою 
України під час аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, передбачених на виконання Проекту 
реабілітація гідроелектростанцій, наведених у звіті та 
рішенні Рахункової палати України від 10.11.2015 № 8-1 

Щокварталу 
до 10 числа 
наступного 

місяця 

Департамент електроенергетичного 
комплексу 
Департамент економіки та фінансів 
ПАТ «Укргідроенерго» 
ДП «НЕК «Укренерго» 



з 

Підготувати та затвердити План заходів з усунення порушень 
і недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час 

Березень 
2016 року 

ПАТ «Укргідроенерго» 7. аудиту ефективності використання коштів державного 
бюджету, передбачених на виконання Проекту реабштація 
гідроелекттюстадщій, наведених у звіті та рішенні Рахункової 
палатаУкраїни від 10.11.2015 № 8-1 

Березень 
2016 року 

ПАТ «Укргідроенерго» 

8. 

Забезпечити своєчасне інформування Міненерговугілля про 
стан виконання, затвердженого ПАТ «Укргідроенерго» 
Плану заходів з усунення порушень і недоліків, виявлених 
Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, передбачених на 
виконання Проекту реабілітація іідроелектростанцій, 
наведених у звіті та рішенні Рахункової палати Украши 
від 10.11.2015 №8-1 

Щомісяця 
до 5 числа 
наступного 

місяця 

ПАТ «Укргідроенерго» 
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