
МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044) 256-73-01, факс (044) 253-52-21 

E-mail: info@mip.gov.ua, сайт: mip.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 39601044 

№ ВІД /З „££>/9 на№ 18838/1/1-19 від 04.06.2019 
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Міністерство фінансів України 

На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України П. Розенка до листа 
Рахункової палати від 29.05.2019 № 05-1623, Міністерство інформаційної 
політики України (далі - МІП) інформує про наступне. 

МІП уважно опрацювало результати аудиту ефективності використання 
коштів державного бюджету, виділених на розселення та облаштування 
депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були 
депортовані з території України та повідомляє про недоцільність виділення в 
окрему бюджетну програму надання фінансової підтримки ТОВ «ТК «Атлант-
СВ» для телеканалу з логотипом «ATR» та визначення головним розпорядником 
цієї програми МІП з огляду на таке. 

По-перше, пунктом 1 Положення про МІП, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №2 передбачено, що МІП є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного 
суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки. 
Водночас, Положенням не передбачено повноваження МІП щодо забезпечення 
фінансової чи іншої матеріальної підтримки телерадіоорганізацій приватної 
форми власності. Крім того, підпунктом 33 пункту 4 Положення про Державний 
комітет телебачення і радіомовлення України, що затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341 визначено, що 
Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань вживає заходів до 
надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим 
спілкам у сфері засобів масової інформації. 

Таким чином, передача повноважень МІП розпорядника коштів щодо 
надання фінансової підтримки ТОВ «ТК «Атлант-СВ» для телеканалу з 
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логотипом «ATR» не відповідає компетенції МІП та фактично призведе до 
дублювання повноважень органів виконавчої влади. 

По-друге, звертаємо увагу, що фінансова підтримка ТОВ «ТК «Атлант-СВ» 
для телеканалу з логотипом «ATR» на сьогоднішній день є лише одним із 
заходів, що передбачених для розселення та облаштування депортованих 
кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території 
України (постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 647). 
Тобто, фінансова підтримка ТОВ «ТК «Атлант-СВ» є елементом комплексу 
заходів, що по'язані передусім спільним суб'єктом та метою - підтримка 
кримських татар та інших національностей. При цьому, цей комплекс поєднує 
ряд заходів у різних сферах, наприклад підтримка навчальних закладів, 
будівництво житла, проведення культурних заходів тощо. 

Таким чином, розділяти зазначений напрям використання бюджетних 
коштів за додатковою ознакою сфери суспільних відносин видається 
непродуктивним і суперечить логіці бюджетного процесу. 

До того ж, питання захисту прав депортованих за національною ознакою 
осіб, які повернулися в Україну, зокрема організації прийому, облаштування та 
адаптації таких осіб, а також розробки заходів щодо їх культурного та мовного 
розвитку згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 
423 «Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики 
України» належить до компетенції Мінсоцполітики. 

Отже, з огляду на все вищенаведене, пропозиції щодо виділення в окрему 
бюджетну програму надання фінансової підтримки ТОВ «ТК «Атлант-СВ» для 
телеканалу з логотипом «ATR» МІП не підтримується. 

Державний секретар Артем ВІДЕНКО 

Вик.. Тарабукш О. 
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