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Щодо виділення коштів з резервного  

фонду державного бюджету 

               
 На виконання доручення Прем’єр-Міністра України від 13.01.2020                        

№ 931/0/1-20 Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінветеранів та ДСНС розглянуло 

лист МВС від 14.01.2020 № 01/3464-20 щодо виділення ДСНС коштів з резервного 

фонду державного бюджету на закупівлю пально-мастильних матеріалів для 

забезпечення електро– та теплопостачання в пансіонаті ТОВ «Джерело Пуща-

Водиця», де проживають внутрішньо переміщені особи, та повідомляє. 

 За інформацією Мінфіну (лист від 16.01.2020 № 10030-04-5/1231) відповідно 

до статті 24 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України 

від 29.03.2002 № 415, резервний фонд державного бюджету формується для 

здійснення заходів, які не могли бути передбачені під час складання проєкту 

бюджету.   

  Разом з тим, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України  

від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг» у Державному бюджеті України щорічно 

передбачаються видатки Мінсоцполітики для надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Так, у 2020 році для 

Мінсоцполітики на зазначену мету передбачені видатки у обсязі  

3 042,6 млн гривень. 

 Крім того, у Державному бюджеті України на 2020 рік для ДСНС передбачені 

видатки у складі головного розпорядника – МВС та збільшені порівняно з  

2019 роком на 1585,6 млн гривень і складають 15 375,1 млн гривень (загальний фонд 

– 14 128,3 млн. гривень та спеціальний фонд – 1 246,8 млн. грн.). Зокрема, для ДСНС 
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передбачені на 2020 рік по загальному фонду видатки у сумі 12 341,3 млн гривень за 

бюджетною програмою 1006280 «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту», 

у складі яких передбачені кошти на закупівлю пально-мастильних матеріалів. 

 За рекомендаціями Рахункової палати України на підставі, проведеного ними 

аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету у 

2016-2017 роках, Мінекономіки внесено зміни до Порядку використання коштів 

резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.03.2002 № 415 (постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 114). 

Зокрема, у п. 7 Порядку виключено норму щодо виділення коштів з резервного 

фонду бюджету на заходи, пов’язані з тимчасовим переміщенням громадян України 

з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території 

України. 

 Також слід наголосити, що Мінветеранів є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і 

Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим і м. Севастополя. Одним з основних завдань Мінветеранів є питання 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та 

сприяння реалізації їх прав і свобод. Це Міністерство наділено повноваженнями 

вирішення питань внутрішньо переміщених осіб.  

  Крім того, до вирішення проблемних питань, пов’язаних з розташуванням 

внутрішньо переміщених осіб на території пансіонату ТОВ «Джерело Пуща-

Водиця», мають долучитися Мінсоцполітики з метою додаткового піклування про 

внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, а також Київська міська державна 

адміністрація, на території якої знаходиться зазначена установа. 

 Ураховуючи викладене, пропозиція МВС щодо виділення ДСНС коштів з 

резервного державного бюджету на закупівлю пально-мастильних матеріалів не 

узгоджується з вимогами чинного законодавства в частині їх цільового 

використання. У зв’язку з чим, пропонуємо доручити Мінветеранів разом з 

Мінсоцполітики, МВС та Київською міськдержадміністрацією вирішувати порушене 

питання за рахунок відповідних видатків, передбачених у державному бюджеті на 

2020 рік. 
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