Інформаційна довідка
про результати'ilозаплановоі
ревізії' у
Міністерстві 'фінансів Украіни
На ~iД,CTaвi УХВал, ПечеJ)СЬ~ОГОрайонного суду м.~иєва від 11.08.2014,
03.09.2014 У справі NQ. 757/22686/14-к та постанови старшого слідчого в
особливо -важливих справах відділу' з' розслідування
злочинів ' щодо
корупційних діянь Генеральної прОКУратури України від 11.08.2014:Н1! 2113606 _вих.,.14проведено'
позапланову ревізію окремих питань фінансовогосподарськ()ї ,діяльності МіністеРСТІІа, фінансів України та ДО1римання
зазначеним Міністерством бюджетного законодавства за період з 01.01.2011
по 01.04.2014.
Ревізією встановлено
(збитків),

на загальиусуму

фінансових
552,5

МЛИ

порушень,

що призвели

до втрат

гри. а саме:

1. Мінфіном ,за дорученням Кабінету Jv1iHicТpiBУкраїни за відсутності
прогнозних розрахунків. невідкладної потреби у державному бюджеті за
поточними
,зовніиініми
та внутрішніми
зобов'язаинями
здійснено
запозичення у сумі 750 мли дОЛ. США на 2 роки., При цьому фактично
зазначену суму погашено через 3 місяці зі сплатою збільшених відсотків' на
суму 17,9 мли дол. США, з них разова комісія 3,7
Крім

того.' прийняття

посадовими

МЛН

особами

дол. США.
Міністерства

фінансів

рішення з порушенням ст. 95 Конституції У країни, Бюджетного кодексу та
Закону УкраїНИ «Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо
о::rpиманнясуми позики 13.09.2013 та фактичного відображення іі в обліку
через ТрИдні, призвело до зайвих витрат та завдання збитків державному
бюджету

в' сумі 406,2 тис.

дол. США,

що' в гривневому

еквіваленті

стаНовить 3,2' М:лНгривень.
2. ПрийнятrЯ Президентом України Януковичем В.Ф.'.з' ~еревище~ням
повноважень, визначених Розділом V Конституції
виконання якИх Мінфіном виділено асигнування
видаТКIІ,зобов'язання

щодо яких взяті приватною

України, рішень, на
Держспецзв'изку
на
особою ~ покупuем

пакета акцій ВАТ ~'Укртелеком", спричинило збитки державному
на загальну

суму 220 млн гривень.

бюджету

3. Міністерством

фінансів УІСраїни на порушення вимог Бюджетного

кодексу України включено до розпоряд~енняN!! 76-р, КМУ та, відповідно,
надано, бюджетні призначення
Міиреl'ЇОНУ на реалізацію пріоритетних
проектів та здійснення заходів "УДонецькій області в сумі 100 Млн Грн ііа
виконання власннх повноважень Єнакієвської місько.· радн, чим завдано
збитків державному

бюджетну на суму 31~S млн І'ривень.

4. Прн Створенні ПАТ ~<Державний земельНИЙ баню) на порушення
Бюджетного кодеКСУ,України виділені здержавноl'О

бюджету 120,млн І'рн.

Наразі банк ліквідований.
5. З порушенням "ВИМОГ ч. 3 ст. 17 Бюджетного кодексу України, у 2011
році Мінфіном, за відсутності УМОВ пдатності, строковості,
а також
забезпечення
виконання
зобов'язань
у спосіб, передбачений законом
надано

державну

будівництва
експрес"

І'арантію

та

за

упраміннв

jобов~язаинями

національного

та іншJlх іифраструкryриих

Експортно'-імпортним
Зустрічною
національного

ДП

в

дп

реl'іоиу" перед
МЛН

"Дирекція, з будівництва

проекту "Повітряний

'з

"Повітряний

об'єкТів Київського

банком Китаю на загальну суму 372,3

звіркою

"Дирекція

проекry

дол. США.

та управління

експрес" та інших інфраструктурних

об'ЄКТіВ,.Київського регіону" , встановлено, нецільове вико~~ста:ння, ДП
"Повітряний
експрес"
кредитннх
коштів у сумі" 10~7 мли грн та
бюджетних

коштів і65,8 млн гривень.

Також, ревізією встановлено

неефективне

управління

бюджетнимн

коштами,
що призвело до додаткового
наваитаження
на бюджет
загальну суму 1 046,5 МЛИ ГРИ та 80,1 мли лол. США, а саме:
- при виконанні

проектів, на які залучені міжнародні

призводить до оплати комісії за резервування

на

кредити, ЩО

на - 3,4 млн І'ри;

- реалізація 06лігаціі;: внутрішньої позики за ціною, Нижчою ніж їх
иомінальна
вартість, призводить до того, що при погашенні вказаних
облігацій (за номіналом) понесеиі видаткн

понад

1 млрд rp" та 80,1 мли

дол. США.
Крім того, ревізією встановлено

порушення

ПрИ

нарахуваині

та

виплаті заробітної плати на суму 1,3 млн гр", з них нараховано та
виплачено
надбавки
працівникам,
які безпосередньо
не займались

розробленням

проектів

нормативно-правових

актів

не

проводили

експертизу проектів таких актів, на загальну суму 1,2 млн гривень.
Також встановленіпоруwення
16,5 Мли гриВень.

тендерних

процедур на заl"альиу суму

Матеріали ревізії передано до генеральної
(лист від 21.10.2014 Н!!08--17/1653).

прокуратурн

України

За фактом вііділення аСИl'нувань Держспецзв'язку
ІІа суму 220,0
млн гривнів бувwому Президенту Украінн Януковичу В.Ф. та бувwому
Міністру фінансів Украіин Колобову

ю.

пред"Я8леио

звинувачення.

За позовом Міністерства фінансів У країни до Державної фінансової
інспекції" Украіни про визнання протнправннми
та скасування внмоги
від 24.10.2014 N!! 08-15/1668 на суму 552,5 млн грн Ухвалою ОКРУЖНОl"о
адМіністративного
суду М. Києва від 05.12.2014 відкрнто проваджеиня у
справі Н!!826/18946/14. Наразі справа перебуває иа
інстанпії,

чергове судове засіданнипризвачено

РОЗI'ЛАді

в суді першої

на 10.02.2015 року.

ТаКО*, слід зазначнти,
що на підставі листа Держфінінспекції
Українн від 11.12.2014НI 25-17/1362 у справіН!! 826/18946/14 за позовом
Міністерства
Генеральну

фінансів
прокуратуру

України
Украіни.

до Держфінінспекції

Українн

залучено

