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Міністерство економіки України разом із Міністерством з питань 

стратегічних галузей промисловості України та Міністерством фінансів України 

на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань 

стратегічних галузей промисловості України Уруського О. С. від 27.05.2021 

№ 26676/1/1-21 розглянуло лист профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України від 24.05.2021 № 03/144 стосовно 

вирішення проблемних питань державного підприємства „Дирекція 

Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд” (далі –

Комбінат) і погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

Комбінату за листопад – грудень 2020 року та повідомляє. 

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України  

на 2021 рік” Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України 

передбачено видатки розвитку за загальним фондом державного бюджету за 

бюджетною програмою КПКВК 2601020 „Забезпечення життєдіяльності 

Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд” у сумі  

23 850,0 тис. гривень. 

Статтею 23 Бюджетного кодексу України визначено: якщо після прийняття 

закону про Державний бюджет України повноваження на виконання функцій, 

завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається 

відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних 

коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного 

призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій, 
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завдань чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це 

доручено. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо- 

збагачувального комбінату окислених руд, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.03.2011 № 324, бюджетні кошти спрямовуються на: 

утримання дирекції Комбінату, працівників бази комплектування 

устатковання та приладів, об’єктів незавершеного будівництва Комбінату та 

забезпечення їх охорони; 

погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, 

зареєстрованими в органах Державної казначейської служби. 

Мінстратегпром складає план заходів з виконання бюджетної програми з 

поквартальним розподілом і обсягами їх фінансування у бюджетному періоді та 

подає Мінфіну його копію. 

Одержувач бюджетних коштів використовує бюджетні кошти згідно з 

відповідним планом, який погоджується з Мінстратегпромом. 

Ураховуючи вищезазначене, виділення бюджетних асигнувань може бути 

здійснено в рамках реалізації чинної бюджетної програми КПКВК 2601020 

„Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального 

комбінату окислених руд”. 

Водночас повідомляємо, що Мінекономіки розробило проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України „Про передачу цілісного майнового комплексу 

державного підприємства „Дирекція Криворізького гірничозбагачувального 

комбінату окислених руд” до сфери управління Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості”, який листами Мінекономіки від 12.03.2021 

№ 2152-03/15740-01 та від 16.04.2021 № 2152-01/23080-01 було внесено на 

розгляд Кабінету Міністрів України. Однак, зазначені листи Мінекономіки були 

повернуті з розгляду без пояснень. 

При цьому надсилаємо копії листів Міністерства з питань стратегічних 

галузей промисловості України від 26.05.2021 № 26358/1/1-21 та Міністерства 

фінансів України від 02.06.2021 № 06050-06-5/17289, що додаються. 

 

Додатки: на 4 арк. в 1 прим. 

 

 

Заступник Міністра з питань 

цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації                                 Ігор ДЯДЮРА  

 

 

 
Гордієнко С. В., тел. 063-461-31-52 


