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На № 26358/1/1-21 від 26.05.2021               
              

             Міністерство економіки України

На виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра України – Міністра 
з питань стратегічних галузей промисловості України Олега УРУСЬКОГО 
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розглянуло 
звернення народного депутата України Олега ВОРОНЬКА від 18.05.2021 
№ 309/1/051 стосовно вирішення питання щодо погашення заборгованості 
із виплати заробітної плати працівникам державного підприємства «Дирекція 
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» (далі – 
ДП «Дирекція КГЗКОР») за листопад-грудень 2020 року та повідомляє наступне.  

Фінансування заходів щодо забезпечення життєдіяльності ДП «Дирекція 
КГЗКОР» у 2020 році здійснювалося Мінекономрозвитку, як головним 
розпорядником бюджетних коштів за програмою КПКВК 1201480.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 
за програмою Мінстратегпрому (КПКВК 2601020) на забезпечення життєдіяльності 
ДП «Дирекція КГЗКОР» передбачені видатки у сумі 23 850 тис. гривень. 

Аналіз планових показників бюджетного фінансування ДП «Дирекція 
КГЗКОР» у 2021 році засвідчує, що граничний обсяг фінансування з державного 
бюджету не лише не забезпечує покриття видатків на енергоносії, податки, збори, 
обов’язкові платежі, але й не повною мірою покриває видатки на заробітну плату 
з відповідними нарахуваннями. Розрахункова потреба в коштах на забезпечення 
функціонування ДП «Дирекція КГЗКОР» на 2021 рік складає 89 600 тис. гривень.

Мінстратегпром листом від 15.02.2021 № 20/1.2-14.3/610 надав Мінфіну 
пропозиції для забезпечення підготовки Бюджетної декларації на 2022-2024 роки 
за програмою КПКВК 2601020, зокрема в обсязі видатків на 2022 рік – 
94 990 тис. грн, на 2023 рік – 103 963 тис. грн, на 2024 рік – 112 963 тис. гривень.

Листом Мінфіну від 08.04.2021 № 04110-08-7/11417 до Мінстратегпрому 
доведено орієнтовні граничні показники бюджету на 2022-2024 роки за програмою 
КПКВК 2601020 в сумі 23 850,0 тис. грн (щорічно). 

  Варто зазначити, що ДП «Дирекція КГЗКОР» є єдиним виробником 
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів 
м. Долинська. ДП «Дирекція КГЗКОР» надає послуги КП «Координаційний центр 
по обслуговуванню населення» (далі – КП «Центр») при Долинській міській раді, 
який доводить їх до кінцевого споживача. 
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  У зв’язку із невиконанням КП «Центр» своїх договірних зобов’язань в частині 
оплати отриманих послуг з водопостачання та водовідведення ДП «Дирекція 
КГЗКОР», як виробник послуг, знаходиться в зоні ризику припинення виробництва 
зазначених послуг по причині унеможливлення своєчасно оплачувати вартість 
витрат, пов’язаних з виробництвом та наданням послуг (електроенергія, 
хімреагенти, оплата послуг сторонніх організацій тощо).

За інформацією ДП «Дирекція КГЗКОР», станом на 19.04.2021, 
заборгованість КП «Центр» за отримані послуги водопостачання та водовідведення 
становить 8 171,4 тис. грн, що перешкоджає здійсненню останнім розрахунків перед 
постачальником електроенергії ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна 
компанія». 

Мінстратегпром листом від 20.05.2021 № 20/1.2-14.3/2243 звернувся 
до КП «Центр» щодо вжиття заходів, спрямованих на погашення в повному 
обсязі заборгованості перед ДП «Дирекція КГЗКОР» за отримані послуги 
з водопостачання та водовідведення.  

Також Мінстратегпромом надіслано лист від 25.05.2021 № 20/1.0-14.3/2266 
до Кіровоградської облдержадміністрації з проханням сприяти в межах компетенції 
вжиттю заходів стосовно погашення КП «Центр» наявної заборгованості перед 
ДП «Дирекція КГЗКОР» та запобігання її утворенню в майбутньому.

Заступник Міністра                                                     Геннадій ДАНІШЕВСЬКИЙ
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