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Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету 

Міністрів України від 26.05.2021 № 26358/1/1-21 розглянуло звернення 

народного депутата України Воронька О. Є. щодо проблемних питань 

Державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального 

комбінату окислених руд» та погашення заборгованості із заробітної плати за 

листопад - грудень 2020 року в сумі 4,1 млн грн і в межах компетенції, 

повідомляє. 

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

передбачені видатки за бюджетною програмою «Забезпечення життєдіяльності 

Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» (КПКВК 

2601020), головним розпорядником якої є Мінстратегпром (у 2020 році було 

Мінекономіки за бюджетною програмою КПКВК 1201480), в обсязі 

23 850,0 тис гривень.  

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 березня 2011 р. N 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.  
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Станом на 28.05.2021 року касові видатки січня - травня 2021 року за 

вищезазначеною бюджетною програмою складають у сумі 9 937,5 тис грн., або 

100 % до плану цього періоду. 

Окремо повідомляємо, що Бюджетним кодексом України регулюються 

відносини, які, зокрема, виникають у процесі складання, розгляду, 

затвердження, виконання бюджетів. 

Таким чином, порушене питання має розглядатися згідно чинного 

законодавства.  

 

 

 

Заступник Міністра                                                                        Олександр КАВА 
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