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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України розглянуло лист Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету від 18.04.2018 № 04-13/11-698(82760) до звернення 
Рівненської обласної ради від 22.03.2018 № 01/04-135/2 щодо фінансування з 
державного бюджету заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження АЕС та в межах 
компетенції повідомляє.

Згідно з пунктом 10 частини 1 статті 97 Бюджетного кодексу України у 
Державному бюджеті України можуть передбачатися трансферти місцевим 
бюджетам, зокрема субвенція на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Мінрегіон листом від 03.08.2017 № 7/7-8268 надіслав до Мінфіну 
пропозиції до бюджетного запиту на 2018 рік, зокрема, по КІІКВК 2761350 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження» (далі -  Субвенція) на загальну суму 
824,0 мли. гривень (з урахуванням коштів, недоотримапих адміністративно- 
територіальними одиницями в 2014-2017 роках).

Змінами до Бюджетного кодексу України, внесеними Законом України 
від 28.12.2014 № 79-У11І, передбачено зарахування збору на соціально- 
економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження (далі - Збір), до загального фонду державного бюджету, що 
суперечить ст. 12і Закону України «Ііро використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» (далі - Закон), де визначсдщ^__що—фпіансу-ва-н-нм
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вищезазначених заходів здійснюється із спеціального фонду Державного 
бюджету України.

Разом з тим, статтею 12і Закону передбачено, що відповідна ставка Збору 
/ для експлуатуючих організацій ядерних установок встановлюється у розмірі

одного відсотка обсягу реалізації електроенергії, що виробляється атомними 
електростанціями за звітний період (без урахування податку на додану 
вартість). Цим Законом визначено, що створення правового і фінансового 
механізму щодо соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке 
проживає в зонах спостереження, є одним із основних принципів державної 
політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту, за 
формування якої відповідає Міпенерговугілля.

Враховуючи зазначене, Мінрегіон неодноразово звертався до Мінфіну 
щодо необхідності внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині 
визначення одним з джерел формування спеціального фонду Державного 
бюджету України Збору та врахування під час підготовки проекту Державного 
бюджет)' України в повному обсязі потреби по Субвенції. Разом з тим, 
відповідні пропозиції Мінрегіону Мінфіном не враховано.

Разом з тим, відповідно до Положення про Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.03.2017 і\ї> 208 Міпенерговугілля є головним органом в системі 
центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 
державну політику в паливно-енергетичному комплексі, а також забезпечує 
формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях 
електроенергетики та теплопостачання. Тому питання, порушені у звернені 
Рівненської обласної ради доцільно вирішувати Мінфіну разом з 
Мі ПЄПСДЗ нову гіллям.
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