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Міністерство розвитку громад та територій України за результатами

розгляду Вашого запиту на доступ до публічної інформації від 15 вересня

2020 року № б/н про результати перевірки спеціальної моніторингової групи

Міністерства розвитку громад та територій України об'єктів інфраструктури

Буковини, які постраждали після червневої повені, в межах компетенції,

повідомляє.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від

01 вересня 2020 року № 36755/0/1-20 за результатами наради, проведеної під

головуванням Прем’єр-міністра України 31 серпня 2020 року стосовно

моніторингу ситуації щодо здійснення невідкладних (першочергових) заходів

до подолання наслідків з ліквідації надзвичайної ситуації, яка виникла в червні

2020 року в Чернівецькій області, Міністерством розвитку громад та територій

України було утворено Робочу групу з моніторингу ситуації щодо здійснення

невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної

ситуації, яка виникла в червні 2020 року в Чернівецькій області (наказ від

02 вересня 2020 року № 201) (далі – Робоча група), до складу якої увійшли

представники Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства

фінансів України, Державного агентства автомобільних доріг України,

державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація –

центральна служба української державної будівельної експертизи».

На засіданні Робочої групи, на підставі наданих членами Робочої групи

пропозицій, визначено перелік об’єктів щодо здійснення моніторингу з виїздом

на місце. Зазначений перелік сформовано на підставі переліку першочергових
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(невідкладних) робіт (заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка

сталася у травні-червні 2020 року у Чернівецькій області (загальну вартість

робіт визначено у розмірі 573 423,327 тис. гривень), доданого до листа

Чернівецької обласної державної адміністрації від 24 липня 2020 року

№ 01.33/6-1621 та надісланого Міністерству розвитку громад та територій

України дорученням Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 29 липня

2020 року № 31607/1/1-20 (далі - Перелік).

Виїзд представників Робочої групи до Чернівецької області відбувся 03 -

04 вересня 2020 року.

За результатами виїзду Робочою групою було виявлено те, що до Переліку

включено роботи та заходи по об’єктах, що не можуть бути здійснені з

використанням коштів резервного фонду бюджету відповідно до вимог Порядку

використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415, а саме:

1) пошкодження деяких об’єктів відбулись не внаслідок стихії;

2) деякі об’єкти не потребують капітального ремонту або реконструкції,

пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуації, яка виникла в червні 2020 року

в Чернівецькій області;

3) деякі об’єкти вже відремонтовано;

4) деякі видатки могли бути передбачені під час складання проекту

бюджету.

Отриману за результатами моніторингу інформацію було враховано при

підготовці експертного висновку від 09 вересня 2020 року № 7/15.2/15241-20,

надісланого до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського

господарства України, згідно з яким узагальнена вартість аварійно-

відновлювальних робіт по об’єктах соціальної сфери, дорожньої

інфраструктури, берегоукріплення, водовідведення, мостів та мостових

переходів орієнтовно складає 432 847,409 тис. гривень (проти передбачених

обгрунтовуючими матеріалами 435 433,455 тис. гривень), у тому числі: кошти

на утримання служби замовника – 8 755,271тис. гривень, вартість проектних

робіт – 6 759,827 тис. гривень, вартість експертизи проектної документації –

830,626 тис. гривень, кошти на проведення процедури закупівлі – 9,590 тис.

гривень., кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними

витратами – 135,198 тис. гривень.

Разом з тим, зазначаємо, що на засіданні Кабінету Міністрів України, яке

відбулося 16 вересня 2020 року, прийнято рішення про додаткове виділення

Чернівецькій обласній державній адміністрації коштів з резервного фонду

державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року, в сумі 432 847 тис.МІНРЕГІОН
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гривень.

Директор Юридичного департаменту,
Голова Робочої групи Ольга ЧЕПЕЛЮК

Вовк Софія 284-05-76
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