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Щодо надання інформації

Міністерство культури та інформаційної політики України в межах 

компетенції розглянуло Ваш інформаційний запит, щодо фінансування 

телеканалу «ДОМ», та інформує про наступне.
Ефірний логотип «ДОМ» належить Державному підприємству 

«Мультимедійна платформа іномовлення України» (далі – ДП «МПІУ»), яке на 

підставі рішень Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення здійснює тимчасове мовлення на територіях з особливим 

режимом мовлення. 
Телеканал не є окремою юридичною особою, функціонування його 

діяльності відбувається в рамках плану використання бюджетних коштів ДП 

«МПІУ».
ДП «МПІУ», як одержувачу бюджетних коштів за бюджетною програмою 

3801020 «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, 
збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, 
фінансова підтримка системи державного іномовлення України», на 2020 рік 

було передбачено асигнування у розмірі 260376,0 тис.грн.. Згідно з 
інформацією про використання коштів за 2020 рік, наданою ДП «МПІУ», 
касові видатки склали 249099,9 тис.грн. 

Крім того, у 2020 році ДП «МПІУ» було передбачено асигнування у 

розмірі 1016,7 тис.грн. за бюджетною програмою 3801320 «Державна 

підтримка сфери культури, туризму та креативних індустрій у звязку з дією 

обмежувальних заходів, повязаних із поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, 
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за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками», які, відповідно до наданої інформації ДП «МПІУ», повністю 

використані на закупівлю респіраторів, паперових рушників та засобів для 

дезінфекції рук.
Джерелами формування коштів ДП «МПІУ» є не лише бюджетні 

надходження, а також кошти від продажу власної теле і радіопродукції, 
надання послуг, виконання робіт, надання у використання авторських та 

суміжних прав чи здійснення іншої діяльності, пов'язаної з основною 

статутною діяльністю, доходи від якої спрямовані на здійснення видатків, 
передбачених в фінансовому плані, а також кошти, що надходять від органів 

місцевої влади, державних та недержавних підприємств і організацій, окремих 

громадян на договірній основі та інші надходження, що не суперечать 

законодавству України.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» ДП 

«МПІУ» передбачено асигнування державного бюджету за КПКВК 3901080 

«Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних 

народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополь, та фінансова підтримка системи 

державного іномовлення України», головним розпорядником якої є 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відповідно, у 2021 році ДП «МПІУ» не включено до Мережі 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Міністерства культури та 

інформаційної політики України.
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