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Експертна
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Про надання інформації
Міністерство енергетики України на запит на отримання публічної
інформації
Експертної
організації
«Стейтвотч»
від
22.12.2020
(ВХ № 899/ЗПІ-20 від 22.12.020) щодо порушень на Державному підприємстві
«Львіввугілля» та його відокремлених підрозділах у період з 01.07.2016 по
30.06.2019, вказаних у Звіті Державної аудиторської служби від 11.11.2019
№ 05-21/4, інформує про наступне.
Згідно інформації, що надійшла до Міненерго, за результатами
фінансового аудиту, проведеного Західним офісом Державної аудиторської
служби, ДП «Львіввугілля» виданий наказ від 04.12.20219 № 285, яким
затверджено перелік заходів, необхідних для підвищення ефективності
управління ресурсами ДП «Львіввугілля» та покращення фінансових
результатів діяльності підприємства, приведення у відповідність до вимог
чинного законодавства його обліку і звітності; визначено осіб, відповідальних
за своєчасне виконання цих заходів. Відповідальними виконавцями, в межах
компетенції та повноважень, організовано виконання заходів із проведенням
щоквартальних заслуховувань стану їх реалізації. Керівників відокремлених
підрозділів зобов’язано вирішити, в установленому законом порядку, питання
щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, з
вини яких допущені порушення, щодо яких в звіті зроблені висновки.
Протокольним рішенням з розгляду «Режиму роботи вугільних
підприємств з видобутку вугілля» від 22-24.01.2019 № 01-19, Міністерством
підтримано пропозиції ДП «Львіввугілля» щодо будівництва модульної
збагачувальної установки на базі ВП «Шахта «Червоноградська» за рахунок
бюджетних коштів.
Однак, через відсутність бюджетних асигнувань, відповідно до
Протокольного рішення з розгляду «Режиму роботи вугільних підприємств з
видобутку вугілля» від 25-26.06.2019 № 06-19 Міністерством розглянуто та
підтримано пропозиції ДП «Львіввугілля» по будівництву модульної

збагачувальної установки на базі ВП «Шахта «Червоноградська» через
здійснення державно-приватного партнерства. Проте, потенційним
інвестором проєкту, у зазначені терміни, не надано техніко-економічних
обґрунтувань та інших розрахунків відповідно до ст. 10 Закону України «Про
державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 № 2404-VI.
Також повідомляємо, що інформація про порушення та недоліки,
встановлені Державної аудиторської служби, внесена до бази даних ризикових
операцій, та буде досліджена при проведенні Міненерго внутрішнього аудиту
на ДП «Львіввугілля».
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