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Державна казначейська служба України (далі – Казначейство України) 

розглянула в межах компетенції Ваш запит вх. № 8-16440 від 09.10.2013 на 

отримання інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» та повідомляє. 

 

До питання 1. 

Станом на 14.10.2013 залишок коштів на окремих спеціальних рахунках в 

іноземній валюті, відкритих на ім’я Казначейства України в АТ «Укрексімбанк» 

для обслуговування коштів від продажу одиниць (частин) установленої 

кількості викидів парникових газів в рамках реалізації механізму Кіотського 

протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, становить  

180 765 727,20 євро, в тому числі: 

79 916 700,16 євро, що надійшли від Tokyo  Electric Power Company 

Incorporated (Японія);  

30 000 000,00 євро, що надійшли від Ministerio de Medio Ambiente 

(Іспанія); 

70 849 027,04  євро, що надійшли від New Energy and Industrial Technology 

Development Organization (Японія). 

Державним агентством екологічних інвестицій України, як головним 

розпорядником бюджетних коштів за КПКВК 6351020 «Державна підтримка 

заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) 

парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального 

забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» 

проведено касових видатків: 

у 2011 році на суму  46 258,813 тис. грн; 

у 2012 році на суму  1 004 778,077 тис. грн; 

станом на 14.10.2013 на суму  1 432 501,395 тис. гривень. 

Залишок направлених відкритих асигнувань станом на 14.10.2013 

становить  358 895,893 тис. гривень. 
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До питань 2 та 3. 

У 2011 році за розподілами Державного агентства екологічних 

інвестицій України як головного розпорядника бюджетних коштів за 

бюджетною програмою «Державна підтримка заходів, спрямованих на 

зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому 

числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток 

міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» (КПКВК 6351020)  

спрямовано асигнування Державному агентству екологічних інвестицій України 

у сумі 53 918,7 тис. гривень.  

У 2012 році за розподілами Державного агентства екологічних 

інвестицій України за  бюджетною програмою  «Державна підтримка заходів, 

спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових 

газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, 

розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» (КПКВК 

6351020) спрямовано асигнування у сумі 1 493 264,1 тис. гривень. Асигнування 

спрямовувались Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА), Бюджетній установі «Національний 

центр обліку викидів парникових газів», Державному підприємству 

«Держекоінвест» та безпосередньо Державному агентству екологічних 

інвестицій України. 

У 2013 році, станом на 14.10.2013, за розподілами Державного агентства 

екологічних інвестицій України за  бюджетною програмою  «Державна 

підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення 

абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів 

соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань 

зміни клімату» (КПКВК 6351020) спрямовано асигнування у  

сумі 1 791 473,2 тис. гривень. Асигнування спрямовувались  Департаменту 

транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА), Бюджетній установі  «Національний центр обліку викидів парникових 

газів», Державному підприємству «Держекоінвест» та безпосередньо 

Державному агентству екологічних інвестицій України. 

Державне агентство екологічних інвестицій України, як головний 

розпорядник бюджетних коштів, у межах доведеного обсягу асигнувань 

самостійно визначає пріоритетні напрямки здійснення видатків та розподіляє 

відкриті асигнування за бюджетними програмами, кодами економічної 

класифікації, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та 

одержувачами бюджетних коштів.  

 
 

 

Заступник Голови                                                                                 Г.В. Лега 

 
Пастухова 

286-73-31 


