Клімат майбутнього без загрози для життя!
Робоча Група неурядових екологічних організацій Украіни
з питань зміни клімату: упт .сіітайедгоир .о г д .иа
тел:(044)238-62-60 тел./факс:(044)286-62-59
01033, м.Киів, вул. Панківська, 6-Б
№ 1 віл 14 лютого 2014 року
І Іершому частупнику Міністра фінансів України
Мярковському А.І.
вул. Гру шевського, 12/2
01008. м. Київ

Інформаційній! чапит іцодо
ф інансітш ня бннУжтпюм України
проектів ні схемою че.іени.х інвестицій

Шановний Анатоіііо Івановичу,
Робоча група неурядових українських організацій ч питань зміни клімату (Р Г Н УО ІІЗ К ) у складі 22 офіційно
зареєстрованих організацій з річних рег іонів України стурбована тим. що у 2014 році в державному бюджеті
*а К ІІК В К 6.15 1020 передбачено 5 млн. гри на заходи і реалізації проектів ча схемою зелених інвестицій згідно
ч умовами міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових гачів Кіотського протоколу. Залишок на
спеціальних рахунках для обслуговування коштів віл продажу одиниць установленої кількості викидів
парникових газів, за наданою Державною казначейською службою України інформацією у жовтні 2013 року,
становив 180 765 727.2 сиро.
Під час виконання дослідження «Оцінка реалізації проектів ча схемою челепих інвестицій» (доступно ча
постанням http://hit.ly Чс І.хИ'р/) неурядова громадська організація зафіксувала, що підрядними організаціями
весь обсяг запланованих робіт по тепловій санації будівель бюджетних установ досі не виконано.
Констатуємо, що відображених у державному бюджеті на 2014 рік 5 мли. гри. не вистачить на повне
завершення робіт з утеплення щонайменше с о т і будівель соціального призначення по всій Україні.
Виходячи з наведених вище фактів, просимо відповісти:
• Чи будуть нрофінансоваиі у 2014 році всі проекти1, заплановані Державним агентством
екологічних інвестицій, виконання яких в попередні роки не відбувалось?
• Яким чином було перенесено залишок коштів цільового призначення на наступний бюджетний
період та як перенесення залишку відображається у державному бюджеті України?
Відповідь просимо надати у строки згідно ч чинним законодавством України надіславши на адресу: а/с 306. м.
Київ-32. 01032 та електронну адресу ttTiim@necu.org.ua.

З повагою.
Голова Робочої групи Н У О

1Проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій, що схвалені Держекоінвестагентством та'знаходяться в
реалізації
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