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ЗВІТ
ТИМЧАСОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА, ЩО СТАЛОСЯ 23-27 ЛИПНЯ 2008 РОКУ У ВІННИЦЬКІЙ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ, ЛЬВІВСЬКІЙ, ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ТА ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Зважаючи на   масштабні наслідки стихійного лиха, що сталося влітку 2008 року у західних областях, Верховна Рада України  23 вересня 2008 року створила  Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з моніторингу стану ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, та  визначила такі її завдання;  
- здійснення моніторингу стану ліквідації наслідків стихійного лиха у зазначених постраждалих областях; 
- здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням  коштів, виділених з Державного бюджету на подолання наслідків стихійного лиха;   
- з’ясування причин, які заважають повному і своєчасному освоєнню виділених на ліквідацію стихійного лиха коштів;
- виявлення, як тенденцій, так і окремих випадків неправильного, незаконного, злочинного використання коштів не за призначенням.

За даний період роботи Комісією проведено вісім засідань, Перше засідання Тимчасової спеціальної  комісії було проведено вже - 25 вересня 2008 року, на якому розглянуто організаційні питання(обрано секретарем Комісії – Ткача Романа Володимировича та розподілено обов’язки між членами Комісії: частина депутатів співпрацюють з органами центральної виконавчої влади. частина  закріплена за регіонами. Затверджено план роботи Комісії.  
На цьому ж засіданні заслухано інформацію заступника  голови КРУ України Дмитренка Геннадія Васильовича про хід використання державних  коштів виділених  на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях згідно  Закону України  Про внесення змін до Закону України"Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін  до деяких законодавчих актів України" (№341 від  31.07.2008р.).
 На наступних чергових засіданнях Тимчасової спеціальної комісії  (31 жовтня 2008 року) заслуховувались інформації:
заступника міністра внутрішніх справ Євдокимова Володимира Миколайовича,  який зазначив,що Міністерством внутрішніх справ України на системній основі запроваджено оперативне супроводження цільового використання коштів, які виділяються відповідно до нормативно-правових актів Кабміну, передусім видатків у вигляду субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам та асигнувань з резервного фонду. 
 та начальника відділу  нагляду за дотриманням природоохоронних законів Генеральної Прокуратури України Куліковського Миколи Миколайовича про ситуацію щодо використання бюджетних коштів на ліквідацію наслідків стихійного лиха. який зазначив що Генеральною прокуратурою організовано та проведено перевірки додержання вимог природоохоронного, бюджетного, містобудівного та  іншого законодавства в регіонах потерпілих від стихії. За їх результатами станом звітну дату, прокурорами Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей порушено 112 кримінальних справ. Збитки завдані становлять майже 25 мільйонів гривень, з яких уже 30 кримінальних справ направлено до суду.  
На чергове засідання  Комісії, яке відбулося 19 листопада цього року з питання використання бюджетних коштів на ліквідацію наслідків стихійного лиха. були запрошені міністри та їх заступники :
Заступник міністра  Кабінету Міністрів України  Павленко Володимир Петрович, якого Кабінет Міністрів, на прохання Комісії про співпрацю, уповноважив координатором спільної роботи.
Голова Державної служби автомобільних доріг України – Гуржос Вадим   Миколайович, заступники Голови – Параца Володимир Васильович, Турченко Олександр , заступник міністра транспорту та зв’язку - Бадагов Володимир Федорович, перший заступник міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи   -  Антонець Володимир Михайлович, в.о. Голови Державного комітету України по водному господарству    -  Бабич Микола Якович, перший заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України – Беркута Анатолій Всеволодович.
На засіданні Тимчасової Комісії у грудні минулого року заслуховувалась інформація заступника міністра Кабінету Міністрів  Павленка Володимира Петровича. керівництва   Міністерства праці та соціальної політики та знову Міністерства регіонального розвитку та будівництва. Міністерства  транспорту  та   зв’язку  та   Головного контрольно-ревізійного управління  України.  
Для вивчення ситуації з подоланням наслідків стихійного лиха. Комісією неодноразово направлялись  запити до Кабінету Міністрів України, ряду  міністерств та відомств України, задіяних до ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, облдержадміністрацій.
Проте, слід зазначити, що не всі керівники міністерств та відомств відповідально поставились до звернень Тимчасової спеціальної комісії та  відбулись відписками. Так, голова Державного казначейства України  Слюз Тетяна  Ярославівна.  надала неповні статистичні дані. зіславшись на те. що члени Комісії можуть використати дані офіційного  сайту казначейства, не задіюючи до цього керівництво цієї структури. Інформації ряду інших  центральних органів виконавчої влади теж були неконкретними зокрема Мінфіну), Тернопільської та Львівської облдержадміністрацій, отримали також незадовільну оцінку, тому члени Комісії прийняли рішення повторно надіслати запити Президенту України,  Прем’єр- міністрові України, Першому віце-Прем’єр міністру України щодо незадовільної роботи окремих  міністерств та відомств і областей. Також повторно були надіслані листи до відповідних органів виконавчої  влади .
Узагальнена інформація Кабінету Міністрів України, яка надана у грудні минулого року, інформації міністерств і відомств в основному констатують фактично виконані роботи, а проблемні питання майже не висвітлені, тому членами Тимчасової комісії знову ж було зауважено, що інформація, яка надається Кабінетом Міністрів України та відповідними структурами повинна бути конкретною за напрямками, в розрізі програм, по областях, районах, об’єктах, повинна відображати чіткі  очікувані результати. використання коштів, перехідні об’єкти на наступний рік.  негативні тенденції в освоєнні коштів. 
Отже, за період роботи комісії проведено вісім засідань, надіслано   понад 170 запитів органам влади, опубліковано в засобах масової інформації областей повідомлення для населення та отримано біля 300 звернень громадян з невирішеними проблемами після стихії.
Членами комісії здійснено відрядження в західні області, які постраждали від повені.
  Необхідно відмітити високу активність та зацікавленість в роботі  більшості народних депутатів – членів комісії.
  Ще слід зазначити, що спільне засідання Тимчасової спеціальної комісії з метою детального ознайомлення з роботою відповідних міністерств та відомств, органів влади на місцях, все таки, відбулося 6 березня 2009 року.  На засідання були запрошені відповідальні за цей важливий відрізок роботи керівники: від Кабінету Міністрів України-Турчинов Олександр Валентинович, від Секретаріату Президента України – Безсмертний Роман Петрович. Також міністри і Голови комітетів,які задіяні до подолання наслідків стихії та голови відповідних облдержадміністрацій. 
Проте,  в засіданні взяли участь тільки керівники : Держказначейства- Слюз Т.Я., МНС – Шандра В.М., Держслужби автомобільних доріг-Гуржос В.М. Всі інші структури були представлені – заступниками. Із запрошених шести голів облдержадміністрацій – були присутні п’ять  заступників голів ОДА ,а Голова Тернопільської ОДА Чижмарь Юрій Васильович взагалі проігнорував засідання комісії. На звернення членів Тимчасової спеціальної комісії  до представника від Секретаріату Президента України, який був присутній на засіданні, передати керівництву прохання  відповідно  відреагувати на неналежну поведінку голови ОДА, відповіді досі не надійшло.   

І. НАСЛІДКИ СТИХІЙНОГО ЛИХА, ЩО СТАЛОСЯ 23-27 ЛИПНЯ 2008 РОКУ У ВІННИЦЬКІЙ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ, ЛЬВІВСЬКІЙ, ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ І ЧЕРНОВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ,              ТА  РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ З ЇХ ПОДОЛАННЯ
Для подолання наслідків стихії у Державному бюджеті України на 2008 рік було передбачено субвенції з державного бюджету обласним бюджетам Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, міському бюджету м. Чернівців у загальному обсязі  2 000,32 млн. грн. та збільшено бюджеті призначення на 801,9 млн. грн. для відновлення об’єктів дорожнього господарства державної власності.(дані  Мінфіну на 26.03.09)
                                                                                                                 млн. грн.
головний розпорядник коштів субвенції
передбачено
відкрито асигнувань
касові видатки
повернуто до бюджету
Вінницька ОДА
49,85
49,85
49,4
0,45
Закарпатська ОДА
26,6
26,6
26,6

Івано-Франківська ОДА
949,27
949,27
947,4
1,87
Львівська ОДА
252,5
252,5
247,0
5,5
Тернопільська ОДА
96,9
96,9
96,9

Чернівецька ОДА
521,2
521,2
521,2

м. Чернівці
104,0
104,0
104,0

Р А З О М
2000,32
2000,32
1992,5
7,82

За рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на подолання наслідків стихії передбачалося спрямувати 1 130,07 млн. грн.,  із них: Міноборони – 50,0 млн.грн ,МВС  -  10,0 илн.грн., МНС- 33,0   млн.грн. ,                           Держводгосп   - 360,5 млн.грн., Держлісгосп - 90,0 млн.грн., МінАПК     -  4,7 млн.грн., МОЗ  -  8,6 млн.грн,, Мінпаливенерго- 55,0 млн.грн.  (відкрито асигнувань  – 13,0 млн.грн.)
                                                                                                                    млн. грн.
головний розпорядник коштів
передбачено
відкрито асигнувань
касові видатки
повернуто 
Вінницька ОДА
41,7
41,7
36,9
4,8
Закарпатська ОДА
14,0
14,0
12,1
1,9
Івано-Франківська ОДА
257,1
257,1
203,8
53,3
Львівська ОДА
19,0
19,0
17,8
1,2
Тернопільська ОДА
7,0
7,0
3,4
3,6
Чернівецька ОДА
179,5
179,5
179,5

Міноборони
50,0
50,0
39,4
10,6
МВС
10,0
10,0
9,9
0,1
МНС
33,0
33,0
29,5
3,5
Держводгосп
360,5
360,5
359,3
1,2
Держлісгосп
90,0
90,0
89,6
0,4
Мінагрополітики
4,7
4,7
4,7

МОЗ
8,6
8,6
8,6

Мінпаливенерго
55,0
13,0
13,0

Р А З О М
1130,1
1088,1
1007,5
80,6
Фактично у 2008 році за рахунок коштів цільової субвенції та резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків стихії було спрямовано 3 088,42 млн. гривень (відповідно 2000,32 та 1088,1 млн. грн.). 
Із вказаних коштів головними розпорядниками використано 3 000,0 млн. гривень (за рахунок субвенції – 1992,5 та резервного фонду – 1007,5 млн. грн.).
За рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету та резервного фонду державного бюджету виплачено матеріальну допомогу постраждалим сім’ям в сумі 1 119,7 млн. гривень ( за рахунок субвенцій -730.2  та за рахунок резервного фонду -389,5 млн.грн.) 
                                                                                                            млн. грн.
головний розпорядник коштів
за рахунок субвенції
за рахунок резервного фонду
разом
Вінницька ОДА
22,9
34,2
57,1
Закарпатська ОДА
12,5
7,8
20,3
Івано-Франківська ОДА
425,9
186,5
612,4
Львівська ОДА
60,5
6,3
66,8
Тернопільська ОДА
21,1
1,2
22,3
Чернівецька ОДА
162,6
153,5
316,1
м. Чернівці
24,7

24,7
Р А З О М
730,2
389,5
1119,7

На відновлення об’єктів дорожнього господарства, які перебувають у державній власності, Укравтодором за рахунок коштів державного бюджету у минулому році спрямовано 798,8 млн. грн. та фактично використано 795,9 млн. гривень.
        На відновлення об’єктів протипаводкового захисту населених пунктів Держводгоспом за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища спрямовано 78,9 млн. грн. (100%)
        За рахунок коштів місцевих бюджетів та благодійних внесків, які надійшли на рахунки облдержадміністрації та Мінпраці, на подолання наслідків стихії спрямовано 106,8 млн. гривень.
На  ліквідацію наслідків стихійного лиха , що сталося у західних областях України  23-27 липня 2008 року, передбачалось   4,7 млрд. грн., фактично спрямовано  4,1 млрд. грн., фактично використано за 2008 рік 3,981 млрд.грн. ( враховуючи  кошти на рахунках ОДА та  благодійні на рахунках Мінпраці).

Необхідно зазначити, що результатом стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях є дуже значні руйнування, які не у всіх випадках підлягають відновленню, а саме головне це  людські жертви. 
За даними   Мінпраці України ( станом на 30.03.09) внаслідок стихійного лиха що сталося 23-27 липня 2008 року, загинуло 39 осіб,  зокрема, у  Івано-Франківській області  23 особи, 
Чернівецькій – 11 осіб, 
Вінницькій – 3 особи, 
Львівській – 1 особа, у 
Тернопільській області – 1 особа.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2008       № 1008- р сім’ї 38 загиблих осіб отримали по 100,0 тис. гривень за кожного загиблого (інформація в розрізі кожної сім’ї додається). Допомога по одному агиблому  жителю не виплачувалась, так як  у загиблого не було близьких родичів.
За даними інформації Кабінету Міністрів України ( станом на лютий 2009 рю) у 2008 році  в постраждалих областях загалом пошкоджено 35372  індивідуальних житлових будинків, у тому числі у Вінницькій області – 814, Закарпатській -1459, Івано-Франківській – 21240, Львівській – 5121, Тернопільській – 528, Чернівецькій – 6210 будинків.
У розрізі категорій:
I категорія (зруйновані) – 1 297 будинків, з них у Вінницькій області – 37, Закарпатській – 27, Івано-Франківській –370, Львівській – 27, Тернопільській – 35, Чернівецькій – 801 будинок;
ІІ категорія (потребують капітального ремонту) – 11266 будинків, з них у Вінницькій області – 392, Закарпатській – 73, Івано-Франківській – 7182, Львівській – 684, Тернопільській – 185, Чернівецькій – 2749 будинків;
ІІІ категорія (частково пошкоджені) – 22 810 будинків, з них у Вінницькій області – 385, Закарпатській – 1359, Івано-Франківській – 13688, Львівській – 4410, Тернопільській – 308, Чернівецькій –2660 будинків.
Також було пошкоджено 31 водозабірна споруда, 135 артезіанських свердловин, 23 водопровідні та 16 каналізаційних насосних станцій, 17 каналізаційних очисних споруд, підтоплено і забруднено 31404 криниці, пошкоджено 317 навчальних закладів, 269 закладів охорони здоров’я.
Значних збитків стихія завдала транспортній інфраструктурі, зокрема, уло шкоджено та зруйновано 883 мости, з них 520 автомобільних та 363 пішохідних, 3174,2 км автодоріг. До сфери відповідальності Укравтодору відносяться 80 зруйнованих та 144 пошкоджених мостів. 
Внаслідок паводку було зруйновано та пошкоджено 25,4 км берегоукріплень, 25,9 км русел річок, 52 гідротехнічні споруди, 27,85 км захисних дамб.
Загальний обсяг збитків, нанесених стихією шести областям, становить близько 5,7 млрд. гривень.
ВІДНОВЛЕНО.  Станом на 6 лютого 2009 року відновлено загалом 35372 об’єктів, у тому числі у Вінницькій області – 814, Закарпатській -1459, Івано-Франківській – 21240, Львівській – 5121, Тернопільській – 528, Чернівецькій – 6209 будинків.
У розрізі категорій:
I категорія (зруйновані) – 1 296 ( 1 буд.) будинків, з них у Вінницькій області – 37, Закарпатській – 27, Івано-Франківській –370, Львівській – 27, Тернопільській – 35, Чернівецькій – 800 будинків;
ІІ категорія (потребують капітального ремонту) – 11266 будинків, з них у Вінницькій області – 392, Закарпатській – 73, Івано-Франківській – 7182, Львівській – 684, Тернопільській – 185, Чернівецькій – 2749 будинків;
ІІІ категорія (частково пошкоджені) – 22810 будинків, з них у Вінницькій бласті – 385, Закарпатській – 1359, Івано-Франківській – 13688, Львівській – 4410, Тернопільській – 308, Чернівецькій –2660 будинків.
За інформацією Мінрегбуду (30.03.09 р.)  такі дані щодо будівництва житла для населення, постраждалого внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.( Дані ОДА ), свідчать про  наявність незаселених будинків з певних причин.                                                     

№
з/п


Регіон
Кількість будинків, 
що  заплановано побудувати
Кількість побудованих будинків
Кількість будинків зданих в експлуата-цію
Кількість заселених
будинків
Кількість незаселених будинків
(вказати причини).
Крім того:







Придбано житла
Надана компенсація

1.
Вінницька область 
не плану-валось 
-
-
-
-
17
20
2.
Закарпатська область
19
19
19
19
-
6
2
3.
Івано-Франківська область
75
75
75
43
32
(Галицький район – 
 погашення заборгованості перед підрядними та енерго-забезпечуючими організа
ціями)
31
95
4.
Львівська область
9
(в т.ч. 1 - на 12 квартир, 1 - на 3 квартири)
1
1
1
8 (з них 1 - 3-х кварти
рний)
Будівництво проводиться власниками за рахунок отриманих компенсацій, 
яке планується завершити до кінця 2009 року
3
3
5.
Тернопільська область 
1
1
1
1
-
4
29
6.
Чернівецька область
159
159
159
159
-
35
16

Cтаном на 7 лютого 2009 року у навчальних закладах ремонтні роботи, що здійснювалися за рахунок субвенції з державного бюджету, завершені.
Оздоровлено 15220 дітей, зокрема: з Вінницької області – 949, Закарпатської – 288, Івано-Франківської – 4213, Львівської – 5244, Тернопільської – 386, Чернівецької області – 4140 дітей. 
Разом з тим, за інформацією, наданою Тимчасовій спеціальній комісії  Генеральною прокуратурою України та Міністерством внутрішніх справ України  бачимо, що  мають місце часті  порушення цільового використання бюджетних коштів, передбачених на відновлення постраждалих від повені територій. 
Генеральною прокуратурою організовано та проведено перевірки додержання вимог природоохоронного. містобудівного. бюджетного законодавства в потерпілих регіонах.
Про це свідчить велика кількість правопорушень, відмічених правоохоронними органами в цій сфері.
Усього за результатами перевірок протягом серпня-грудня  2008 року (Довідка Генпрокуратури від 27.02.09) у західних областях України порушено 134 кримінальних справи(з урахуванням справ , порушених у зв’язку із зловживаннями у бюджетній сфері з питань охорони праці, контрабанди,тощо).
Прокурорами спільно з органами контролю попереджено неправомірне  використання бюджетних коштів. Виділених на ліквідацію наслідків повені.
Станом на 22.01.09  прокурорами областей, які постраждали. Порушено 145 кримінальних справ( збитки 27 млн. грн.), з яких 68  направлено до суду.
За документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 1000 осіб, з них посадовців територіальних органів державного контролю- 124. Складено 19 протоколів про вчинення корупційних дій( усі розглянуті судом). 
Заявлено 283 позови на суму 2,84 млн.грн.. з яких половину розглянуто і задоволено. Попереджено неправомірне використання 56,7 млн.грн.бюджетних коштів.виділених на ліквідацію  лиха. Перевірки тривають.
Найбільші порушення з витрачанням бюджетних коштів у  Івано-Франківській, Львівській , Чернівецькій, областях.
Як приклад,за матеріалами прокурорських перевірок можна навести такі факти : прокуратурою Тисменецького району Ів-Франківської області порушено кримінальну справу проти посадових осіб Тисменецької міської ради,, які подали до райдержадміністрації 48 фіктивних акти  із завідомо неправдивою інформацією про затоплення будинків, які непошкоджені. Внаслідок цього з бюджету виплачено незаконо 720 тис.грн.
Посадові особи Новоселицької сільської ради  Ів-Франківської області без відповідного обстеження та заяв громадян.склали 150 фіктивних актів про підтопленняв господарських будівель, на підставі чого виплачено незаконно компенсацій на суму 500 тис.грн.
Разом з тим, керівники на місцях за рахунок коштів , передбячених на ліквідацію наслідків, пов’язаних із паводком , намагаються вирішити і всі інші питання району. Так, у Самбірському районі Львівської області  до списку об”єктів що зазнали пошкоджень від повені , необгрунтовано внесено суму збитків 1,1 млн.грн. Аналогічна ситуація спостерігається у м Бориславі де завишення заподіяних збитків становить за попередніми розрахунками більше 5 млн.грн., у Дрогобицькому районі-500 тис.грн.
Щодо виплати матеріальної допомоги постраждалому населенню. то   

Згідно з Порядком використання у 2008 році субвенцій з державного бюджету обласним бюджетам Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, міському бюджету м. Чернівців для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2008 № 689) до першої категорії постраждалих належать сім’ї, в яких житловий будинок (квартиру) зруйновано, або він не підлягає відновленню, чи сім’я підлягає відселенню з житлового будинку (квартири) у зв’язку з тим, що він розташований у зоні підвищеного ризику (пошкоджений житловий будинок (квартира), який може бути протягом найближчого часу підтоплений, або житловий будинок (квартира), який протягом найближчого часу може бути пошкоджений внаслідок зсуву); до другої категорії постраждалих  сім’ї, в яких пошкоджений житловий будинок (квартира) підлягає капітальному ремонту або має істотні пошкодження (непридатні для експлуатації підлога, віконні та дверні блоки, внутрішньобудинкові мережі газо-, водо-, електропостачання, має місце відшарування зовнішньої або внутрішньої штукатурки); до третьої категорії постраждалих  сім’ї, в яких пошкоджений житловий будинок (квартира) підлягає поточному ремонту.
Відповідно до пункту 15 зазначеного Порядку остаточні суми допомоги надавалися:
- для першої категорії постраждалих сімей виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла в сумі 3 850 гривень за 1 кв. метр загальної площі житлового будинку (квартири), який зруйновано або він не підлягає відновленню, чи сім’я підлягає відселенню з житлового будинку (квартири) у зв’язку з тим, що він розташований у зоні підвищеного ризику;
- для другої категорії – 850 гривень за 1 кв. метр фактично пошкодженої площі житлового будинку (квартири), який підлягає ремонту або має істотні пошкодження;
- для третьої категорії - 5 000 гривень з розрахунку 4 000 гривень на поточний ремонт і 1 000 гривень на відшкодування вартості втраченого майна.
Крім цього, усім категоріям постраждалих сімей незалежно від виплат у зазначених розмірах надавалась допомога у зв’язку із:
зруйнуванням та пошкодженням господарських будівель і дачних будинків з розрахунку 50 гривень за 1 кв. метр загальної площі кожної будівлі, будинку. При цьому до розрахунку включається не більше як 30 кв. метрів загальної площі будівлі, будинку;
втратою майна в сумі 1 тис. гривень (крім третьої категорії постраждалих сімей, яким зазначена сума врахована в авансовій сумі 5 тис. гривень);
втратою сільськогосподарської продукції на присадибних ділянках та городах з розрахунку 50 гривень за одну сотку. При цьому до розрахунку включається не більше ніж 30 соток загальної площі присадибної ділянки та городу;
загибеллю:  великої рогатої худоби з розрахунку 2 тис. гривень за одну тварину;  молодняку великої рогатої худоби з розрахунку 800 гривень за одну тварину; свиней з розрахунку 500 гривень за одну тварину;  коней з розрахунку 2 тис. гривень за одну тварину; овець та кіз з розрахунку 300 гривень за одну тварину; бджіл з розрахунку 200 гривень за одну бджолосім’ю.

Також надавалась допомога в сумі 1 тис. грн. для кожного учня і студента віком до 23 років (включаючи тих, які вступають до першого класу загальноосвітнього навчального закладу або зараховані у 2008 році до професійно-технічного чи вищого навчального закладу) з першої - третьої категорії постраждалих сімей та сімей, один або кілька членів сімей яких загинули внаслідок стихійного лиха, що сталося 23 - 27 липня 2008 р., з метою підготовки до 2008/09 навчального року в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах
Загальна чисельність сімей, віднесених до І - ІІІ категорій постраждалих внаслідок стихійного лиха становить 36 014 сімей, зокрема, до І категорії віднесено 1 271 сім’ю, до ІІ категорії – 11 803 сім’ї, до ІІІ категорії – 22 940 сімей. 
У розрізі областей:
№
Назва області
Всього
В тому числі по категоріям



І
ІІ
ІІІ
1
Вінницька область
1 349
43
776
530
2
Закарпатська область
1 452
26
73
1 353
3
Івано-Франківська область
21 250
395
7 220
13 635
4
Львівська область
5 075
27
672
4 376
5
Чернівецька область
6 317
743
2 870
2 704
6
Тернопільська область
571
37
192
342

ВСЬОГО
36 014
1 271
11 083
22 940
  
Сім’ям, які віднесені до І - ІІІ категорій постраждалих внаслідок стихійного лиха 23-27 липня 2008 року, установами Ощадбанку та Укрпошти виплачено допомогу на суму 886,1 млн. гривень, у тому числі:
                                                                                                                                                                         (тис. грн.)
№
Назва області
Всього
В тому числі по категоріям



І
ІІ
ІІІ
1
Вінницька область
52 136,9
8 023,0
40 363,1
3 750,8
2
Закарпатська область
18 766,1
7 435,4
4 023,8
7 306,9
3
Івано-Франківська область
513 197,3
88 783,1
342 507,0
81 907,2
4
Львівська область
48 506,5
4 451,3
18 977,3
25 077,9
5
Чернівецька область
234 336,4
136 489,0
82 413,4 
15 434,0
6
Тернопільська область
19 176,5
7 014,9
10 679,6
1 482,0

ВСЬОГО
886 119,7
252 196,7
498 964,2
134 958,8

Середня розрахункова сума допомоги на одну сім’ю, яку віднесено до І категорії постраждалих, становить 198,4 тис. гривень, до ІІ категорії – 45,0 тис. гривень, до ІІІ категорії – 5,9 тис. гривень.

Слід зазначити, що Тимчасова спеціальна комісія надіслала понад 170 запитів на адресу Президента України., Прем’єр-міністра України відповідних міністерств та відомств. Досить довго, Комісія не могла зкоординувати, та налагодити продуктивну роботу з Кабінетом Міністрів України та Секретаріатом Президента України. Тому, на засіданні  Комісії було прийнято рішення повідомити населення постраждалих областей, через засоби масової інформації  про роботу такої Комісії Верховної Ради України. Метою – є виявлення проблемних питань населення західних областей, яке постраждало від повені. 
Аналіз листів - звернень громадян, які надійшли на адресу комісії. свідчить про серйозні недоліки в роботі  органів влади на місцях. 
 Надійшли численні звернення від жителів Коломийського району Івано-Франківської області,  скарги на невизначеність правильної категорії. Також колективне звернення Краєвської Марії Михайлівни та інших  громадян  шодо  невіднесення  їх до постраждалих, а на звернення до районної прокуратури вже кілька місяців відповідь не надійшла. 
Звернувся інвалід 1 групи , учасник Чорнобильських подій  Варварюк Михайло Георгійович., теж Івано-Франківська область с.Тлуча. 1939 р.н.,кошти за зруйнований будинок отримав, проте використати не може. Тому що одинокий та хворий, а місцева влада не допомагає.
Бородкіна Віра Дмитрівна з м. Тисмениця  Івано-Франківської області  повідомила, що будинок дуже зруйнований , визначили 1 категорію, проте відновити його не можливо.(виділили 40 тис.грн.) На звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та місцевих органів влади – питання не вирішується. 
Звернення Пішеніної Ніни Іванівни з Вінницької  області Могилів-Подільського району ( колишній працівник сільської ради) про те, що голови сільських рад с.Юрківці та с.Серебрія не можуть поділити дорогу та міст між селами, тому цей об’єкт залишився  досі не відремонтованим і розмивається теперішніми опадами. 
З м. Ямпіль Вінницької області  Сибіряк Михайло Іванович порушив питання розграбування гуманітарної допомоги. Відповіді на запит до міської адміністрації про такі порушення не отримав, пройшло  майже 2 місяці.
Отже, надходять численні скарги від населення, яке постраждало. Особливо, найбільше скарг на роботу органів місцевої влади Івано-Франківської області. Відбудова  житла здійснюється  не належним чином, розмиваються теперішніми опадами берегоукріплення та дороги., ремонт, яких проведений не якісно. Місцеві органи влади відбуваються відписками або не надають населенню допомоги у невирішених  проблемних питаннях.
Численні скарги від населення на  незаконне і необ’єктивне обстеження будинків,які зазнали руйнувань, надання матеріальної допомогии, витрачання коштів.
Чи не головною причиною жахливих наслідків стихійного лиха у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях є, як свідчать висновки Рахункової палати (ЗВІТ), не системний і не професійний підхід виконавчої влади до організації виконання і фінансування комплексних протипаводкових заходів, передбачених відповідними державними програмами.
Водночас, Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади не змогли забезпечити належний рівень організації роботи з подолання цих наслідків, комплексності і ефективності заходів, що фінансувалися і проводилися, в першу чергу за рахунок коштів державного бюджету.

ІІ. ПРОБЛЕМИ І НЕДОЛІКИ В ДІЯХ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ПРОЦЕСІ ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА
	Всупереч статті 117 Конституції України, статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» базовий плановий документ із забезпечення подолання наслідків стихійного лиха - Генеральний план проведення ремонтних і відновлювальних робіт приміщень та споруд бюджетних установ, об’єктів життєзабезпечення населених пунктів, що постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях 23-27 липня 2008 р., не затверджено рішенням Кабінету Міністрів України.
Законом України «Про Кабінет Міністрів України» визначено, що Кабмін відповідно до Конституції України та цього Закону затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності. Регламент Кабінету Міністрів України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950. Регламент визначає чіткі процедури розробки та внесення на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів. Зазначені вимоги передбачають для кожного акту Кабінету Міністрів України обов'язкову наявність: пояснювальної записки; довідки про погодження проекту; висновку Мін'юсту; експертного висновку Секретаріату Кабінету Міністрів.
Проте ці вимоги грубо порушено при підготовці переважної більшості з актів Кабінету Міністрів України, які стосувалися реалізації заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р. у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Водночас, Перший віце-прем'єр-міністр України Турчинов О.В. не об’єктивно проінформував Тимчасову спеціальну комісію, що «рішення Уряду з питань надання допомоги постраждалим регіонам приймалися в оперативному порядку, як виняток, з неповним переліком документів» лише «у ряді випадків».
Натомість, чотирнадцять рішень Кабміну не мали жодного документу, з передбаченого Регламентом Кабінету Міністрів України переліку, які б містили результати аналізу проблеми, наводили обґрунтування необхідності прийняття акта, зазначали позицію заінтересованих органів, відображали фінансово-економічні розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел покриття витрат, а також очікувані соціально-економічні результати реалізації акта, засвідчували б результати правової та фахової експертизу проекту.
З них, що стосуються: плану невідкладних заходів з подолання /дослівно/ стихійного лиха (розпорядження від 28 липня 2008 р. № 1011-р); порядку використання відповідної субвенції з державного бюджету обласним бюджетам, а це понад 2 млрд. грн. (постанова від 2 серпня 2008 р. № 689), та про часткове перерахування 255 млн. грн. субвенцій (розпорядження від 2 серпня 2008 р. № 1045-р); виділення допомоги громадянам постраждалих регіонів із резервного фонду державного бюджету в сумі 145 млн грн. (розпорядження від 28 липня 2008 р. № 1008-р); збору Мінпраці добровільних пожертвувань (розпорядження від 28 липня 2008 р. № 1009-р); виділення із резервного фонду державного бюджету окремим міністерствам 93 млн грн. (розпорядження від 2 серпня 2008 р. № 1046-р); першочергових заходів щодо запобігання неконтрольованій вирубці лісів у Карпатському регіонів (розпорядження від 6 серпня 2008 р. № 1083-р); виділення коштів на ліквідацію наслідків стихійного лиха у дорожньому господарстві в сумі 1,2 млрд. грн. (розпорядження від 28 липня 2008 р. № 1012-р) тощо. Слід відмітити, що останній, із зазначених, документ було прийнято Урядом при відсутності повноважень, наданих законом про держбюджет на 2008 рік (відповідні зміни до державного бюджету були внесені Верховною Радою України лише 31 липня 2008 року).
Не можна вважати такою, що містить документальне супроводження, а відтак і будь-яке аргументоване обґрунтування, розпорядження Кабміну від 6 серпня 2008 р. № 1079-р. Абсолютно не професійно підготовлена головним розробником (Мінагрополітики) пояснювальна записка (єдиний документ в матеріалах до розпорядження) зазначає дослівно мету прийняття постанови (а не розпорядження!) і шляхи її досягнення - «проектом постанови передбачено затвердження заходів щодо подолання наслідків стихійного лиха (повені) 23-27 липня 2008 року, що сталося 23-27 липня 20078 року та забезпечення стабільності функціонування агропромислового комплексу постраждалих регіонів» та фінансово-економічне обґрунтування - «реалізація зазначеного проекту постанови потребує додаткових витрат державного бюджету, в обсягах, які будуть визначені постраждалими регіонами після уточнення суми понесених збитків». Тобто, жодного слова про будь-які конкретні потреби агропромислового комплексу в постраждалих регіонах і шляхи їх задоволення. І це при тому, що розпорядження містить 10 різних за змістом (хоча переважно й декларативних) заходів (від інвентаризації земель, першочергової бюджетної підтримки аграріїв, поставки борошна з продовольчого резерву, забезпечення нафтопродуктами до сприяння продовження строків кредитних договорів і договорів фінансового лізингу та розстрочки у погашенні податкових зобов'язань), до виконання яких залучено близько 20 різних органів, установ і підприємств.
Так само не містить аргументованого числовими і об’єктними параметрами обґрунтування пояснювальна записка Держводгоспу (єдиний документ в матеріалах) до розпорядження Кабміну від 6 серпня 2008 р. № 1093-р. А  зміст розпорядження в частині надання дозволу на проведення робіт з відновлення об’єктів протипаводкового захисту одночасно з розробленням проектної документації суперечить актам законодавства, що мають вищу юридичну силу.
Лише пояснювальну записку, проте щодо проекту нормативно-правового акту з іншою назвою, має постанова Уряду від 30 липня 2008 р. № 688 «Про затвердження Порядку обстеження майна, пошкодженого унаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року».
До розпорядження Уряду від 30 липня 2008 р. № 1024-р, яке стосується залучення через операторів мобільного зв’язку та вітчизняні телерадіокомпанії додаткових коштів для надання допомоги постраждалим громадянам, Кабміном представлено лише висновок Мін’юсту.
До трьох рішень Кабінету Міністрів України є лише експертні висновки Секретаріату Кабміну, які не містять будь-яких фінансово-економічних розрахунків, інших конкретних даних і носять більшою мірою декларативний характер. Хоча ці акти стосуються фінансово затратних заходів з вивезення дітей для оздоровлення, їх перевезення залізничним транспортом та переведення студентів з постраждалих регіонів на «бюджетну» форму навчання. Щодо останнього заходу, розпорядженням Кабміну від 6 серпня 2008 р. № 1059-р передбачено переведення на «бюджетну» форму навчання  студентів з числа сімей, які проживають у постраждалих місцевостях, і навчаються за кошти не лише фізичних, а й юридичних осіб, хоча не було враховано їх характеристику (зокрема, відсутність у них жодного відношення до постраждалих сфер чи галузей) та, головне місцезнаходження цих юридичних осіб (поза межами регіонів, що постраждали). Незважаючи на застереження Секретаріату Кабміну, Урядом видано розпорядження від 6 серпня 2008 р. № 1060, яким передбачено безоплатне перевезення дітей та надання супроводжуючих послуг за рахунок коштів залізниць; хоча такі витрати могли б проводитися залізницями, як самостійними суб'єктами господарювання, лише відповідно до скоригованих Мінтрансом фінансових планів (відповідне розпорядження Урядом не було прийнято) або за умови їх відшкодування за рахунок бюджету.
Розпорядження Кабміну від 30 липня 2008 р. № 1023-р щодо виділення з резервного фонду державного бюджету 42 млн грн. для забезпечення відновлення роботи установ, організацій і закладів бюджетної сфери та проведення невідкладних робіт з відбудови об'єктів житлово-комунального господарства хоч і має пояснювальну записку, проте вона не містить будь-яких фінансово-економічних розрахунків. А сам акт Кабміну, як такий, що стосується виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, всупереч Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415, підготовлено і внесено на розгляд Уряду Міністерством фінансів, а не Міністерством економіки.
Так само, всупереч Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415, підготовлено і внесено на розгляд Уряду не Міністерством економіки проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28.07.2008 № 1008-р «Про виділення коштів для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» (і зміни до нього), від 02.08.2008 № 1046-р «Про додаткове виділення коштів для проведення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року», від 20.08.2008 № 1099-р «Про відпуск розброньованої спеціальної ветеринарної техніки мобілізаційного резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» від 17.09.2008 № 1253-р «Про виділення коштів для відновлення газопроводів та об'єктів газопостачання, зруйнованих внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» та проект постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 693 «Про фінансування невідкладних робіт з відновлення об'єктів протипаводкового захисту населених пунктів, які постраждали від стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., та невідкладних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із шкідливою дією вод в Україні».
Не містить будь-яких фінансово-економічних розрахунків і підготовлений Мінфіном проект прийнятого Кабміном розпорядження від 22 жовтня 2008 р. № 1389-р про додаткове виділення 331,3 млн грн. з резервного фонду державного бюджету для виплати часткової допомоги постраждали сім’ям. Пояснювальна записка та довідка про погодження проекту розпорядження датовані значно пізніше його прийняття – 31 жовтня, висновок Мінюсту – 3 листопада, а експертний висновок Секретаріату Кабміну – 4 листопада. Слід відмітити, що базове розпорядження від 28 липня 2008 р. № 1008-р (до якого розпорядженням № 1389-р вносяться зміни) на виділення 145 млн грн., в тому числі і на зазначені цілі, не мало жодного супровідного документа, а відтак і розрахунків потреби в коштах. Крім того, при виданні розпорядження № 1389-р Кабміном порушено вимоги Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415, відповідно до якого додатково бюджетні кошти з резервного фонду для продовження робіт (заходів) можуть виділятися лише за умови використання головними розпорядниками раніше виділених коштів та подання звіту про їх використання.
Виняткову незбалансованість обсягів попередньо визначених для виділення з державного бюджету коштів (їх завищення) доводить розпорядження Уряду від 17 грудня 2008 р. № 1592-р, яким передбачено спрямування   залишку   невикористаних коштів  резервного  фонду  державного бюджету в сумі не більш як 40 млн  грн.,  виділених відповідно до  розпорядження Кабінету Міністрів   України   від   28   липня  2008 р. № 1008, на виконання робіт з відновлення приміщень установ, організацій та закладів бюджетної сфери,  вулиць, доріг, мостів та об'єктів   житлово-комунального   господарства,   які   пошкоджені внаслідок  стихійного  лиха.
Водночас, зазначене розпорядження, за висновком Мін’юсту, в частині зобов’язання Чернівецької облдержадміністрації у разі виникнення потреби у виплаті допомоги постраждалим громадянам за рахунок благодійних внесків або коштів місцевих бюджетів суперечить актам законодавства, які мають вищу юридичну силу. І свідчить про втручання державного органу  у процес виконання місцевого бюджету.
Аналогічно, не містить будь-яких фінансово-економічних розрахунків підготовлений Держводгоспом проект прийнятої Кабміном постанови від 6 серпня 2008 р. № 693, якою передбачено виділення на проведення протипаводкових невідкладних робіт з відновлення об’єктів 360,5 млн грн. з резервного фонду державного бюджету, 57 млн грн. за рахунок коштів спеціального фонду Державної служби автомобільних доріг та 250 млн грн. за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. У висновку Мін’юсту до проекту постанови, який датовано днем пізніше її прийняття Урядом, зазначено про невідповідність цього документу актам законодавства, що мають вищу юридичну силу, а саме в частині неправомірності використання коштів спеціального фонду Державної служби автомобільних доріг та коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.
Так само не містить будь-яких фінансово-економічних розрахунків підготовлений Держводгоспом проект прийнятої Кабміном постанови від 12 листопада 2008 р. щодо внесення змін до постанови від 6 серпня 2008 р. № 693 в частині фінансування невідкладних робіт з відновлення об’єктів протипаводкового захисту. Просто виключивши з постанови № 693 положення щодо фінансування 19 об’єктів на загальну суму 57 млн грн. (за рахунок коштів спеціального фонду Державної служби автомобільних доріг), взагалі не визначено джерел і обсягів їх подальшого фінансування. Обґрунтовуючи зміни у фінансуванні робіт з резервного фонду державного бюджету необхідністю «уточнити обсяги проведення робіт по об’єктах», фактично цілий ряд об’єктів взагалі виключено з переліку без конкретизації причин цього, а щодо окремих інших – в десятки разів зменшено обсяги їх державної підтримки. Останній факт підтверджує виняткову незбалансованість (неякісний обрахунок) обсягів виділених, відповідно до постанови Кабміну від 6 серпня 2008 р. № 693, з державного бюджету коштів в розрізі об’єктів протипаводкового захисту.
Крім того, в переліку об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 693, село Монастирець, на якому планувалися заходи із захисту від затоплення водами р. Дністер, зазначено як населений пункт Самбірського району Львівської області, а в змінах, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 № 838, - Городоцького району, що також підтверджує неякісну підготовку первинного переліку об’єктів.
До постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 710, якою визначено пооб’єктний розподіл бюджетних призначень на ліквідацію наслідків стихійного лиха на об’єктах дорожнього господарства, в матеріалах до якої відсутні будь-які фінансово-економічні розрахунки, чотири рази вносилися уточнюючі її зміст зміни, що свідчить про неякісну підготовку документа.
Незрозуміло також якими даними та розрахунками керувався Кабінет Міністрів України при прийнятті цієї постанови зважаючи, що проект постанови із супровідними документами (переліком пошкоджених та знищених об’єктів, відповідними розрахунками та пояснювальної запискою) було подано Укравтодором Кабінетові Міністрів листом від 15 серпня 2008 року. 
Не містить будь-яких фінансово-економічних розрахунків пояснювальна записка до розпорядження Кабміну від 2 серпня 2008 р. № 1047-р, що стосується залучення коштів з місцевих бюджетів, інших джерел, зокрема з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, для проведення оплачуваних громадських робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха. Незважаючи, що зазначений акт Кабміну безпосередньо стосується певної категорії громадян (безробітних), головним розробником (Мінпраці) в пояснювальній записці зазначено, що проект розпорядження не потребує консультацій з громадськістю. Також, при виданні Урядом цього документу проігноровано застереження Міністерства юстиції, що Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціального страхування на випадок безробіття» не передбачено можливості фінансування, за рахунок коштів відповідного Фонду, оплати праці осіб, осіб зайнятих на оплачуваних громадських роботах; а відтак відповідна норма розпорядження потребувала корегування. 
Розпорядженням Кабміну від 30 липня 2008 р. № 1038-р, яким на невизначений період часу виведено із правового регулювання всі закупівлі за державні кошти (незалежно від категорії замовників і предмету закупівель) для ліквідації наслідків стихійного лиха, хоча й містить всі необхідні додатки, проте пояснювальна записка і експертний висновок Секретаріату Кабміну за своїм змістом є набором загальних фраз і не мають жодних фінансово-економічних розрахунків та фактологічного обґрунтування доцільності прийняття розпорядження. Слушне зауваження Міністерства фінансів до проекту корупційно ризикового рішення щодо необхідності часового обмеження закупівельної «вольності» проігноровано як головним розробником (Мінекономіки), так і Кабінетом Міністрів України. Про непрофесійність підготовки цього документа свідчить твердження головного розробника, що реалізація розпорядження потребує значних фінансових та матеріальних затрат з Державного бюджету України, що не відповідає дійсності, так як документ врегульовує виключно процедурні питання. Хоча, можливо Міністерство економіки мало на увазі суттєве неправомірне зростання витрат замовників від застосування неконкурентних процедур.
Не потребувало видання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1086-р, яким передбачено «погодитися з пропозицією Міноборони щодо передачі на договірних засадах Івано-Франківській облдержадміністрації комплекту автодорожнього розбірного мосту САРМ-М на період ліквідації наслідків стихійного лиха» Адже, зазначене питання, відповідно до положень Цивільного кодексу України та Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», могло бути вирішене Міноборони самостійно і без видання відповідного рішення Уряду.
Незадовільна організація підготовки рішень Уряду з питань надання допомоги постраждалим від стихійного лиха регіонам не сприяла їх належному виконанню, а інколи стояла на заваді якісному наданню державної допомоги.

ІІІ. ПРОБЛЕМИ І НЕДОЛІКИ В ОСВОЄННІ ДОПОМОГИ, НАДАНОЇ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 1253-р «Про виділення коштів для відновлення газопроводів та об’єктів газопостачання, зруйнованих внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» Міністерству палива та енергетики передбачалося виділити на зазначені цілі 55 млн грн., що на 15 млн. грн. або 27 відсотків більше фактичної потреби, засвідченої переліком об’єктів, які потребували першочергових витрат з фінансування невідкладних робіт з відновлення газопостачання  у постраждалих від стихійного лиха областях, погодженого з Мінрегіонбудом, Мінекономіки та Мінфіном. Що свідчить про незадовільну якість визначення потреби в коштах при прийнятті рішення Уряду.
Водночас із наявної потреби в 40 млн грн., недофінансування з бюджету робіт з відновлення газопостачання  у постраждалих від стихійного лиха областях склало 27,4 млн грн. або понад 60 відсотків.
Наслідком зазначено є те, що станом на січень 2009 року не було відновлено газопостачання за постійними схемами 8805 абонентам (в тому числі у Івано-Франківській області – 8342, Львівській – 463), що в послідуючому може призвести до аварійних ситуацій з непередбачуваними наслідками.
Водночас, Міністерством оборони із одержаних відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 р. № 1046-р «Про додаткове виділення коштів для проведення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» 50 млн грн. коштів резервного фонду державного бюджету 10,6 млн грн. або понад 20 відсотків не було освоєно та повернуто в доход бюджету. Що свідчить про завищення Міністерством реальної потреби у коштах на стадії планування видатків та неналежний якість попереднього опрацювання проекту рішення Уряду про виділення коштів з боку Мінрегіонбуду, Мінфіну та Мінекономіки.
Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи із загальної суми коштів 33 млн грн., виділених із резервного фонду державного бюджету для проведення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р. у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 р. № 1046-р «Про додаткове виділення коштів на проведення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» 22,6 млн грн. або 68 відсотків від загальної суми використано на цілі, що не стосувалися реалізації цих заходів. 
А саме  було закуплено спецтехніку та спецобладнання, в тому числі: 6 пожежних насосів на 4,9 млн грн. (придбані у листопаді 2008 року та передані у грудні ГУ МНС в областях, які потерпіли від стихійного лиха); 6 катерів на повітряній подушці на 7,2 млн грн. (придбані та передані в регіони у грудні 2008 року); 8 мобільних станцій водопостачання на 2,2 млн грн.(придбані у жовтні 2008 року та передані в області у жовтні –грудні 2008 року). Крім того, МНС було використано 8,3 млн грн. на придбання 10 багатоцільових амфібіційних катерів типу аероглісер, очікуваний термін поставки яких взагалі лютий 2009 року. Хоча видатки на придбання спеціальної аварійно-рятувальної, пожежної техніки та обладнання плануються і повинні здійснюватися МНС по загальному фонду державного бюджету
Міністерство внутрішніх справ України із загальної суми коштів            10 млн грн., отриманих з резервного фонду державного бюджету для проведення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 року № 1046-р, 1,7 млн грн. витратило на проведення ремонтів у власних адміністративних приміщеннях в системі  МВС (ремонт дахів, підлог, заміна штукатурки, вікон та дверей) та 5 млн. – на придбання легкового автотранспорту.  І це при тому, що на утримання органів МВС у 2008 році з Державного бюджету було виділено 7,5 млрд. грн., передбачених у тому числі на проведення ремонтів, придбання пального, автотранспорту тощо. Водночас, 727,1 тис. грн. перераховано ГУМВС України в Одеській області на заходи, що не стосувалися ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Державний комітет ветеринарної медицини проінформував, що придбані за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету деззасоби на загальну суму майже 4,7 млн грн. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 1186-р ««Про виділення коштів для першочергового здійснення знезаражувальних заходів на території областей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р.») рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України дозволено використовувати для недопущення виникнення африканської чуми свиней на всій території України. Зазначене свідчить про виділення Урядом бюджетних коштів для придбання деззасобів понад реальну потребу у їх використанні для подолання наслідків стихійного лиха і ймовірність їх подальшого витрачання всупереч законодавства. 
Укравтодором проігноровано вимоги розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2008 року № 1012-р «Про заходи  щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у дорожньому господарстві» щодо надання переліку доріг і мостів, пошкоджених внаслідок стихійного лиха, оскільки в тижневий термін, як вимагало розпорядження, Укравтодором не було надано Кабміну зазначеного переліку. 
Крім того, Укравтодор повідомив Тимчасову спеціальну комісію, що виділення коштів в сумі 1 млрд. 200 млн грн., в тому числі по 500 млн. гривень Івано-Франківській і Чернівецькій областям, по 60 млн. -  Львівській і Тернопільській областям і по 40 млн.  - Закарпатській і Вінницькій областям, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2008 р. № 1012-р «Про заходи  щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у дорожньому господарстві» не підкріплені жодними розрахунками їх потреби; обсяги фінансування носили орієнтовний характер, а Укравтодор до розробки зазначеного розпорядження Кабміну не залучався. 
Крім того, Укравтодор фактично підтвердив нелогічність розпорядження Кабміну від 27 липня 2008 р. № 1012-р, оскільки забезпечити виконання робіт з відбудови зруйнованих об'єктів у тому числі за рахунок залучення кредитних ресурсів та перевиконання плану надходження коштів у 2008 році згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України» Укравтодор не міг, враховуючи, що кредитні кошти під гарантії Уряду в 2008 році для вище перелічених заходів не залучалися, а замість перевиконання плану надходжень коштів до спеціального фонду Державного бюджету за відповідними статтями, фактично мав місце їх дефіцит майже в 1 млрд. гривень.
Державним комітетом України по водному господарству не надано детальних обґрунтувань необхідності суттєвого коригування переліку об’єктів (в сторону зменшення їх кількості та обсягів фінансування) протипаводкового захисту населених пунктів, які постраждали від стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008р., і потребують невідкладного відновлення, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 693 «Про фінансування невідкладних робіт з відновлення об’єктів протипаводкового захисту населених пунктів, які постраждали від стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008р., та невідкладних заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із шкідливою дією вод в Україні».
Також Держводгосп не володіє деталізованою інформацію щодо стану фінансування та відновлення об’єктів протипаводкового захисту комунальної власності Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. Крім того, представлений Комітетом Тимчасовій спеціальній комісії перелік об’єктів протипаводкового захисту комунальної власності Чернівецької області, що потребували невідкладного відновлення, не затверджений головою обласної державної адміністрації.
Мінагрополітики не реалізовано вимогу п. 7 розпорядження Кабінету Міністрів України  від 6 серпня 2008 р. № 1079-р «Про невідкладні заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., в агропромисловому комплексі» щодо продовження на один рік строку дії договорів фінансового лізингу, укладених із сільськогосподарськими підприємствами, які постраждали внаслідок стихійного лиха.
Крім того, Міністерство аграрної політики не представило Тимчасовій спеціальній комісії деталізовані дані щодо спрямування суб’єктам господарювання, які постраждали від стихійного лиха, коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2008 рік за програмами «Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва» і «Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів»  відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1079-р «Про невідкладні заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року в агропромисловому комплексі» та не надало реєстр с/г підприємств Чернівецької області, які потребували часткової компенсації втрат, нанесених стихійним лихом.
	Водночас, сільськогосподарським підприємствам Вінницької та Закарпатської областей, які потерпіли від стихійного лиха, не виділено жодної копійки з коштів субвенції з державного бюджету, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 р. № 689 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році субвенцій з державного бюджету обласним бюджетам Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, міському бюджету м. Чернівців для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року», при тому що на зазначені цілі с/г підприємствам Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей виділено 100 відсотків потреби, Тернопільській - понад 82 відсотків. Слід зазначити, що збитки с/г підприємств Вінницької та Закарпатської областей внаслідок стихійного склали 5,3 млн гривень.
Не дало очікуваного ефекту норма розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1079-р «Про невідкладні заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., в агропромисловому комплексі», за якою державним спиртовим заводам було дозволено здійснювати до 15 вересня 2008 року закупівлю некондиційного (вологого) зерна у сільськогосподарських товаровиробників, які постраждали внаслідок стихійного лиха, без застосування тендерних процедур. 
Фактично спиртовими заводами Вінницької, Тернопільської та Івано-Франківської області було закуплено некондиційного зерна в обсязі лише 7,3 тис. тонн на суму 7,6 млн. грн. Звертає на себе той факт, що з 12 господарств, в яких державні спиртові заводи закуповували некондиційне зерно без застосування тендерних процедур, 11 сільгосптоваровиробників Івано-Франківської області та 1 господарство – Вінницької області. В сільськогосподарських товаровиробників Тернопільської, Львівської та Закарпатської областей некондиційне (вологе) зерно взагалі не закуповувалося. Знаючи про масштаби втрат сільськогосподарських товаровиробників від наслідків повені можна стверджувати, що координації місцевих державних адміністрацій та державних спиртових заводів з цього питання не було. 
Не можна виключати, що цій взаємодії заважали вагомі перешкоди. Дозвіл на закупку державними спиртовими заводами некондиційного (вологого) зерна без застосування тендерних процедур дав можливість керівникам державних спиртових заводів самостійно встановлювати закупівельні ціни за тільки їм відомими критеріями. Наприклад, Залучанський спиртовий завод Івано-Франківської області закуповував некондиційне (вологе) зерно кукурудзи в ПФ «Ярослав і К» Снятинського району та АТЗ «Степана Мельничуку» Коломийського району Івано-Франківської області по ціні 800 грн. за 1 тонну. Натомість цей же завод закупив в той же період у ДП «Агро» Снятинського району Івано-Франківської області 1597 тонн некондиційного (вологого) зерна кукурудзи по ціні 1300 грн. за одну тонну – на загальну суму майже 2,1 млн. грн. Таким чином, різниця закупівельної ціни на некондиційне (вологе) зерно кукурудзи від різних сільськогосподарських товаровиробників склала 500 грн. за 1 тонну.
Залишилася абсолютно не реалізованою норма розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1079-р «Про невідкладні заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., в агропромисловому комплексі», відповідно до якої Державна податкова адміністрація повинна була за  погодженням  з  Мінфіном забезпечити надання в установленому порядку  сільськогосподарським  товаровиробникам,  у яких  не  менш  як 30 відсотків посівів постраждали від стихійного лиха,  розстрочку у сплаті податкових зобов'язань перед  державним та місцевими бюджетами. ДПА не виконання цього заходу з підтримки сільгосптоваровиробників, що постраждали від стихійного лиха, пояснила не поданням ними жодної заяви про розстрочення податкових зобов’язань.  
Національний банк та Асоціація українських банків не володіють даними про реалізацію рекомендації розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1079-р «Про невідкладні заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., в агропромисловому комплексі» щодо продовження  строків  виконання  зобов'язань  за кредитними    договорами,    укладеними     сільськогосподарськими підприємствами  та  фермерськими  господарствами,  які постраждали внаслідок стихійного лиха,  з поверненням кредитів після  збирання врожаю 2009 року.
Нацбанк лише проінформував, що в цілому фізичним особам, суб’єктам господарювання (незалежно від видів економічної діяльності) та державним установам на постраждалих від стихійного лиха територіях банківськими установами пролонговано терміни (не конкретизовано які саме) погашення кредитів на загальну суму 61,6 млн. гривень. 
Так само, Державна митна служба не володіє даними про обсяги розмитнення гуманітарної допомоги, що  надійшла  в  Україну для громадян,  які постраждали внаслідок стихійного лиха,  що  сталося 23-27   липня 2008 р. Хоча відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 р. № 1041-р «Про гуманітарну допомогу та добровільні пожертвування, що надходять для громадян,  які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» Держмитслужбу було зобов’язано на  підставі  рішень  Комісії  з  питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України і комісій при відповідних облдержадміністраціях відповідно забезпечити  термінове  та позачергове  здійснення  необхідних  видів  контролю  та   митного оформлення  такої гуманітарної  допомоги.
Водночас, Першим віце-прем’єр-міністром України Турчиновим О.В. замість надання принципової оцінки якості інформування Держмитслужбою Тимчасової спеціальної комісії (якою Кабмін було повідомлено про неякісне Держмитслужбою), в стилі «відписки» повідомлено Комісію, що «з метою прискорення митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги використовується спрощений порядок, який передбачає оформлення товарів у якості гуманітарної допомоги лише на рівні чотирьохзначної товарної позиції УКТЗЕД. Зокрема, за товарною позицією 8903 за УКТЗЕД (яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або спорту; гребні човни та каное) оформлено гребний човен, що був у використанні, 1968 року випуску». Та наголошено, що «організацію обліку, розподілу і забезпечення доставки за призначення гуманітарної допомоги покладено на керівників облдержадміністрацій», хоча ці дані в зверненні Тимчасової спеціальної комісії взагалі не запитувалися у Держмитслужби.
Крім того,  Перший віце-прем’єр-міністр України Турчинов О.В., повідомив що «оскільки на період ліквідації наслідків повені здійснення контролю за цільовим використанням товарів гуманітарної допомоги було покладено на місцеві органи влади, з метою підготовки уточненої інформації для організації відповіді на звернення Держмитслужбою направлено запит до митних органів, в зоні діяльності яких було здійснено оформлення вантажів гуманітарної допомоги».
Хоча відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.08.2008 № 1041-р «Про гуманітарну допомогу та добровільні пожертвування, що надходять для громадян,  які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» організувати контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги та добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб,  що надходять постраждалим  громадянам, було доручено Комісії з питань забезпечення надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, яку очолив Перший віце-прем’єр-міністр України Турчинов О.В.
Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2008 № 1009-р «Про забезпечення надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року» Комісія мала забезпечити здійснення контролю за цільовим   використанням, що надійшли від фізичних та юридичних осіб та інформування громадськості через засоби  масової інформації про їх цільове використання.
А згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.07.2008 № 1024-р «Про додаткові заходи із залучення коштів для надання допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха» Комісії було доручено також установити дієвий контроль за надходженням коштів до операторів телекомунікацій та своєчасним їх перерахуванням, здійснювати в установленому порядку розподіл зазначених коштів та вжиття заходів для їх цільового використання.
Водночас, робота цієї Комісії виявилася неефективною. І не лише через не володіння інформацією про розмитнення гуманітарної допомоги.
Міністерство праці та соціальної політики, яке за дорученням Першого віце-прем’єр-міністра України Турчинова О.В., повідомило про роботу Комісії з питань забезпечення надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, надало копію протоколу лише одного засідання Комісії, не проінформувавши про практичну реалізацію Комісією контрольних повноважень та їх результати.
Крім того, затверджений Комісією розподіл коштів, які надійшли в національній та іноземній валюті на небюджетні рахунки Мінпраці від фізичних і юридичних осіб (44692,5 тис. грн.) на 1189,9 тис. грн. більше суми перерахованих регіонам коштів (43502,6 тис. грн.) та на 3076,4 тис. грн. вище фактичної потреби в них (41616,1 тис. грн.), що свідчить про не якісне планування Комісією видатків для надання допомоги постраждалим громадянам. В подальшому регіонами, зважаючи на обмеженість напрямків використання коштів, було повернуто до Мінпраці 1886,2 тис. грн.
За станом на середину січня 2009 року Комісією не було прийнято рішень щодо використання (для надання допомоги) накопичених у залишку понад 7,2 млн грн. коштів, що надійшли від фізичних і юридичних осіб.
Водночас результати роботи урядових комісій в регіонах засвідчили, що лише Чернівецька область потребує додаткового виділення за рахунок благодійних коштів, які надійшли на рахунок Мінпраці, 3,5 млн грн. для надання матеріальної допомоги соціально не захищеним та багатодітним сім’ям.
Хоча окремим рішення Кабінету Міністрів України і не доручалося Міністерству закордонних справ забезпечити належний рівень інформування за кордоном про жахливі наслідки стихійного лиха для сприяння в надходженні благодійних внесків, Міністерство не організувало якісно цю роботу. На полівалютний рахунок ВАТ «Укрексімбанк» надійшло 1458 тис. дол. США та 58,1 тис. євро лише з 8 країни.  При чому переважна частина цих коштів надійшла з трьох країн: Польщі (654,7 тис. дол. США), Китаю (500 тис. дол. США) та Казахстану ( 250,1тис. дол. США).
Надана Мінсім'ямолодьспорт інформація щодо фактичного оздоровлення дітей з постраждалих від стихійного лиха територій не відповідає складеному Міністерством охорони здоров’я переліку  населених  пунктів, діти з яких потребували першочергового оздоровлення. Але відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1058-р «Про невідкладні заходи щодо оздоровлення дітей з областей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося  23-27 липня 2008 року» Мінсім'ямолодьспорт при організації першочергового вивезення дітей для оздоровлення та психологічної реабілітації повинно було керуватися саме переліком МОЗу.
Зокрема, в переліку МОЗу відсутній Богородчанський,  Рожнятівський і Надвірнянський райони та міста Івано-Франківськ і Калуш Івано-Франківської області, з яких, за даними Мінсім'ямолодьспорту, направлено на оздоровлення 844 дитини. Аналогічно в переліку МОЗу відсутнє м. Моршин (Львівська область), з якого направлено на оздоровлення 5 дітей та Сокирянський район Чернівецької області (215 дітей). 
Крім того, надана Мінсім'ямолодьспорт інформація щодо фактичного оздоровлення дітей з постраждалих від стихійного лиха територій не відповідає інформації  щодо безкоштовного перевезення залізницями дітей (в обох напрямках), яка надана Міністерством транспорту та зв’язку. Зокрема, камеральний аналіз свідчить, що залізницями безкоштовно перевезено дітей з окремих територій в більшій (!) кількості, ніж повідомило про їх направлення на оздоровлення Мінсім'ямолодьспорту, зокрема по:  Долинському району та місту Болехів Івано-Франківської області – орієнтовно на 41 дитину (без врахування 72 дітей, що оздоровлювалися на території області); Коломийському району та міста Коломия Івано-Франківської області – на 161 дитину (без врахування 9 дітей, що оздоровлювалися на території області); місту Івано-Франківськ – на 179 дітей (без врахування 20 дітей, що оздоровлювалися на території Польщі); Миколаївському району Львівської області – орієнтовно на 99 дітей (без врахування 102 дітей, що оздоровлювалися на території області); Самбірському району та місту Самбір Львівської області – на 222 дитини (без врахування 99 дітей, що оздоровлювалися на території області); Старосамбірському району Львівської області – на 75 дітей (без врахування 92 дітей, що оздоровлювалися на території області і Польщі); Стрийському району Львівської області – на 165 дітей (без врахування 94 дитини, що оздоровлювалися на території області); місту Моршин Львівської області – на 9 дітей (без врахування 1 дитини, що оздоровлювалася на території Польщі). І це при тому, що не виключається направлення певної кількості дітей на відпочинок (із вказаної кількості в інформації Мінсім'ямолодьспорту) не залізничним транспортом, а відтак вищенаведені дані можуть бути ще більшими.
Зазначена невідповідність може свідчити або про недостовірність інформації Мінсім'ямолодьспорту чи Мінтрансзв’язку, або про ймовірність зловживань із безкоштовним направленням дітей на оздоровлення.
Міністерство праці та соціальної політики не володіє даними щодо обсягів використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального  страхування України  на  випадок  безробіття витрат на залучення громадян, у тому числі безробітних осіб, для участі в оплачуваних громадських роботах у регіонах, що постраждали від стихійного лиха за конкретними напрямками: оплата праці; придбання  інвентарю, спецодягу; перевезення (переїзд); оплата проживання осіб, залучених до таких робіт, а також щодо  фінансування цих заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел відповідно до законодавства. Як це передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2008 № 1047-р «Про проведення оплачуваних громадських робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року».
Виходячи з інформації Міністерства освіти, Мінфіном і Мінекономіки не забезпечено фактичне збільшення обсягів фінансування заходів з переведення на навчання за рахунок  коштів державного бюджету студентів з числа членів сімей, які проживають у населених пунктах,  розташованих  у  місцевостях, оголошених   зонами   надзвичайної   екологічної  ситуації, як це передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1059-р «Про соціальний захист студентів з числа членів сімей, які постраждали від стихійного лиха».
Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 року № 691 було внесено зміни до Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року № 273, якими передбачалося надання без проведення аукціонів дозволів на геологічне вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення, придатних для використання як будівельна сировина, з ділянок надр, що розташовані в межах Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23- 27 липня 2008 року. За 2008 рік Міжвідомчою робочою групою з питань надрокористування було прийнято рішення щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами по 177 об’єктах. З них всього видано надрокористувачам у 2008 році 56 спеціальних дозволів на користування надрами, решта дозволів не видані в результаті невиконання одержувачами умов видачі спеціальних дозволів.
Зазначене рішення Уряду фактично легалізувало передачу значних обсягів природних ресурсів в приватні руки за безцінь, а встановлена процедура видачі спеціальних дозволів «без проведення аукціонів» дозволила одержати ці ресурси поза конкурентним середовищем на значний, до 20 років(!), термін. 
З виданих за спрощеною процедурою у 2008 році 56 спеціальних дозволів 19, або 34 відсотка, отримали приватні структури Вінницької області. Натомість, за той же період лише 4 спеціальних дозволи, або 7 відсотків від виданих, одержали підприємства Чернівецької області, яка чи не найбільше постраждала від наслідків стихійного лиха, що сталося 23- 27 липня 2008 року.
Причому з 19 спеціальних дозволів, виданих приватним структурам Вінницької області, лише 2 спеціальних дозволи одержали підприємці, які територіально знаходяться в межах постраждалих від стихійного лиха районів. Решта 17 спеціальних дозволів одержали приватні структури та підприємці, які територіально знаходяться на значній відстані від постраждалих районів. Так само поза територією, постраждалою від наслідків стихійного лиха, знаходяться надра корисних копалин, які ці приватні структури збираються видобувати.
Зокрема, Мінприроди 11.12.2008 було видано  спеціальний дозвіл № 4819 приватному підприємству «Граніт-Буг», яке знаходиться в с. Кузьминці Гайсинського району Вінницької області на право протягом 20 років видобувати 14,9 млн. метрів кубічних граніту на території родовища в Гайсинському районі Вінницької області, а це щонайменше за 150 км. від найближчого постраждалого від повені Могилів-Подільського району. За інформацією Мінприроди погодження на видачу спеціального дозволу вказаному приватному підприємству надала Гайсинська районна рада своїм рішенням від 04.01.2008 року – тобто в період святкування новорічних та передріздвяних свят, і жодних інших рішень в цей період районною радою не приймалося.
І подібні приклади непоодинокі, особливо що стосується видачі спеціальних дозволів підприємцям Вінницької області. Наприклад фізичній особі – підприємцю з Вінницького району Жуку О.В. 18.11.2008 видано на 20 років спеціальний дозвіл №4774, за яким він одержав право видобути 392,6 тис. метрів кубічних піску з родовища в Літинському районі Вінницької області.
Тобто, відсутність логіки в постанові Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 року № 691, підтверджує її виконання на практиці в «обґрунтуванні», що приватні структури будуть 20 років брати участь в «ліквідації» наслідків повені, яка сталася 23- 27 липня 2008 року за сотні кілометрів від відповідних родовищ.
Кабінетом Міністрів України не вирішено питання щодо передачі лісогосподарським підприємствам, що належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства України, лісів інших користувачів та лісів, розташованих на землях запасу (крім лісів у межах населених пунктів, а також тих, що безпосередньо використовуються для потреб оборони).
Міністерством охорони навколишнього природного середовища не надало Тимчасовій спеціальній комісії детальну інформацію про виконання Плану першочергових заходів щодо запобігання неконтрольованій вирубці лісів у Карпатському регіоні та штучного відтворення лісових насаджень, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1083-р, з конкретизацією об’єктних, часових, кількісних і вартісних параметрів. Зокрема щодо перевірок фактів незаконних (самовільних) рубок у гірських лісах, підготовки проектів рішень про збільшення площі території природно-заповідного фонду місцевого значення в басейнах основних гірських річок, комплексного обстеження земельних ділянок з метою визначення можливості їх подальшого заліснення.
Так само, Держкомліс не надав детальної інформації з пооб’єктним розподілом щодо використання 90 млн грн. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1083-р «Про першочергові заходи щодо запобігання неконтрольованій вирубці лісів у Карпатському регіоні та штучного відтворення лісових насаджень». Тимчасова спеціальна комісія так і не отримала від Комітету відповіді на поставлені питання, та пооб’єктні реєстри проведених контрольних заходів, проектів рішень про збільшення площ територій природно-заповідного фонду, об’єктів лісового фонду, запланованих до відновлення та обсягів коштів, необхідних для цього.  
Крім того, фінансування за рахунок вищезазначених коштів транспортних послуг спожитих держлісгоспами, коли Чернівецька область отримала 1,5 млн грн., Івано-Франківська -  понад 1 млн. грн., Львівська – лише 19 тисяч, а Закарпатська – жодної копійки, свідчить про незбалансованість розподілу Держкомлісом коштів резервного фонду державного бюджету. Водночас, понад 400 тис. грн., виділених Комітетом регіонам для проведення капітального ремонту освоєно не було та повернуто в доход бюджету, з яких 362 тис. гривень – в Івано-Франківській та майже 47 тисяч - у Львівській областях. 
	В процесі освоєння фінансової і матеріальної допомоги, наданої з різних джерел для подолання наслідків стихійного лиха, не було забезпечено високий рівень фінансової дисципліни, законність та ефективність використання державних коштів.
Водночас, слід відмітити, що станом на 19.01.2009 Головне контрольно-ревізійне управління України не володіло пооб’єктною інформацію про результати контрольних заходів, проведених органами державної контрольно-ревізійної служби, за виділенням і освоєнням субвенцій з державного бюджету, коштів резервного фонду державного бюджету, Державного фонду охорони навколишнього природного  середовища, місцевих бюджетів, інших фінансових і матеріальних ресурсів, спрямованих на ліквідацію наслідків стихійного лиха в розрізі всіх напрямків виділення допомоги.
Хоча  відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 р. № 1038-р «Про заходи із закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти для ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 23-27 липня 2008 року» Головне контрольно-ревізійне управління зобов’язано було забезпечити здійснення  в  межах  своїх  повноважень  контролю   за   цільовим використанням   коштів,   спрямовуваних  на  ліквідацію  наслідків стихійного лиха у Вінницькій,  Івано-Франківській,  Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
В процесі виділення бюджетних коштів на подолання наслідків стихійного лиха органами Державного казначейства здійснено 11 відмов в реєстрації зобов’язань та 14 відмов у прийнятті до виконання платіжних доручень.
	Найбільше випадків порушення бюджетного законодавства (6) зафіксовано ними щодо Львівської облдержадміністрації на суму майже 300 тис. гривень.
Тернопільська облдержадміністрація була змушена проводити службове розслідування стосовно начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Кінзерського П.С. за фактом порушення фінансової дисципліни при закупівлі обладнання за рахунок коштів резервного фонду. За результатами службового розслідування зазначену посадову особу було звільнено із займаної посади.
	Розбалансованість державної підтримки, неналежний рівень організації заходів з подолання наслідків стихійного лиха не дозволили забезпечити їх виконання в повному обсязі у 2008 році.
	Лише органами Державного казначейства зареєстровано взятих зобов’язань за коштами субвенції виділених місцевим бюджетам регіонів, які постраждали, на суму понад 124 млн. грн. більше ніж виділено асигнувань.
	Водночас, урядова комісія, що працювала у Чернівецькій області зафіксувала необхідність виділення у 2008 році додаткових коштів для цього регіону в сумі 169,4 млн грн., що не було реалізовано. Так само не було виділено з резервного фонду державного бюджету 7,7 млн грн. для надання на поворотній основі фінансової допомоги суб’єктам господарювання Чернівецької області.
	А тому завершення всіх необхідних робіт, упередження в майбутньому негативних наслідків надзвичайних ситуацій потребувало залучення бюджетних коштів у 2009 році.
Зокрема, урядова комісія, що працювала в Чернівецькій області визначила потребу передбачити в державному бюджеті на 2009 рік цільової субвенції Чернівецькій області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у сумі 225,6 млн грн. та цільової субвенції для відновлення доріг державного значення (включаючи відбудову нової дороги у Путилівському районі та реконструкцію мосту через р. Дністер у с. Атаки) в сумі 500 млн гривень.
Урядова комісія, що працювала у Львівській області визначила потребу передбачити в державному бюджеті на 2009 рік:158,3 млн грн. для проведення відновних робіт на пошкоджених і зруйнованих паводком об’єктах комунальної власності та бюджетної сфери (з них передбачені Генеральним планом – 94,1 млн грн. та по додаткових об’єктах – 64,2 млн грн.); 892 млн грн. на будівництво і ремонт навчальних закладів; 73 млн грн. для відновлення автомобільних доріг державного і регіонального значення; 84 млн грн. для закінчення будівництва комплексу акумулюючих ємностей на річці Дністер.
Урядова комісія, що працювала в Тернопільській області визначила додаткову потребу у виділенні 160 млн грн. для відселення 460 домогосподарств із зон можливого затоплення та 17 млн грн. для повного фінансування витрат, пов’язаних з подоланням наслідків стихійного лиха.
Водночас Кабінетом Міністрів України при формуванні державного бюджету на 2009 рік не забезпечено акумулювання необхідної ресурсної бази. Зокрема, не знайшли відображення в Законі України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» такі програми: «Створення оперативного резерву для забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій» та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення заходів по ліквідації наслідків стихійного лиха» на загальну суму (за даними МНС) 655,3 млн грн.; Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України; Комплексна програма протизсувних заходів на 2005-2014 роки; Комплексна програма протизсувних заходів у Закарпатській області на 1999-2010 роки.
Не передбачає чинний Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік» окремим рядком і виділення коштів на фінансування ліквідації наслідків стихійного лиха в дорожньому господарстві у постраждалих регіонах, незважаючи на те, що за розрахунками Укравтодора на зазначені цілі в 2009 році необхідно майже 1,4 млрд. гривень. 

ІV. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
З огляду  вищевикладене, Тимчасова  спеціальна  комісія  Верховної  Ради України з моніторингу стану ліквідації наслідків стихійного  лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях, визнати недостатньо ефективною роботу  Кабінету  Міністрів України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з  організації  проведення  робіт із ліквідації наслідків стихійного лиха та забезпечення реалізації заходів,  спрямованих на нормалізацію умов життєдіяльності  населення  в  постраждалих місцевостях, і пропонує:
	1. Кабінету Міністрів України:
	- невідкладно затвердити Генеральний план проведення ремонтних і відновлювальних робіт приміщень та споруд бюджетних установ, об’єктів життєзабезпечення населених пунктів, що постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях23-27 липня 2008 р.;
	- підготувати проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», яким передбачити вичерпні обсяги фінансування заходів з подолання наслідків стихійного лиха та упередження в майбутньому негативних наслідків надзвичайних ситуацій. Зосередивши першочергову увагу на фінансуванні об’єктів комунальної власності та відшкодуванні збитків від руйнівних процесів (в тому числі зсувів ґрунту), які розпочалися через два-три місяці після стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., а також повноцінному функціонуванню комплексних (програмних) протипаводкових заходів;
	- забезпечити повне освоєння коштів, які надійшли в національній та іноземній валюті на небюджетні рахунки Мінпраці від фізичних і юридичних осіб, для надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха;
	- дати принципову оцінку керівникам міністерств, інших органів виконавчої влади, які не забезпечили ефективне і законне освоєння державної допомоги на подолання наслідків стихійного лиха;
	- забезпечити неухильне дотримання Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415;
- зобов’язати Мінприроди до завершення Генеральної прокуратурою відповідної перевірки призупинити видачу у 2009 році спеціальних дозволів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 року № 691, щодо яких у 2008 році Міжвідомчою робочою групою з питань надрокористування було прийнято позитивні рішення;
	- вирішити питання щодо передачі лісогосподарським підприємствам, що належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства України, лісів інших користувачів та лісів, розташованих на землях запасу (крім лісів у межах населених пунктів, а також тих, що безпосередньо використовуються для потреб оборони.
2. Органам місцевого самоврядування регіонів (територій), що постраждали від стихійного лиха: 
виділити кошти, які надходять  у  порядку  відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського     виробництва, на проведення комплексу землеохоронних заходів (консервацію та рекультивацію земель). 
3. Генеральній прокураторі провести перевірку дотримання вимог чинного законодавства: 
- при прийнятті у 2008 році рішень про надання без проведення аукціонів дозволів на геологічне вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення, придатних для використання як будівельна сировина, з ділянок надр, що розташовані в межах Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23- 27 липня 2008 року, та законності і обґрунтованості прийняття органами місцевого самоврядування рішень щодо погодження надання суб’єктам господарювання спеціальних дозволів на користування надрами, за якими у 2008 році Міжвідомчою робочою групою з питань надрокористування було прийнято позитивні рішення.
- Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи при використанні виділених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 р. № 1046-р «Про додаткове виділення коштів на проведення заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року», 22,6 млн грн. на придбання спецтехніки та спецобладнання, тобто на цілі, що не стосувалися реалізації цих заходів, та мали плануватися і здійснюватися по загальному фонду державного бюджету;
- Міністерством внутрішніх справ України при використанні виділених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 року № 1046-р, зокрема 5 млн. – на придбання легкового автотранспорту та понад 0,7 млн. грн. перерахованих ГУМВС України в Одеській області на заходи, що не стосувалися ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях;
- Державним комітетом ветеринарної медицини при використанні придбаних відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 1186-р «Про виділення коштів для першочергового здійснення знезаражувальних заходів на території областей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р.» за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету деззасобів для недопущення виникнення африканської чуми свиней на всій території України;
- державними спиртовими заводами при закупівлі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1079-р «Про невідкладні заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., в агропромисловому комплексі» до 15 вересня 2008 року некондиційного (вологого) зерна у сільськогосподарських товаровиробників, які постраждали внаслідок стихійного лиха, без застосування тендерних процедур.




