
Інформація Державної аудиторської служби України 

щодо забезпечення аналізу ефективності використання розпорядниками 

коштів державного бюджету, виділених з фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2 (далі – Фонд боротьби з COVID-19), та її наслідками 

станом на 04.09.2020 
 

1. Щодо використання Міністерством освіти і науки України розподілених 

йому 52,5 млн грн повідомляємо, що 03.07.2020 вказані кошти були перераховані 

на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» для повернення коштів всім учасникам (а це 

218 663 учасники) пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, 

які в установленому порядку зареєструвались з 3 по 24 січня 2020 р. для його 

проходження та сплатили кошти за участь у ньому.  

Станом на 02.09.2020 АТ КБ «ПриватБанк» було повернуто кошти 132 980 

учасникам на загальну суму 32,9 млн грн (повернуто 63%), на рахунку 

невикористаними залишилося 19,6 млн гривень. 

2. Держаудитслужба завершила ревізію окремих питань фінансово-

господарської діяльності Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ 

України), під час якої перевірялося виконання ним функцій головного 

розпорядника бюджетних коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19.  

Акт ревізії буде вручено МОЗ України для ознайомлення та підписання 

07.09.2020 року.  

Про результати цієї ревізії Міністерство фінансів України буде 

поінформовано після реалізації її матеріалів у встановленому законодавством 

порядку.  

3. За результатами проведеного аналізу ефективності використання 

розпорядниками коштів державного бюджету, виділених з Фонду боротьби з 

COVID-19, Держаудитслужба у вересні 2020 року розпочне ревізії окремих 

питань фінансово-господарської діяльності державної установи «Центр охорони 

здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» та Фонду 

державного майна України.  

Про результати цих ревізій Міністерство фінансів України буде 

поінформовано після їх завершення та реалізації матеріалів у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Для прийняття рішення щодо проведення заходів державного 

фінансового контролю, під час яких буде можливість перевірити ефективність 

використання розпорядниками коштів державного бюджету, виділених з Фонду 

боротьби з COVID-19, Держаудитслужба надіслала уточнюючі запити до 

Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Національній поліції 

України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Міністерству 

соціальної політики України, Міністерству юстиції України та Державному 

агентству автомобільних доріг України. На сьогодні відповіді не надійшли. 


