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 SARSCoV-2 (далі – Фонд боротьби з COVID-19), та її наслідками
станом на 10.08.2020
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 12.08.2020 АТ КБ «ПриватБанк» було повернуто кошти 117 338
учасникам на загальну суму 29,1 млн грн, на рахунку невикористаними
залишилося 23,4 млн гривень.
2. Відповідно до Порядку використання коштів, виділених для забезпечення
здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року
№ 493, Міністерство юстиції України спрямовано із Фонд боротьби з COVID-19
23,7 млн грн, зокрема на:
придбання медичного обладнання – 9,5 млн грн;
доплати до заробітної плати медичним працівникам ДУ «Центр охорони
здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» та її
відокремлених структурних підрозділів – 2,7 млн грн;
закупівлю засобів індивідуального захисту для ДУ «Центр охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої служби України» та її відокремлених
структурних підрозділів – 11,5 млн гривень.
Відповідно до наданої Міністерством юстиції України інформації на запит
Держаудитслужби станом на 27.07.2020 вказані напрямки фактично
профінансовані у повному обсязі (100%), але кошти не використані (0%).
Зокрема, ДУ «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої
служби України» на запит Держаудитслужби повідомила, що нею укладено
договори на поставку:
медичного обладнання на суму 2,6 млн грн (автоклави – 15 шт.);
засобів індивідуального захисту на суму 11,5 млн грн (маски медичні – 250
000 шт., бахили одноразові – 15 000 шт., шапочки з нетканого матеріалу – 15 000
шт., захисні окуляри – 1 000 шт.,екран для захисту обличчя – 1 000 шт.,
респіратори – 17 425 шт., захисний комбінезон – 15 000 шт., захисний халат –
15 000 шт.).
3. Відповідно до Порядку використання коштів, виділених для здійснення
доплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу,
поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення, медичним та іншим
працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом

SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 року № 485, Державній службі
України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) спрямовано 51,3 млн грн із Фонд
боротьби з COVID-19 на доплати до грошового забезпечення.
Станом на 31.07.2020 фактично профінансовано 16,3 млн гривень.
На запит Держаудитслужби щодо стану використання зазначених коштів
ДСНС повідомило, що станом на 31.07.2020 в органах та підрозділах цивільного
захисту здійснено виплату зазначеної допомоги на загальну суму 13,9 млн грн, а
саме:
особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту у
кількості 11 561 осіб на суму 13,7 млн грн;
медичним та іншим працівникам у відомчих закладах охорони здоров’я у
кількості 66 осіб на суму 0,3 млн гривень.
Крім цього, здійснено нарахування єдиного внеску на суму 2,6 млн гривень.
Отже, відповідно до наданої ДСНС інформації станом на 31.07.2020 виплати
становлять 16,6 млн грн, що на 0,3 млн. грн більше ніж профінансовано.
Звертаємо увагу, що на запит Держаудитслужби ДСНС надала часткову
(узагальнену) інформацію щодо сум використаних коштів.
ДСНС не надала інформацію щодо стану використання зазначених коштів
разом із копіями підтвердних документів, які необхідні для проведення аналізу
ефективності використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на виконання
доручення Міністерства фінансів України.

