
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 18.09.2020 
 

1.Порядком використання коштів, виділених для закупівлі обладнання для 

приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 

округах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 

2020 р. № 613, та Порядком використання коштів, виділених для здійснення 

доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони 

здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують 

життєдіяльність населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 р. № 623, передбачено спрямування коштів 

Міністерству охорони здоров’я України на відповідні цілі.  

Проте, МОЗ України на сьогодні не забезпечено затвердження паспортів 

бюджетних програм, за якими мають використовуватися кошти, виділені з 

Фонду боротьби з COVID-19, що унеможливило їх використання.  

Аналогічна ситуація виникла в Міністерстві культури та інформаційної 

політики України, якому відповідно до Порядку використання коштів, виділених 

для 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 8 липня 2020 р. № 

592, спрямовані кошти з Фонду боротьби з COVID-19, які на сьогодні неможливо 

використати через незатвердження паспорту бюджетної програми.  

Отже, наразі вказані міністерства не забезпечили оперативне та ефективне 

використання коштів, виділених ще в липні 2020 року з Фонду боротьби з 

COVID-19. 

2. Відповідно до Порядку використання коштів, виділених для закупівлі 

апаратів штучної вентиляції легень, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 354, МОЗ України з Фонду боротьби з 

COVID-19 виділено 100,0 млн грн на безповоротній основі для закупівлі апаратів 

штучної вентиляції легень (далі – ШВЛ).  

Станом на 17.09.2020 ДП «Медичні закупівлі України» чекають погодження 

від МОЗ України щодо укладання договору з товариством з обмеженою 

відповідальністю «Грінер», яке надало найбільш економічно вигідні пропозиції. 

Зазначене товариство готове поставити 200 апаратів штучної вентиляції легень 

за 86,0 млн грн (430,0 тис. грн за одиницю), що на 14,0 млн грн менше ніж 

передбачено вказаним порядком. 

3. Розподілені Міністерству освіти і науки України 52,5 млн грн 

перераховані на рахунок АТ КБ «ПриватБанк» для повернення коштів 218 663 

учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, які в 

установленому порядку зареєструвались з 03 по 24 січня 2020 р. для його 

проходження та сплатили кошти за участь у ньому.  



Станом на 16.09.2020 АТ КБ «ПриватБанк» було повернуто кошти 141 791 

учаснику на загальну суму 34,9 млн грн, на рахунку невикористаними 

залишилося 17,5 млн гривень.  

Отже, станом на 16.09.2020 використано 66% коштів, розподілених 

відповідно до Порядку використання коштів для повернення коштів, сплачених 

за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 

у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2020 р. № 496.  

4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 

року № 385 Фонду соціального страхування України з Фонду боротьби з COVID-

19, виділено кошти для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат 

на безповоротній основі та виплати матеріального забезпечення на поворотній 

основі. 

Зокрема, відповідно до цієї постанови Міністерству соціальної політики 

України (далі – міністерство) передбачено 471 100,0 тис. грн на безповоротній 

основі (видатки споживання) – для виплати матеріального забезпечення (крім 

допомоги по вагітності та пологах) та страхових виплат, у тому числі одноразової 

допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони 

здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, та 1 807 

700,0 тис. грн на поворотній основі (надання кредитів) – для виплати 

матеріального забезпечення.  

Вказані кошти відповідно до цього порядку спрямовуються Фонду 

соціального страхування України, зокрема Виконавчій дирекції Фонду 

соціального страхування України (далі – ВД Фонду), яка відповідно до 

законодавства здійснює управління та оперативне розпорядження його 

фінансовими ресурсами.  

Проведений аналіз наданої ВД Фонду інформації засвідчив, що станом на 

01.09.2020 призначено виплати на безповоротній основі 13 573 особам, для 

оплати яких необхідно 19 249,2 тис. гривень.  

Згідно із наданою ВД Фонду інформацією, робочим органам виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України, перераховано для виплат на 

безповоротній основі 16 220,1 тис. грн, з яких виплачено 15 962,3 тис. грн., що 

становить 83 % від суми призначених виплат.  

Також, станом на 01.09.2020 призначено виплати на поворотній основі 202 

985 особам, для оплати якої необхідно 1 344 037,3 тис. гривень.  

Згідно із наданою ВД Фонду інформацією, робочим органам виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України, перераховано для виплат на 

поворотній основі 1 295 032,2 тис. грн, з яких виплачено 1 295 031,2 тис. грн, що 

становить майже 100 % від суми призначених виплат.  

5. З метою перевірки використання коштів, спрямованих Міністерству 

юстиції України, з 14 вересня 2020 року розпочато ревізію окремих питань 

фінансово-господарської діяльності державної установи «Центр охорони 

здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України», якою 

використано 12,3 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 (орієнтовна дата 

завершення листопад 2020 року).  

6. З метою перевірки стану та законності підстав використання коштів 

Фонду боротьби з COVID-19 за бюджетною програмою 6611020 «Заходи, 



пов’язані з проведенням приватизації державного майна», 14 вересня 2020 року 

здійснено вихід для проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської 

діяльності Фонду державного майна України.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. 

№ 682 «Про часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері 

приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками» (далі – Постанова № 682) Фонду державного майна України 

виділено 48 400,00 тис. грн на безповоротній основі із Фонду боротьби з COVID-

19 для часткового відновлення видатків, скорочених у зв’язку зі створенням 

зазначеного фонду. 

Пунктом 4 Постанови № 682 Фонд державного майна України зобов’язано 

забезпечити погодження виділення зазначених бюджетних коштів із Комітетом 

Верховної Ради України з питань бюджету.  

Фонд державного майна України двічі звернувся до Комітету Верховної 

Ради України з питань бюджету щодо погодження відновлення видатків за 

КПКВК 6611020 разом із фінансово-економічними розрахунками та 

обґрунтуваннями, в тому числі із переліком майна, що підлягає приватизації та 

потребує проведення оцінки і виготовлення технічних паспортів.  

Станом на 14.09.2020 Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не 

надав погодження щодо виділення Фонду державного майна України 48 400,00 

тис. грн за вказаною бюджетною програмою.  

З огляду на викладене, складено акт про неможливість проведення ревізії та 

після отримання Фондом державного майна України коштів повторно буде 

організовано проведення ревізії. 


