
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 20.11.2020 

 

Аналіз ефективності використання розпорядниками коштів 

державного бюджету, виділених з Фонду боротьби з COVID-19, засвідчив 

таке.  
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. 

№ 612 Міністерству розвитку громад та територій України (далі – Міністерство) 

із Фонду боротьби з COVID-19 для реалізації проєктів з реконструкції, 

капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони 

здоров’я у госпітальних округах виділено 1 680,0 млн гривень.  

Зазначені кошти Міністерство розподілило між місцевими бюджетами у 

вигляді субвенції на реалізацію проєктів із реконструкції, капітального ремонту 

приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних 

округах.  

За результатами опрацювання надісланої Міністерством інформації 

установлено, що станом на 01.11.2020 всі виділені йому кошти на суму 1 680,0 

млн грн розподілені між 205 опорними закладами охорони здоров’я у 

госпітальних округах.  

За оперативною інформацією обласних державних адміністрацій, наданою 

Міністерству, фактично використано частину отриманих коштів на реалізацію 

проєктів із реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень 134 

опорних закладів охорони здоров’я на суму 387,8 млн грн, що становить 23% від 

виділених коштів.  

Відповідно до отриманої від міжрегіональних територіальних органів 

Держаудитслужби інформації розпорядниками субвенції та замовниками робіт в 

окремих областях визначено безпосередньо опорні лікарні, в яких проводяться 

роботи з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень, а в інших 

областях департаменти (управління, відділи) капітального будівництва обласних 

(міських) державних адміністрацій.  

Зважаючи на такий розподіл, Держаудитслужба у І кварталі 2021 року 

планує у централізованому порядку ревізії розпорядників зазначеної субвенції 

(опорних лікарень/підрозділів капітального будівництва), про результати яких 

Міністерство фінансів України буде поінформовано після їх завершення. 

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 р. 

№ 578 Міністерству молоді та спорту України (далі – Міністерство) із Фонду 

боротьби з COVID-19 виділено 475,8 млн грн, зокрема:  

видатки споживання за бюджетною програмою за КПКВК 3401110 

«Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна 

реабілітація» – 88,3 млн грн;  

видатки споживання за бюджетною програмою за КПКВК 3401220 

«Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» – 

387,5 млн гривень.  



Згідно із наданою Міністерством інформацією передбачені кошти 

планується витратити на:  

за бюджетною програмою за КПКВК 3401220  

проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту (335,6 млн грн);  

проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту (30,1 млн 

грн);  

державні центри олімпійської підготовки, навчально-тренувальна робота 

(18,2 млн грн);  

проведення допінг-проб (3,5 млн грн);  

за бюджетною програмою за КПКВК 3401110  

проведення спортивних заходів з видів спорту осіб з інвалідністю (83,0 млн 

грн); 

забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури і спорту 

осіб з інвалідністю «Інваспорт» та штатних збірних команд спортсменів з 

інвалідністю (270,0 тис. грн);  

організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

підприємства об’єднання громадян «Всеукраїнський реабілітаційно-

відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів 

України» (62,6 тис. грн);  

інформаційно-технічне забезпечення діяльності підприємства об’єднання 

громадян «Медіа центр НКСІУ» (5,0 млн грн).  

З огляду на стан розподілу зазначених коштів Держаудитслужба 

запланувала на IV квартал 2020 року ревізії окремих питань фінансово-

господарської діяльності Міністерства молоді та спорту України й Українського 

центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (початок – 

грудень 2020 року). Про результати цих ревізій Міністерство фінансів України 

буде поінформовано після їх завершення. 


