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 25.09.2020
Аналіз ефективності використання розпорядниками коштів
державного бюджету, виділених з Фонду боротьби з COVID-19, засвідчив
таке.
Відповідно до Порядку використання коштів, виділених для здійснення
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування державного значення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 року № 539, Державне агентство
автомобільних доріг України (далі – Укравтодор) є головним розпорядником
бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми
КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального
користування державного значення», за якою йому виділено 35,0 млрд грн із
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
За результатами опрацювання, надісланої Укравтодором інформації щодо
стану використання спрямованих йому коштів, установлено, що їх використання
здійснюється за відповідними напрямами.
На будівництво та реконструкцію доріг державного значення спрямовано
6 125,6 млн грн, з них:
укладено договорів на будівництво доріг на суму 485,7 млн грн, за якими
виконано робіт на суму 136,9 млн грн;
укладено договорів на реконструкцію доріг на суму 1 597,2 млн грн, за
якими виконано робіт на суму 100,7 млн гривень.
На капітальний ремонт доріг державного значення спрямовано 6 092,8
млн грн, з яких укладено договорів на суму 2 776,8 млн грн. та виконано робіт за
ними на суму 106,7 млн гривень.
На поточний середній ремонт доріг державного значення спрямовано 20
781,5 млн грн, з яких укладено договорів на суму 9 604,8 млн грн та виконано
робіт за ними на суму 3 707,9 млн гривень.
На поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг
державного значення спрямовано 2 000,0 млн грн, з яких укладено договорів на
суму 948,3 млн грн та виконано робіт за ними на суму 386,1 млн гривень.
Загалом станом на 31.08.2020 Укравтодором забезпечено укладання
договорів з підрядними організаціями (на виконання зазначеної постанови) на
загальну суму 15 412,8 млн грн, за якими виконано робіт на загальну суму 4 438,3
млн гривень.
Аналіз засвідчив, що станом на 31.08.2020 підрядним організаціям на
виконання укладених договорів перераховано коштів (у тому числі попередня
оплата) на суму 7 137,5 млн грн, що становить 20,4 % від загальної суми
спрямованих Укравтодору коштів із Фонду боротьби з COVID-19.

Крім цього, Держаудитслужба за результатами проведеного аналізу
використання розпорядниками коштів державного бюджету, виділених з Фонду
боротьби з COVID-19, станом на 25.09.2020 прийняла рішення щодо проведення
заходів державного фінансового контролю, зокрема:
1. Щодо використання коштів, спрямованих Міністерству охорони
здоров’я України, – прийнято рішення щодо проведення аудиту бюджетних
програм Міністерства охорони здоров’я України, якому спрямовано 14,3 млрд
грн з Фонду боротьби з COVID-19 у січні 2021 року.
Також планується в І півріччі 2021 року провести ревізії фінансовогосподарської діяльності щодо законності використання ними коштів Фонду у
лабораторних центрах МОЗ України, яким виділено 650,0 млн грн з Фонду
боротьби з COVID-19.
2. Щодо використання коштів, спрямованих Міністерству культури та
інформаційної політики України, – у лютому 2021 року планується аудит
бюджетної програми Міністерства культури та інформаційної політики України,
якому спрямовано 1,0 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19.
3. Щодо використання коштів, спрямованих Міністерству внутрішніх
справ України, – у IV кварталі 2020 року плануються ревізії окремих питань
фінансово-господарської діяльності одержувачів коштів виділених з Фонду
боротьби з COVID-19, зокрема Апарату МВС України (171,1 млн грн),
військових частин Національної гвардії України (125,1 млн грн), а також
головних управлінь та департаментів Національної поліції України (2,2 млрд
грн).
Крім цього, у січні 2021 року плануються ревізії окремих питань фінансовогосподарської діяльності територіальних органів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій (51 млн грн) та військових частин Державної
прикордонної служби України (103,8 млн грн).
4. Щодо використання коштів, спрямованих Державному управлінню
справами, – у IV кварталі 2020 року планується ревізія окремих питань
фінансово-господарської діяльності Державного управління справами, якому
спрямовано 41,2 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19.
5. Щодо використання коштів, спрямованих Державній митній службі
України, – у I кварталі 2021 року планується ревізія окремих питань фінансовогосподарської діяльності Державної митної служби України, якій спрямовано
160,9 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19.
Щодо триваючих заходів державного фінансового контролю
повідомляємо.
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загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття, під час якого перевіряється використання коштів, спрямованих
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України із Фонду боротьби з COVID-19 (орієнтовна дата завершення – листопад
2020 року).
Із 14 вересня 2020 року розпочато ревізію окремих питань фінансовогосподарської діяльності державної установи «Центр охорони здоров’я
Державної кримінально-виконавчої служби України», під час якої перевіряється

використання коштів, спрямованих Міністерству юстиції України із Фонду
боротьби з COVID-19 (орієнтовна дата завершення – листопад 2020 року).

