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 27.11.2020
Аналіз ефективності використання розпорядниками коштів
державного бюджету, виділених з Фонду боротьби з COVID-19, засвідчив
таке.
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020
року № 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» Фонду державного майна України із Фонду боротьби з COVID19 виділено 48,4 млн гривень.
Зазначені кошти надано на безповоротній основі для часткового
відновлення видатків (видатки споживання) за бюджетною програмою за
КПКВК 6611020 «Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного
майна», скорочених у зв’язку із створенням зазначеного фонду відповідно до
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік».
Використання цих коштів можливе лише за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету.
Відповідно до наданої Фондом державного майна України інформації (на
запити Держаудитслужби) станом на 16 листопада 2020 року його
профінансовано на суму 24,2 млн грн, касові видатки становлять 10,4 млн
гривень.
Зважаючи на зазначене, ревізія окремих питань фінансово-господарської
діяльності Фонду державного майна України (бюджетна програма за КПКВК
6611020) буде розпочата у грудні 2020 року.
2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020
року № 330 Міністерству соціальної політики України (далі – Міністерство) з
Фонду боротьби з COVID-19 виділено 945 768,73 тис. грн для надання допомоги
на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему
оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку
(видатки споживання).
Міністерство поінформувало Держаудитслужбу, що станом на 01.11.2020
кількість фізичних осіб – підприємців, яким призначено зазначену допомогу,
налічує 87 313 осіб, обсяги призначеної їм допомоги – 832 070,3 тис. гривень.
Сума коштів, яку Міністерство перерахувало своїм структурним
підрозділам з питань соціального захисту населення для покриття потреби в
бюджетних коштах для виплати допомоги на дітей, становить 832 070,3 тис.грн,
з яких фізичним особам – підприємцям виплачено коштів на суму 830 311,3 тис
грн (99,8% від потреби).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020
року № 385 Фонду соціального страхування України з Фонду боротьби з COVID19 на безповоротній основі виділено 471 100,0 тис. грн (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 на поворотній основі 1 807 700,0 тис. грн
(надання кредитів) – для виплати матеріального забезпечення.
Зазначені кошти відповідно до цієї постанови Міністерство спрямовує
Фонду соціального страхування України, зокрема виконавчій дирекції Фонду
соціального страхування України (далі – ВД Фонду).
Проведений аналіз наданої ВД Фонду інформації засвідчив, що станом на
01.11.2020 призначено виплати на безповоротній основі 37 107 особам, для
оплати яких потрібно 49 024,9 тис. гривень.
Згідно із наданою ВД Фонду інформацією робочим органам виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України перераховано для виплат на
безповоротній основі 47 351,6 тис. грн, з яких виплачено 41 579,9 тис. грн, що
становить 84,8% від суми призначених виплат.
Станом на 01.11.2020 призначено виплати на поворотній основі 239 687
особам, для оплати якої потрібно 1 534 020,6 тис. гривень.
Згідно із наданою ВД Фонду інформацією робочим органам виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України перераховано для виплат на
поворотній основі 1 451 789,6 тис. грн, з яких виплачено 1 451 788,8 тис. грн, що
становить майже 94,6% від суми призначених виплат.
Враховуючи значні обсяги використання коштів з Фонду боротьби з
COVID-19, Держаудитслужба з 10 грудня 2020 року розпочне державний
фінансовий аудит виконання бюджетних програм, за якими Міністерству
соціальної політики України спрямовано кошти із фонду боротьби з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS CoV2, та її наслідками, за період з 01 березня 2020 р. по 31 грудня 2020 року.

