
 

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 31.07.2020 

 
 

 1. Держаудитслужба з метою оновлення інформації станом на 01.08.2020 

надіслала повторні запити до Державного центру зайнятості щодо обсягів 

фактично виплаченої допомоги його територіальними органами відповідно до 

Порядку використання коштів, виділених для надання фінансової допомоги 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 

2020 року № 308, та Порядку використання коштів, виділених для надання 

фінансової допомоги на безповоротній основі Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 року № 472.  

Після опрацювання надісланої Державним центром зайнятості інформації 

та документів Міністерство фінансів України буде поінформовано про його 

результати. 

2. Держаудитслужба на свій запит отримала відповідь від Міністерства 

внутрішніх справ України щодо використання коштів передбачених йому 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 року № 485, у якій 

повідомило, що станом на 15 липня 2020 року паспорт бюджетної програми 

1001240 «Здійснення доплати медичним та іншим працівникам закладів охорони 

здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, які безпосередньо зайняті на 

роботах з ліквідації захворювання гострою респіраторною хворобою COVID19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» Міністерство фінансів України не 

погодило, відповідно МВС його не затвердило. Тому підстави для здійснення 

виплати зазначеної додаткової доплати до заробітної плати медичним та іншим 

працівникам закладів охорони здоров’я МВС відсутні.  

Також отримано відповідь Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій щодо використання коштів, передбачених їй постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 червня 2020 року № 485, у якій вона повідомила, що 

станом на 15 липня 2020 року паспорт відповідної бюджетної програми не було 

затверджено, тому виплата доплати передбаченим постановою категоріям осіб 

не здійснювалася.  

Аналогічні відповіді надійшли від Національної поліції України та 

Адміністрації Державної прикордонної служби України. 

3. Відповіді на запити Держаудитслужби, які надійшли від Міністерства 

юстиції України та державної установи «Центр охорони здоров’я Державної 

кримінально-виконавчої служби України», щодо використання коштів, 

передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року 



№ 493, опрацьовуються. Міністерство фінансів України про результати 

опрацювання буде поінформовано додатково.  

4. Також повідомляємо, що на сьогодні не надійшли відповіді на запити 

Держаудитслужби від Міністерства охорони здоров’я України щодо 

використання коштів, передбачених постановами Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2020 року № 354 та від 06 травня 2020 № 372. 


