
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 06.11.2020 

 

За рішенням Кабінету Міністрів України із Фонду боротьби з COVID-19 

Міністерству соціальної політики України спрямовано кошти на загальну суму 3 

457,9 млн грн за чотирма бюджетними програмами (КПКВК 2501520, 2501310, 

2501320, 2501140).  

За результатами проведеного аналізу ефективності використання вказаних 

коштів Держаудитслужба в грудні 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 CoV-

2, та її наслідками, за період з 01 березня 2020 р. по 31 грудня 2020 року. 

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 

р. № 330 «Про виділення коштів для надання допомоги на дітей фізичним 

особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать 

до першої та другої групи платників єдиного податку» (КПКВК 2501520) 

спрямовано 945,8 млн грн на безповоротній основі, які станом на 02.11.2020 

використані (касові видатки) на суму 830,3 млн грн (або 87,8 %).  

Під час аудиту виконання бюджетної програми КПКВК 2501520 будуть 

проведені збори інформації в структурних підрозділах з питань соціального 

захисту населення, які проводили виплати допомоги на дітей фізичним особам-

підприємцям.  

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

р. № 385 «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду 

соціального страхування України» спрямовано 471,1 млн грн (КПКВК 2501310) 

та 1 807,7 млн грн (КПКВК 2501320), які станом на 02.11.2020 використані 

(касові видатки) на суму 42,4 млн грн (або 9,0 %) та 1 451,8 млн грн (або 80,3 %) 

відповідно.  

За бюджетною програмою КПКВК 2501310 на безповоротній основі кошти 

спрямовані на:  

виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності на період перебування у 

закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у 

зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та 

ліквідацію її спалахів та епідемій – 439 200,0 тис. грн;  

виплати одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших 

працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що 

пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби – 31 900,00 тис. гривень. 

За бюджетною програмою КПКВК 2501320 на поворотній основі кошти 

спрямовані на:  



виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка підлягає оплаті за 

рахунок коштів Фонду соціального страхування України, – 1 132 849,1 тис. грн;  

виплата допомоги по вагітності і пологах, яка підлягає оплаті за рахунок 

коштів Фонду соціального страхування, – 669 463,5 тис. грн;  

виплата допомоги на поховання, яка підлягає оплаті за рахунок коштів 

Фонду соціального страхування, – 5 387,4 тис. гривень.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. 

№ 498 «Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або 

смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (КПКВК 

2501140) спрямовано 233,3 тис. грн, які станом на 02.11.2020 використані (касові 

видатки) у повному обсязі (100 %).  

За бюджетною програмою КПКВК 2501140 на безповоротній основі кошти 

спрямовані на здійснення страхових виплат членам сімей, батькам та 

утриманцям медичних працівників державних і комунальних закладів охорони 

здоров’я, смерть яких настала внаслідок інфікування гострою респіраторною 

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

Під час аудиту виконання бюджетних програм КПКВК 2501310, 2501320, 

2501140 будуть проведені збори інформації у Виконавчій дирекції Фонду 

соціального страхування України та її територіальних органах.  

З метою здійснення достовірного та якісного аналізу ефективності 

використання розпорядниками коштів державного бюджету, виділених з Фонду 

боротьби з COVID-19, Держаудитслужба надіслала запити до Міністерства 

соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Державного агентства автомобільних доріг України, Міністерства розвитку 

громад та територій України, Міністерства культури та інформаційної політики 

України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо надання 

ними інформації та копій підтвердних документів про стан використання цих 

коштів станом на 01.11.2020. 


