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 SARSCoV-2 (далі – Фонд боротьби з COVID-19), та її наслідками
станом на 07.07.2020
Станом на 25 червня 2020 року Урядом прийняті постанови щодо виділення
коштів з Фонду боротьби з COVID-19 на суму 18,9 млрд гривень.
Наразі Держаудитслужба проводить ревізію окремих питань фінансовогосподарської діяльності Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ
України), під час якої перевіряється використання коштів, виділених МОЗ
України з Фонду боротьби з COVID-19, та якою установлено таке.
МОЗ України відповідно до Порядку використання коштів, виділених для
закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 354 (далі – Порядок № 354),
з Фонду боротьби з COVID-19 виділено 100,0 млн грн на безповоротній основі
для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень (далі – ШВЛ).
Відповідно до Порядку № 354 МОЗ України визначило медико-технічні
вимоги до апаратів ШВЛ, 23.05.2020 направило їх ДП «Медичні закупівлі
України» (одержувач бюджетних коштів) та доручило невідкладно розробити та
надати на погодження МОЗ України технічне завдання для закупівлі апаратів
ШВЛ і проект договору. На сьогодні закупівля ШВЛ не проведена.
Також МОЗ України відповідно до Порядку використання коштів,
виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,
епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06 травня 2020 р. № 372 (далі – Порядок № 372), із Фонду боротьби
з COVID-19 на безповоротній основі виділено 2 990,0 млн грн для забезпечення
здійснення заходів із боротьби з COVID-19, а саме:
650,1 млн грн – для забезпечення готовності та реагування лабораторних
підрозділів МОЗ України на спалахи COVID-19;
2 339,9 млн грн – для закупівлі засобів індивідуального захисту з метою
покриття потреби закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну
допомогу пацієнтам з COVID-19, та екстреної медичної допомоги.
Кошти на суму 2 339,9 млн грн, виділені МОЗ України відповідно до
Порядку № 372, передбачені на закупівлю засобів індивідуального захисту з
метою покриття потреби закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну
медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, для госпіталізації пацієнтів з гострою
COVID-19 та екстреної медичної допомоги. Ці кошти направлені ДП «Медичні
закупівлі України» для проведення процедур закупівель. Наразі відповідно до
інформації з сайту https://prozorro.gov.ua/ підприємством завершено 2 процедури
закупівлі на суму 9,8 млн гривень.
Крім цього, МОЗ України на виконання Порядку № 372 розподілом
відкритих асигнувань 28.05.2020 спрямувало:

кошти на суму 247,5 млн грн – лабораторним центрам, що належать до
сфери управління МОЗ України, на додаткові доплати до заробітної плати
медичним та іншим працівникам;
кошти на суму 154,2 млн грн – лабораторним центрам, що належать до
сфери управління МОЗ України, державним установам «Центр громадського
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та «Український науководослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони
здоров’я України» на закупівлю засобів індивідуального захисту, лабораторного
обладнання та розхідних матеріалів для проведення лабораторних досліджень,
необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
Отже, МОЗ України на сьогодні не забезпечило оперативне використання
коштів, виділених йому з Фонду боротьби з COVID-19.
Крім цього, міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби
проводять ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності
підприємств, установ та організацій з питань використання коштів бюджетів усіх
рівнів, а також коштів, отриманих з інших джерел, для забезпечення заходів,
спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на 26 об’єктах контролю.
Про результати проведення вказаних заходів державного фінансового
контролю Держаудитслужба повідомить Міністерство фінансів України після їх
завершення.

