
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 07.08.2020 

 

 

Держаудитслужба провела аналіз використання розпорядниками коштів 

державного бюджету, виділених із Фонду боротьби з COVID-19, станом на 

31.07.2020, який засвідчив, що із затвердженої суми 65 959,3 млн грн розподілено 

коштів на всю суму (100%), з яких використано (касові видатки) 14 006,6 млн грн 

(21 %), зокрема:  

Міністерству освіти і науки України розподілено 52,5 млн грн, із яких 

використано 52,5 млн грн (100%;)  

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України – 6 972,5 млн грн, використано – 6 079,4 млн грн (87%);  

Міністерству внутрішніх справ України – 2 701,1 млн грн, використано – 1 

936,3 млн грн (72%);  

Міністерству соціальної політики України – 3 667,2 млн грн, використано – 

2 087,8 млн грн (57%);  

Міністерству юстиції України – 23,7 млн грн, використано – 5,9 млн грн 

(25%); 

Державному агентству автомобільних доріг – 35 000,0 млн грн, використано 

– 3 505,7 млн грн (10% );  

Міністерству охорони здоров’я України – 14 345,5 млн грн, використано – 

339,1 млн грн (2%);  

Міністерству розвитку громад та територій України – 1 680,0 млн грн, 

використано – 0 млн грн (0%);  

Міністерству культури та інформаційної політики України – 1 000,0 млн 

грн, використано – 0 млн грн (0%);  

Міністерству молоді та спорту України – 475,8 млн грн, використано – 0 млн 

грн (0%);  

Державному управління справами – 41,2 млн грн, використано – 0 млн грн 

(0%). 

Щодо використання Міністерством освіти і науки України розподілених 

йому 52,5 млн грн повідомляємо, що 03.07.2020 ці кошти були переказані на 

рахунок АТ КБ «ПриватБанк» для повернення коштів усім учасникам (а це 218 

663 учасника) пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році, які в 

установленому порядку зареєструвались з 03 по 24 січня 2020 р. для його 

проходження та сплатили кошти за участь у ньому.  

Станом на 05.08.2020 АТ КБ «ПриватБанк» було повернуто кошти 112 259 

учасникам на загальну суму 27,8 млн грн, на рахунку невикористаними 

залишилося 24,7 млн гривень.  

Наразі Держаудитслужба проводить ревізію окремих питань фінансово-

господарської діяльності Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ 



України), під час якої перевіряється виконання ним функцій головного 

розпорядника бюджетних коштів, виділених з Фонду боротьби з COVID-19.  

Відповідно до Порядку використання коштів, виділених для закупівлі 

апаратів штучної вентиляції легень, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 354, МОЗ України з Фонду боротьби 

з COVID-19 виділено 100,0 млн грн на безповоротній основі для закупівлі 

апаратів штучної вентиляції легень (далі – ШВЛ). 

Відповідно до цього порядку МОЗ України визначило медико-технічні 

вимоги до апаратів ШВЛ та 23.05.2020 надіслало їх ДП «Медичні закупівлі 

України» (одержувач бюджетних коштів), проте станом на 06.08.2020 закупівля 

ШВЛ не проведена.  

Ревізія буде завершена у вересні 2020 року, про її результати Міністерство 

фінансів України буде поінформовано після реалізації її матеріалів у 

встановленому законодавством порядку. 


