
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 09.10.2020 
 

І. Державна аудиторська служба України провела ревізію окремих питань 

фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров’я України 

(далі – МОЗ України) за період з 01.01.2019 по 31.05.2020.  
Під час проведення цієї ревізії Держаудитслужба дослідила питання щодо 

виконання МОЗ України функцій головного розпорядника бюджетних коштів, 

виділених із Фонду боротьби з COVID-19, за такими бюджетними програмами: 

1. КПКВК 2301230 «Забезпечення готовності та реагування системи 

громадського здоров’я на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення засобами 

індивідуального захисту працівників закладів екстреної медичної допомоги 

та закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, 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» (далі – КПКВК 2301230) – постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 травня 2020 р. № 372 «Про виділення коштів 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» 

(далі – Постанова № 372) виділено МОЗ України 2 990 045,3 тис. грн із Фонду 

боротьби з COVID-19 для забезпечення здійснення вказаних заходів, а саме:  

650 192,5 тис. грн на безповоротній основі – для забезпечення готовності та 

реагування лабораторних підрозділів МОЗ України на спалахи гострої 

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

тому числі видатки споживання – 595 970,5 тис. грн (з них оплата праці – 280 

050,6 тис. грн) та видатки розвитку – 54 222 тис. грн. Розпорядниками 

бюджетних коштів нижчого рівня визначено лабораторні центри (обласні, міські, 

на водному, залізничному, повітряному транспорті), що належать до сфери 

управління МОЗ України, та державні установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України» та «Український науково-дослідний 

протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я 

України»;  

2 339 852,8 тис. грн (видатки споживання) на безповоротній основі – для 

закупівлі засобів індивідуального захисту з метою покриття потреби закладів 

охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, для госпіталізації таких пацієнтів та екстреної медичної допомоги. 

Одержувачем бюджетних коштів визначено державне підприємство «Медичні 

закупівлі України». 



2. КПКВК 2301240 «Придбання апаратів штучної вентиляції легень за 

рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками» (далі – КПКВК 2301240) – постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2020 р. № 354 «Про виділення коштів для закупівлі апаратів 

штучної вентиляції легень» виділено МОЗ України 100 000,0 тис. грн із Фонду 

боротьби з COVID-19 для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень на 

безповоротній основі (видатки розвитку). Одержувачем бюджетних коштів 

визначено державне підприємство «Медичні закупівлі України».  

Ревізією установлено, що виділення коштів з Фонду боротьби з COVID-19 

здійснювалося з дотриманням вимог Порядку використання коштів фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302 (далі – Порядок № 302).  

Розрахунки потреби в засобах індивідуального захисту та медичних виробах 

за КПКВК 2301230 і КПКВК 2301240 базувалися на інформації, внесеній 

закладами охорони здоров’я першої хвилі, визначеними для госпіталізації 

пацієнтів з COVID-19, до інформаційно-аналітичної системи ДП «Медичні 

закупівлі» Meddata, яка впроваджена розпорядженням керівника робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) Віктора Ляшка від 28 березня 2020 р. № 8.  

Ревізією установлено, що розрахунки потреби в коштах за КПКВК 2301230 

для встановлення додаткової доплати до заробітної плати медичним та іншим 

працівникам лабораторних центрів МОЗ України на березень 2020 року та на 

квітень – червень 2020 року здійснювалися відповідно до чисельності фактично 

зайнятих посад працівників лабораторних центрів, які будуть зайняті на роботах 

з ліквідації захворювання людей на коронавірусну хворобу COVID-19, та 

середнього розміру їх посадового окладу/заробітної плати.  

Порушень з питань формування потреби за зазначеними бюджетними 

програмами ревізією не установлено.  

Ревізією своєчасності затвердження паспортів бюджетних програм за 

КПКВК 2301230 та за КПКВК 2301240 порушень не установлено. Паспорти 

зазначених бюджетних програм затверджені 27.05.2020 після отримання довідок 

про внесення змін до річного розпису бюджету на 2020 рік (довідки від 

25.05.2020 № 491/2 та № 492/2 відповідно), як це передбачено пунктом 11 

Порядку № 302.  

Кошториси лабораторних центрів МОЗ України, ДУ «Центр громадського 

здоров’я МОЗ України» та ДУ «Український науково-дослідний протичумний 

інститут імені І.І. Мечнікова МОЗ України» за КПКВК 2301230 затверджені 

29.05.2020 заступником Міністра – Головним санітарним лікарем України 

Віктором Ляшком на загальну суму 650 192,5 тис. грн, з яких 341 661,8 тис. грн 

– передбачено на додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим 

працівникам лабораторних центрів МОЗ України (у тому числі нарахування на 

заробітну плату), 308 530,7 тис грн – на закупівлю засобів індивідуального 

захисту, лабораторного обладнання та розхідних матеріалів для проведення 

лабораторних досліджень.  



Зазначені кошти МОЗ України в повному обсязі спрямовані лабораторним 

центрам МОЗ України, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та ДУ 

«Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова 

МОЗ України» розподілами відкритих асигнувань від 28.05.2020 № 97 та від 

03.06.2020 № 211.  

Крім цього, встановлено, що у період, який підлягав ревізії (по 31.05.2020), 

видатки за КПКВК 2301240 не здійснювалися. 

Плани використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «Медичні закупівлі 

України» за КПКВК 2301230 на суму 2 339 852,8 тис. грн та за КПКВК 2301240 

на суму 100 000,0 тис. грн затверджені генеральним директором ДП «Медичні 

закупівлі України» Арсеном Жумаділовим та погоджені заступником Міністра 

охорони здоров’я України Світланою Шаталовою 03.06.2020.  

Ревізією виконання МОЗ України функцій головного розпорядника 

бюджетних коштів за КПКВК 2301230 та за КПКВК 2301240 за період з 

01.01.2020 по 31.05.2020 порушень не установлено.  

ІІ. Крім цього, Держаудитслужба за результатами проведеного аналізу 

використання розпорядниками коштів державного бюджету, виділених з Фонду 

боротьби з COVID-19, станом на 09.10.2020 прийняла рішення про проведення 

заходів державного фінансового контролю, зокрема:  

1. Щодо використання коштів, спрямованих Міністерству освіти і 

науки України, – прийнято рішення щодо початку в грудні 2020 року ревізії 

окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства освіти і науки 

України, якому виділено 52,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19.  

2. Щодо використання коштів, спрямованих Міністерству молоді та 

спорту України, – прийнято рішення щодо початку в грудні 2020 року ревізій 

окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства молоді та 

спорту України, якому спрямовано 475,8 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19, 

та Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

«Інваспорт», який є одержувачем 88,3 млн грн, виділених з Фонду боротьби з 

COVID-19.  

 


