
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 10.07.2020 

 
 

1. Міністерству охорони здоров’я України (далі – 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).  

На сьогодні МОЗ України не перераховано коштів ДП «Медичні закупівлі 

України» та, відповідно, закупівлю апаратів ШВЛ не проведено.  

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 гривень для забезпечення здійснення 

заходів із боротьби з COVID-19. 

З цих коштів 2 339,9 млн грн 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. 

Вказані кошти направлені ДП «Медичні закупівлі України» для проведення 

процедур закупівель.  

Наразі відповідно до інформації з сайту https://prozorro.gov.ua 

підприємством завершено 5 процедур закупівель на суму 40,8 млн гривень.  

2. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

відповідно до 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 р. № 472 (далі – Порядок № 472), 

з Фонду боротьби з COVID-19 виділено 2 972,5 млн грн для забезпечення 

своєчасної виплати допомоги по безробіттю.  

Також зазначеному міністерству 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 р. № 308 (далі – Порядок № 308), з Фонду боротьби з COVID-19 виділено 4 

723,0 млн грн на безповоротній основі (видатки споживання) для виплати 

допомоги по частковому безробіттю на період карантину та 1 277,0 млн грн на 

поворотній основі (надання кредитів) для виплати допомоги по безробіттю.  



Зазначені кошти міністерством були спрямовані Державному центру 

зайнятості, який відповідно до законодавства здійснює управління та оперативне 

розпорядження фінансовими ресурсами Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття. 

Повідомляємо, що з метою здійснення достовірного та якісного аналізу 

ефективності використання розпорядниками коштів державного бюджету, 

виділених з Фонду боротьби з COVID-19, Держаудитслужба надіслала запити 

про надання інформації та підтвердних документів до Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства, Міністерства соціальної політики України, Державного центру 

зайнятості та Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. 


