
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 17.07.2020 

 

Держаудитслужба з метою здійснення достовірного та якісного аналізу 

ефективності використання розпорядниками коштів державного бюджету, 

виділених з Фонду боротьби з COVID-19, надіслала запити про надання 

інформації та підтвердних документів до Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства соціальної політики України, Державного центру 

зайнятості та Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.  

На сьогодні відповіді на запити надійшли від Міністерства соціальної 

політики України, Державного центру зайнятості та Виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України, за результатами опрацювання яких 

встановлено таке.  

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

року № 385 Фонду соціального страхування України з Фонду боротьби з COVID-

19 виділено кошти для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат 

на безповоротній основі і виплати матеріального забезпечення на поворотній 

основі. 

Зокрема, відповідно до цієї постанови Міністерству соціальної політики 

України (далі – міністерство) передбачено 471 100,0 тис. грн на безповоротній 

основі (видатки споживання) – для виплати матеріального забезпечення (крім 

допомоги по вагітності та пологах) і страхових виплат, у тому числі одноразової 

допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони 

здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, та 1 807 

700,0 тис. грн на поворотній основі (надання кредитів) – для виплати 

матеріального забезпечення.  

Зазначені кошти відповідно до цього порядку спрямовуються Фонду 

соціального страхування України, зокрема Виконавчій дирекції Фонду 

соціального страхування України (далі – ВД Фонду), яка відповідно до 

законодавства здійснює управління та оперативне розпорядження його 

фінансовими ресурсами.  

Проведений аналіз наданої ВД Фонду інформації засвідчив, що станом на 

10.07.2020 кількість осіб, яким призначено виплати на безповоротній основі, 

налічує – 4 443, для забезпечення якої потрібно 5 797,2 тис. гривень.  

Фактична потреба в коштах для матеріального забезпечення та страхових 

виплат на безповоротній основі, подана робочими органами Виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України становить 5 797,2 тис. гривень.  

Згідно із наданою ВД Фонду інформацією робочим органам Виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України перераховано для виплат на 

безповоротній основі 4 234,0 тис. грн, з яких виплачено 4 195,6 тис. грн 

(виплачено 72,4 % від потреби станом на 10.07.2020).  



Станом на 10.07.2020 кількість осіб, яким призначено виплати на 

поворотній основі, налічує – 187 663, для забезпечення якої потрібно 1 295 032,2 

тис. гривень.  

Фактична потреба в коштах для матеріального забезпечення на поворотній 

основі, подана робочими органами Виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України, становить 1 295 032,2 тис. гривень. 
Згідно із наданою ВД Фонду інформацією робочим органам Виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України перераховано для виплат на 

поворотній основі 1 295 032,2 тис. грн, з яких виплачено 1 294 946,5 тис. грн 

(виплачено майже 100 % від потреби станом на 10.07.2020).  

2. Відповідно до пункту 2 Порядку використання коштів для надання 

допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену 

систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного 

податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2020 р. № 330, Міністерство соціальної політики України є головним 

розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми 

«Виплата допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали 

спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи 

платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками». 
Зокрема, за цією програмою Міністерству соціальної політики України 

передбачено коштів на виплату допомоги на 1 655 117,73 тис. грн, які воно 

спрямовує регіональним органам соціального захисту населення для 

перерахування цих коштів структурним підрозділам з питань соціального 

захисту населення для надання допомоги на дітей фізичним особам – 

підприємцям.  

Проведений аналіз наданої міністерством інформації засвідчив, що станом 

на 01.07.2020 кількість фізичних осіб – підприємців, яким призначено допомогу 

на дітей, – 66 825 осіб, для виплати якої потрібно 517 297,9 тис. грн, з них потреба 

у бюджетних коштах на наступний місяць (липень) – 237 574,9 тис. гривень.  

Потреба в бюджетних коштах для виплати допомоги на дітей станом на 

01.07.2020, подана згідно із заявками, становить 279 723,1 тис. гривень.  

Згідно із наданою міністерством інформацією структурним підрозділам із 

питань соціального захисту населення для надання допомоги на дітей фізичним 

особам – підприємцям перераховано 279 723,0 тис. грн, з яких виплачено 275 

751,0 тис. грн (виплачено допомоги 98,6% від потреби станом на 01.07.2020).  

3. Інформація та копії підтвердних документів надіслані Державним 

центром зайнятості на запити Держаудитслужби опрацьовуються. Про 

результати опрацювання Міністерство фінансів України буде поінформовано 

додатково. 


