
 

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 24.07.2020 

 

1. За результатами опрацювання інформації та копій підтвердних 

документів, надісланих Державним центром зайнятості на запити 

Держаудитслужби, а також інформації, розміщеної на офіційному ресурсі 

«Єдиний веб-портал використання публічних коштів» (https://spending.gov.ua), 

встановлено таке.  

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 Державному центру зайнятості 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. 

Аналіз засвідчив, що станом на 01.07.2020 подано 257 заявок на допомогу 

по частковому безробіттю (на безповоротній основі), для забезпечення цих 

заявок потреба у коштах становила 756 533,9 тис. грн, з яких використано 572 

055,9 тис. грн (тобто 75,6% від потреби та близько 44,8% від передбачених на цю 

допомогу коштів).  

Станом на 01.07.2020 подано 100 заявок на допомогу по безробіттю (на 

поворотній основі), для забезпечення цих заявок потреба у коштах становила 1 

198 386,0 тис. грн, які використано на 100% (близько 93,9% від передбачених на 

цю допомогу коштів).  

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 Державному центру зайнятості 

виділено 2 972,5 млн грн для забезпечення своєчасної виплати допомоги по 

безробіттю.  

Зазначені кошти у повному обсязі надійшли до Державного центру 

зайнятості 09.07.2020 та станом на 21.07.2020 спрямовані його територіальним 

органам у обсязі 1 126 104,1 тис. грн (тобто перераховано територіальним 

органам для виплат – 37,9%).  

Щодо обсягів фактично виплаченої допомоги територіальними органами 

Державного центру зайнятості станом на 01.08.2020 за зазначеними порядками 

Держаудитслужба підготувала відповідні запити для отримання такої 

інформації. 

2. Держаудитслужба для 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 внутрішніх справ України, Національної гвардії України, 

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України щодо 

використання коштів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 

10 червня 2020 р. № 485;  

Міністерству юстиції України та державній установі «Центр охорони 

здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» щодо 

використання коштів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 

17 червня 2020 р. № 493. 

3. На сьогодні Міністерство охорони здоров’я України на запити 

Держаудитслужи не надало інформації та підтвердних документів щодо 

використання коштів, передбачених постановами Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2020 р. № 354 та від 06 травня 2020 р. № 372. 

 


