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Україна знаходиться на 25-му1 місці в світі за кількістю інфікованих гострою респіраторною хворобою COVID-19 осіб та на 112 місці за кількістю тестів на 1 млн населення. Урядом України, аналогічно з урядами інших країн, вжито низку заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19, а також вирішення
проблем, пов’язаних із економічною, фінансовою та соціальною ситуаціями, сформованими від впливу COVID-19. У квітні 2020 року в Україні створено спеціальний Фонд
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2, та її наслідками (далі – Фонд), обсягом 66 млрд грн. Станом на 15 вересня 2020 року з Фонду виділено 65,4 млрд грн, що становить 99% від його загального
обсягу. При цьому, лише 24,7% виділених коштів спрямовано на сферу охорони здоров’я.
Розроблений та запроваджений Урядом механізм розподілу коштів Фонду COVID-19 є
забюрократизованим, непрозорим та неефективним, адже процедура виділення коштів
є досить тривалою та передбачає погодження кожного проекту рішення про виділення
коштів із усіма заінтересованими органами, а також із Комітетом Верховної Ради України
з питань бюджету; порядок використання коштів не містить критеріїв, за якими Кабінет
Міністрів задовольняє звернення, що надходять від органів влади. Фактично за чотири
місяці з моменту затвердження порядку використання коштів Фонду місячна потреба
закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в засобах індивідуального захисту за окремими позиціями досі не задоволена на 100%.
Попри суттєву економію, яку вдалося досягнути під час закупівель засобів індивідуального захисту працівників закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, МОЗ України не використовує зекономлені кошти на закупівлю додаткових об’ємів засобів індивідуального захисту.
Беручи до уваги прогнози ВООЗ щодо тривалості пандемії2, рекомендуємо Кабінету Міністрів України відмовитися від практики створення спеціального Фонду
та ручного розподілу коштів Фонду, оскільки такий підхід не дозволяє своєчасно та
ефективно реагувати на виклики, які постають перед державою в процесі боротьби
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARSCoV-2. Натомість доцільно буде:
1. збільшити видатки на охорону здоров’я та соціальне забезпечення населення
та допомогу бізнесу;
2. розробити нові або переглянути в бік розширення існуючі бюджетні програми
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики і Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, визначивши мету та показники ефективності, моніторинг яких дасть змогу проаналізувати чи досягнуто
поставлену мету;
3. збільшити резервний Фонд державного бюджету та внести на час карантину
зміни до Бюджетного кодексу, які передбачатимуть порядок використання резервного фонду.
Станом на 15.09.2020 р.
COVID-19 Emergency Committee highlights need for response efforts over long term//
https://cutt.ly/1fvniry
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Загальна інформація про Фонд боротьби з COVID-19
Перший випадок викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 було зареєстровано в Україні 03.03.2020 року. Станом на 15.09.2020 року кількість осіб, які
захворіли на COVID-19 в Україні становить 159702, померли – 3264.
13 квітня 2020 року було прийнято Закон України № 553-IX «Про внесення змін
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яким передбачено
створення у складі Державного бюджету України Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30
днів з дня відміни цього карантину.
За даними Міністерства фінансів3 Фонд — тимчасова бюджетна програма, кошти якого спрямовуються насамперед для фінансування додаткових видатків на охорону
здоров’я та соціальних видатків, безпосередньо пов’язаних із епідемією COVID-19, і діятиме, доки цього вимагатиме надзвичайна ситуація, але не довше 31 грудня 2020 року.
Законом передбачено, що кошти Фонду можуть бути спрямовані на:
1. заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та на боротьбу з її наслідками, зокрема на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення
зазначених заходів;
2. додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню
і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
3. надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у
зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
4. надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано
з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених
Кабінетом Міністрів України;
5. надання трансферту Пенсійному Фонду України;
6. надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування і Фонду загаль-
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Лист Міністерства фінансів України № 07060-07/870-ЗПІ/779 від 04.09.2020 року
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нообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на
поворотній або безповоротній основі;
7. поповнення резервного Фонду державного бюджету;
8. відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим
бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скороченими у зв’язку із створенням Фонду.
22.04.2020 року Кабінетом Міністрів України було затверджено Порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, який передбачає наступний
процес виділення та використання коштів:
1. Міністерства, облдержадміністрації, КМДА або інші органи державної влади
подають звернення про виділення коштів з Фонду до Кабінету Міністрів України;
2. Кабінет Міністрів України доручає міністерству (далі-розробник), до компетенції якого належить питання забезпечення реалізації одного з напрямів, які
можуть фінансуватися за рахунок коштів Фонду, розглянути звернення та підготувати проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів;
3. Розробник разом із заінтересованими органами у тижневий строк розглядає
звернення та готує проект рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з Фонду. У разі потреби Кабінет Міністрів України може скоротити строк розгляду;
4. Розробник подає проект рішення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України після погодження з усіма заінтересованими органами;
5. Після прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про виділення коштів з
Фонду головний розпорядник:
- звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення;
- повідомляє у триденний строк Мінфіну про коди економічної класифікації видатків бюджету, коди класифікації кредитування бюджету та відповідні обсяги
коштів, що виділяються з Фонду, згідно із зазначеним рішенням.
6. Головний розпорядник надсилає Мінфіну погодження відповідного рішення
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для внесення змін до розпису державного бюджету;
7. Головний розпорядник після отримання довідки про внесення змін до розпису державного бюджету розробляє та затверджує паспорт бюджетної програми або зміни до паспорта бюджетної програми в установленому законодавством порядку;
8. Головний розпорядник щомісяця до 5 числа подає Комітетові Верховної
Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання коштів Фонду.
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У період з 22.04.2020 р. до 15.09.2020 р. Кабінету Міністрів України було направлено 37 звернення про виділення коштів, 12 з яких Урядом було задоволено4. Серед
звернень, які не задоволено, є запити МОЗ та обласних державних адміністрацій,
які стосуються потреб на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та на боротьбу
з її наслідками. Так, МОЗ зверталось до Кабміну з проханням виділити 363,4 млн грн
для проведення персоніфікованих виплат на безперервний професійний розвиток
лікарів, організацію стажування лікарів-інтернів на базах стажування, а також проведення вакцинації від грипу осіб, які належать до групи ризику — медичних працівників та працівників системи екстреної медицини. Чернівецька ОДА надсилала
звернення про виділення 204 млн грн на закупівлю медичного обладнання, спеціального транспорту та ремонт обласної лікарні, Черкаська ОДА зверталась з проханням виділити 36,3 млн грн на закупівлю медичного обладнання, Харківська ОДА
просила виділити 616 млн грн на здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню COVID-19, Полтавська ОДА запитувала 686,3 млн грн на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19 в області, Івано-Франківська ОДА просила виділити з Фонду 446,1 млн грн на доплати медичним та іншим
працівникам, які зайняті боротьбою з COVID-19 та на закупівлю медобладнання.
Разом із тим, Державному агентству автомобільних доріг з Фонду було виділено
35 млрд грн для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального
користування державного значення» на безповоротній основі (видатки розвитку),
що становить 53% загального обсягу Фонду.

Розподіл коштів, виділених з Фонду
(видатки на сферу охорони здоров’я)
(

видатки на сферу охорони здоров’я)
№

Орган
влади

1. МОЗ

4

Таблиця 1

Запитувана
сума, млн
грн

Потреба

Виділено коштів,
млн грн

3132

Покриття потреби у видатках лабораторних
центрів МОЗ, покриття потреби у видатках на
оплату праці медичних та інших працівників,
покриття місячної потреби закладів охорони
здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19

2990,0

Відповідно до інформації, наданої Кабміном на запит State Watch
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№

Орган
влади

Запитувана
сума, млн
грн

Потреба

Виділено
коштів,
млн грн

2.

МОЗ

100

На закупівлю апаратів штучної вентиляції
легень

100,00

3.

Мінсоцполітики

1655

Виплати допомоги ФОП на кожну дитину
до досягнення нею 10 річного віку

1106,7

23,7

4.

Мін’юст

23,7

Для придбання медичного обладнання, закупівлі масок, халатів та іншого для «Центру охорони здоров’я» Державної кримінально-виконавчої служби України, а також
на доплати медпрацівникам Центру

5.

МВС

2700

Доплати військовослужбовцям Нацгвардії,
Держприкордонної служби, поліцейським

2530,0

6.

МВС

Доплати медпрацівникам медзакдалів МВС

171,1

7.

Мінекономіки

14900

Для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття

6972,5

1900

На збереження та відновлення української
культури, розвитку креативних індустрій та
туристичної привабливості регіонів

1000,0

Для Фонду соцстрахування для виплати
матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та 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 для виплати матеріального забезпечення

2512,1

Для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020
році

52,5

Часткове відновлення видатків у сфері фізичної культури і спорту

475, 8

8.

9.

МКІП

Мінсоцполітики

10. МОН

11.

Мінмолодьспорту

52,5

7

Потреба

Виділено
коштів,
млн грн

МОЗ

Здійснення доплат до заробітної
плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я,
які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення

5955,4

МОЗ

Для закупівлі обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних
округах

5300,0

Міністерство
розвитку громад
та територій

Для реалізації проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах
охорони здоров’я у госпітальних округах

1680,0

15.

ДУС

42

Для забезпечення готовності та реагування Державним управлінням
справами на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
для надання медичної допомоги пацієнтам із цією хворобою

41,2

16.

Державне
агентство
автомобільних
доріг України

35000

Будівництво, реконструкція, ремонт
та утримання автомобільних доріг
загального користування державного значення у 2020 році

35000,0

Часткове відновлення видатків
у сфері приватизації державного
майна

48,4

№

12.

13.

14.

17.

Орган влади

ФДМУ

Усього

Запитувана
сума, млн
грн

65483,6

8

Звернення про виділення коштів з Фонду,
які надійшли до Кабінету Міністрів, але не
були задоволені/знаходяться на розгляді
(

Таблиця 2

сфера охорони здоров’я)
Орган
влади

№

Запитувана
сума, млн
грн

Потреба

1.

Мінсоц

5500

Виплати застрахованим особам допомоги по тимчасовій
непрацездатності, допомоги на поховання, на погашення заборгованості перед застрахованими особами

2.

МОЗ

141

Для проведення персоніфікованих виплат на безперервний професійний розвиток лікарів

3.

МОЗ

103

Для організації стажування лікарів-інтернів на базах
стажування

4.

Мінсоц

5.

ДУС

23,4

6.

Одеська ОДА

367

7.

Одеська ОДА

16.1

8.

Харківська
ОДА

616

15200

Виплати на фінансове забезпечення виплати пенсій,
надбавок та підвищення до пенсій, та дефіциту коштів
Пенсійного Фонду
На закупівлю ЗІЗ та медичного обладнання
На відновлення видатків місцевого бюджету за рахунок
коштів Фонду
На доплату до заробітної плати працівникам сфери
соціального захисту населення
На здійснення заходів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню COVID-19

9.

Мінекономіки

18

Дофінансування бюджетної програми КПКВК 1201070
«Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням, підготовка
наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку
наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку»

10.

Чернівецька
ОДА

204

На закупівлю медичного обладнання, спеціального
транспорту та ремонт обласної лікарні

11.

Черкаська
ОДА

36,3

На закупівлю медичного обладнання

12. МОН
13.

Полтавська
ОДА

125,6
686,3

Для створення безпечних умов проведення ЗНО у 2020
році
Для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої
респіраторної хвороби COVID-19 в області

14. Мінекономіки

15

Для відновлення видатків за КПКВК «Функціонування
інституцій з підтримки та просування експорту»

Івано15. Франківська
ОДА

446,1

Доплати медичним та іншим працівникам, які зайняті
боротьбою з COVID-19, закупівлі медобладнання

9
№

Орган влади

Запитувана
сума, млн грн

Потреба

16. Омбудсмен

14,5

Капремонт адмінбудівлі Секретаріату, створення
вебсайту; заходи з реалізації превентивного
національного превентивного механізму

Черкаська
ОДА

14,5

На підтримання інтернатних установ (харчування,
заробітна плата)

17.

18. МОЗ
19.

Верховний
суд

20.

Міністерство
енергетики

Загалом

119, 4

Для проведення вакцинації від грипу осіб, які належать до групи ризику — медичних працівників та
працівників системи екстреної медицини

0,978

Відновлення видатків за бюджетною програмою
«Здійснення правосуддя Верховним Судом»

140

Відновлення видатків за бюджетною програмою
«Реалізація державного інвестиційного проекту
«Новокостянтинівська шахта»

23651,68

Аналіз процесу виділення та використання коштів Фонду
Як на практиці відбувався процес виділення та використання коштів, можна дослідити на прикладі механізму виділення та використання коштів державного бюджету
за програмами:
«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».
«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».
Програмами, зокрема, передбачено виділення бюджетних коштів для:
1. закупівлі засобів індивідуального захисту (засоби для захисту рук, очей, респіратори, медичні маски, захисний одяг) на покриття потреби закладів охорони
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів із зазначеною хворобою та екстреної медичної допомоги;
2. закупівлі засобів індивідуального захисту, лабораторного обладнання та розхідних матеріалів для проведення лабораторних досліджень, необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лабораторними підрозділами МОЗ;
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3. закупівлю апаратів штучної вентиляції легень для надання допомоги пацієнтам із гострим респіраторним дистрес-синдромом внаслідок гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Порядок виділення та використання коштів з Фонду
на закупівлю засобів індивідуального захисту
Етап
Подання звернення про виділення коштів з Фонду до Кабінету
Міністрів України
Підготовка проекту рішення Кабінету Міністрів України про
виділення коштів з Фонду
Прийняття рішення про виділення коштів Кабінетом Міністрів
України та затвердження порядку використання коштів на
закупівлю засобів індивідуального захисту
Погодження рішення про виділення коштів Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету
Затвердження паспорту бюджетної програми або зміни до
паспорта бюджетної програми
Внесення змін до річного плану закупівель ДП «Медичні закупівлі»

Строк
04.2020
04.2020
06.05.2020
18.05.2020
05.2020
06.2020-07.2020

Порядок виділення та використання коштів з Фонду
на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень
Етап

Строк

Подання звернення про виділення коштів з Фонду до Кабінету
Міністрів України

04.2020

Підготовка проекту рішення Кабінету Міністрів України про
виділення коштів з Фонду

04.2020

Прийняття рішення про виділення коштів Кабінетом Міністрів
України та затвердження порядку використання коштів, виділених
для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень

06.05.2020

Визначення головним розпорядником бюджетних коштів і
відповідальним виконавцем бюджетної програми МОЗ

29.04.2020

Визначення в якості одержувача бюджетних коштів державне
підприємство «Медичні закупівлі»

21.05.2020

Погодження рішення про виділення коштів Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету

18.05.2020

Затвердження паспорту бюджетної програми або зміни до паспорта
бюджетної програми

05.2020

Внесення змін до річного плану закупівель ДП «Медичні закупівлі»

Не вносили
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МОЗ України відповідно до Порядку використання коштів, виділених для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2020 року № 354 (далі – Порядок № 354), виділено 100 млн грн
для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень (далі – ШВЛ). Відповідно до Порядку
№ 354 МОЗ України визначило медико-технічні вимоги до апаратів ШВЛ, 23.05.2020
року направило їх ДП «Медичні закупівлі України» (одержувач бюджетних коштів)
та доручило невідкладно розробити та надати на погодження МОЗ України технічне
завдання для закупівлі апаратів ШВЛ і проект договору. Станом на 15.09.2020 року, тобто протягом чотирьох місяців з моменту прийняття Кабінетом Міністрів рішення про виділення коштів для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, кошти не використані.
Також 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), МОЗ
України із Фонду боротьби з COVID-19 на безповоротній основі виділено 2 990 млн
грн для забезпечення здійснення заходів із боротьби з COVID-19, а саме:
1. 650,1 млн грн – для забезпечення готовності та реагування лабораторних підрозділів МОЗ України на спалахи COVID-19;
2. 2 339,9 млн грн – для закупівлі засобів індивідуального захисту з метою покриття потреби закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 та екстрену медичну допомогу.
Кошти на суму 2 339,9 млн грн, виділені МОЗ відповідно до Порядку № 372, передбачені на закупівлю засобів індивідуального захисту з метою покриття потреби
закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із
COVID-19, для госпіталізації пацієнтів із гострою респіраторною хворобою COVID-19
та екстреної медичної допомоги. Ці кошти направлені ДП «Медичні закупівлі України»
для проведення процедур закупівель. Наразі відповідно до інформації з сайту Prozorro
підприємством завершено 6 процедур закупівлі на суму 48 млн грн (Таблиця 3). Договори за зазначеними процедурами були укладені протягом червня-вересня 2020 року.
Крім цього, МОЗ України на виконання Порядку № 372 розподілом відкритих асигнувань 28.05.2020 спрямувало:
• кошти на суму 247,5 млн грн – лабораторним центрам, що належать до сфери
управління МОЗ України, на додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам;
• кошти на суму 154,2 млн грн – лабораторним центрам, що належать до сфери
управління МОЗ України, державним установам «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та «Український науково-дослідний протичумний
інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України» на закупівлю
засобів індивідуального захисту, лабораторного обладнання та розхідних матеріалів
для проведення лабораторних досліджень, необхідних для забезпечення готовності
та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19.
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Таблиця 3
Інформація про договори, укладені одержувачем
коштів ДП «Медичні закупівлі» станом на 15.09.2020 р.
Дата
підписання

Тендер

Переможці

Сума договору,
грн

Оплачено по
договору, грн

01.09.2020 Медична маска

ТОВ «СТАРТУМ
ТЕХНОЛОДЖІС»

7 221 139,20

01.07.2020 Респіратор FFP2 або FFP3

ТОВ «НВП «БУК»

30 779 060,00

25.06.2020

Рукавички нітрилові

ТОВ «ПІНОЛ Україна» 67 680,00

66 600,00

17.06.2020

Захисний екран для
обличчя

ТОВ «ТРАК ПАРТС
ГРУП 2013»

184 784,50

184 784,50

05.06.2020 Медична маска

ТОВ «Допомога-І»

8 400 000,00

8 400 000,00

04.06.2020 Респіратор FFP2 або FFP3

ТОВ «НВП «БУК»

1 350 000,00

1 350 000,00

30 779 060,00

Отже, станом на 15.09.2020 року МОЗ України використано 61,8% коштів, виділених на
забезпечення готовності та реагування лабораторних підрозділів МОЗ України на спалахи COVID-19 та 2 % від суми, виділеної з Фонду на закупівлю засобів індивідуального
захисту.
Місячна потреба в засобах індивідуального захисту задоволена за позиціями:
маски медичні (хірургічні) одноразові на 221,1%, респіратори класу захисту не менше FFP2 (FFP2, FFP3, N-95) на 164%. Разом із тим, потреба в рукавичках нітрилових
та захисних окулярах задоволена лише на 0,66% та 14,7% відповідно, в костюмах
біологічного захисту на 6,3%, халати ізоляційні одноразові не закуплено. (Таблиця 4)
Закуплені засоби індивідуального захисту було розподілено Наказом МОЗ України №
1666 від 22.07.2020 р.
Не дивлячись на те, що під час закупівель засобів індивідуального захисту ДП
«Медичні закупівлі» вдалося досягнути суттєвої економії в ціні за одиницю закуплених товарів порівняно з цінами, за якими здійснювався розрахунок місячної потреби
в засобах індивідуального захисту за орієнтовними ринковими цінами, закупівлі додаткових об’ємів засобів індивідуального захисту не здійснювалися.
Таким чином, за період з моменту створення Фонду до тепер Уряд не зміг забезпечити потребу закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу
пацієнтам із гострою респіраторною хворобою COVID-19 в засобах індивідуального
захисту, а також закупити апарати штучної вентиляції легень для надання допомоги
пацієнтам із гострим респіраторним дистрес-синдромом унаслідок гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Період з моменту створення Фонду до укладення договорів закупівлі засобів індивідуального захисту в червні та липні 2020 року було витрачено на подання звернення про виділення
коштів із Фонду до Кабінету Міністрів України, розробку проекту рішення Кабінету
Міністрів України про виділення коштів з Фонду, погодження проекту рішення з усіма
заінтересованими органами та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
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Розрахунок орієнтовної місячної потреби в засобах індивідуального захисту
для лікарень першої хвилі, визначених для госпіталізації пацієнтів на підставі
даних інформаційно-аналітичної системи ДП «Медичні закупівлі України» за
орієнтовними ринковими цінами та цінами відповідно до договорів, укладених
ДП «Медичні закупівлі України» та МОЗ України

Таблиця 4

Найменування

Кількість ЗІЗ
Ціна за
відповідно до
Дата
одиницю, грн
Потреба ЗІЗ
договорів,
% від
оприлюднен(відповідно
на 1 місяць, укладених ДП місячної ня звіту про
до розрахунку
одиниць
«Медичні
потреби
виконання
орієнтовної
закупівлі»,
договору
потреби)
одиниць

Рукавички
нітрилові
нетальковані
оглядові
(нестерильні)

2821260

18800

0,66

Захисні
окуляри

100303

14783

14,7

Маски медичні
(хірургічні)
одноразові

3010042

3000000
3647040

221,1

Маски медичні
(хірургічні)
багаторазові

244560

-

Респіратори
класу захисту не менше
FFP2 (FFP2,
FFP3, N-95)

752272

Халати
ізоляційні
одноразові

23,89

3,6

44,36

12,5

17.08.2020

15,36

2,8
1,97

221,1

-

120,00

-

1233810

164

18.06.2020

120,00

26,5

1128885

-

-

-

175,00

-

Костюми
біологічного
захисту

1128885

-

-

-

500,00

488,6

Всього ЗІЗ

9186207
-

-

-

500000,00

ШВЛ

200

08.07.2020

Ціна за
одиницю,
грн (згідно
із договором
закупівлі)
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