
Р А Х У Н К О В А П А Л А Т А У К Р А Ї Н И 

10 вересня 2021 року № о 1 -08-10/81 

м. Київ 

А К Т 
про результати аудиту ефективності використання коштів державного 
бюджету, спрямованих Державній установі «Центр охорони здоров'я 
Державної кримінально-виконавчої служби України», що належить до 
сфери управління Міністерства юстиції України, на реалізацію державної 
політики у сфері охорони здоров'я в установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України у 
2018 - 2019 роках та першому півріччі 2020 року 

Відповідно до статгі 98 Конституції України, статей 4 і 7 Закону України 
„Про Рахункову палату", згідно із Планом роботи Рахункової палати на 
2021 рік та на підставі доручень члена Рахункової палати Дідика А. М. від 
26.07.2021 № 08-33/АМД-159, від 26.07.2021 № 08-326, та від 12.08.2021 № 08-
365 та від 01.09.08.2021 № 08-431 контрольною групою у складі: головного 
спеціаліста Герасимука І. В. - керівника контрольної групи, головного 
спеціаліста Каплі на В. В. - заступника керівника контрольної групи, здійснено 
додаткове вивчення окремий питань, що не були розкриті у відкликаному 
згідно з дорученням члена Рахункової палати А. М. Дідика від 26.07.2021 № 8-
ЗЗ/АМД-159 Акті «Про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, спрямованих Державній установі «Центр охорони 
здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України», що належить до 
сфери управління Міністерства юстиції України, на реалізацію державної 
політики у сфері охорони здоров'я в установах виконання покарань га слідчих 
ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України у 2018 -
2019 роках та першому півріччі 2020 року», від 24.12.2020 № 08-34/51. 

Мета аудиту: встановлення фактичного стану справ і надання оцінки 
щодо своєчасності та повноти відкриття бюджетних асигнувань, 
продуктивності, результативності, економності використання бюджетних 
коштів, спрямованих ЦОЗ ДКВС у 2018 - 2019 роках та першому півріччі 
2020 року за бюджетною програмою 3601020 «Виконання покарань установами 
і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» (далі -
бюджетна програма КГІКВК 3601020), оцінка законності, своєчасності та 



повноти прийняття управлінських рішень, стану внутрішнього контролю у 
розпорядників бюджетних коштів. 

Предмет аудиту: кошти державного бюджету, що спрямовувалися ЦОЗ 
ДКВС у 2018-2019 роках та першому півріччі 2020 року за бюджетною 
програмою КПКВК 3601020, їх рух; управлінські рішення розпорядників 
бюджетних коштів щодо виконання вказаних бюджетних програм; нормативно-
правові, організаційно-розпорядчі акти та інші документи, що регламентують 
порядок виділення коштів державного бюджету та їх використання; 
статистична, бюджетна та фінансова звітність; первинні документи та регістри 
бухгалтерського обліку, інші документи та дані, що стосуються надходжень та 
видатків державного бюджету, майна, яке перебуває у державній власності та 
використовується виключно для забезпечення виконання завдань Державної 
кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС). 

Об'єкт аудиту: Державна установа «Центр охорони здоров'я Державної 
кримінально-виконавчої служби України» (далі - ЦОЗ ДКВС, Установа). 

Період, що підлягає аудиту: 2018 - 2019 роки та перше півріччя 
2020 року. * 

Термін проведення аудиту: з 26 липня 2021 року по 10 вересня 
2021 року. 

Перелік документів, які перевірялися, аналізувалися, оцінювалися під час 
здійснення аудиту: планові, фінансові, бухгалтерські документи; фінансова 
звітність та статистичні звіти об'єкту аудиту; інша облікова та аналітична 
інформація про результати діяльності об'єкту аудиту; документи з питань 
публічних закупівель; договори; нормативно-правові акти та розпорядчі 
документи Кабінету Міністрів України (далі - KM України), Мін'юсту, МОЗ 
України, ЦОЗ ДКВС, листування, матеріали внутрішніх та зовнішніх перевірок, 
що стосуються предмету аудиту тощо. 

Фактично аудит проводився з 30.07.2021 по 10.09.2021 з відома директора 
ЦОЗ ДКВС Васильєва С. Г. та в присутності заступника директора ЦОЗ ДКВС з 
економічних питань (далі - заступник директора) Лисенко JI. Б. і начальника 
відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера (далі -
начальник відділу - головний бухгалтер) Авраменко В. О. 

Аудитом встановлено 
1. Стан реалізації ЦОЗ ДКВС політики Мін'юсту у сфері 

кримінальних покарань та пробації щодо охорони здоров'я в установах 
виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України в частині 
реформування пенітенціарної системи України 

Вперше реформа пенітенціарної системи України була презентована на 
спільній колегії МВС і Мін'юсту 10.02.2016 та на засіданні Кабінету Міністрів 
України 18.05.2016. 

Постановою КМУ від 18.05.2016 № 343 «Деякі питання оптимізації 
діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції» (далі -
Постанова 343) з метою оптимізації діяльності центральних органів виконавчої 



влади системи юстиції, раціонального використання бюджетних коштів 
Кабінетом Міністрів України, зокрема: 

- ліквідовано Державну пенітенціарну службу, поклавши на Міністерство 
юстиції України завдання і функції з реалізації державної політики у сфері 
виконання кримінальних покарань та пробації; 

- установлено, що Міністерство юстиції є правонаступником Державної 
пенітенціарної служби, що ліквідується, в частині реалізації державної політики 
у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. 

Відповідно до Положення про Державну пенітенціарну службу України 
затвердженого постановою КМУ від 02.07.2014 №225 (втратила чинність 
26.04.2017) одним з основних завдань Державної пенітенціарної служби 
України було організація та проведення медичної практики, здійснення 
санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров'я 
засуджених та осіб, узятих під варту, надання їм медичної допомоги, 
забезпечення належного санітарно-епідемічного стану в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах і на їх території. 

Розпорядженням КМУ від 22.09.2016 № 697-р Кабінет Міністрів України 
погодився з пропозицією Міністерства юстиції щодо можливості забезпечення 
здійснення покладених на Міністерство постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.05.2016 № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності 
центральних органів виконавчої влади системи юстиції» функцій і повноважень 
Державної пенітенціарної служби, що припиняється. 

Розпорядженням КМУ від 13.09.2017 № 654-р схвалено Концепцію 
реформування (розвитку) пенітенціарної системи України (далі - Концепція). 

Пунктом 2 Розпорядження КМУ від 13.09.2017 № 654-р Мінфіну 
встановлювалося передбачити: 

- під час внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2017 рік" окремо від загального обсягу фінансування потреб, 
передбачених Міністерству юстиції на 2017 рік для пенітенціарної системи, 
додаткове фінансування заходів щодо подальшого її реформування у сумі 730 
млн. гривень; 

- у 2018—2020 роках додаткове фінансування заходів щодо подальшого 
реформування пенітенціарної системи у розмірі, що становить: у 2018 році — 
6451,1 млн. гривень, у 2019 році — 7921,5 млн. гривень, у 2020 році— 8498,1 
млн. гривень від потреб, передбачених в основних напрямах бюджетної 
політики на відповідні роки. 

В Концепції зокрема вказано, що з прийняттям рішення про ліквідацію 
Державної пенітенціарної служби до сфери управління Мін'юсту було 
віднесено 18 закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої 
служби. 

В розділі IV Концепції вказано, що з метою удосконалення кадрового, 
фінансового та матеріально-технічного забезпечення системи охорони здоров'я 
Державної кримінально-виконавчої служби, поліпшення умов тримання 
засуджених та осіб, узятих під варту, в установах виконання покарань 
Мін'юстом планується утворити державну установу "Центр охорони здоров'я 



Державної кримінально-виконавчої служби", що дасть змогу забезпечити 
здійснення реформи медичної служби пенітенціарних закладів та зробити 
лікаря незалежним від керівника установи виконання покарань, що насамперед 
забезпечить неупереджене встановлення діагнозу та якісне надання медичної 
допомоги. 

Також в Концепції вказано, що наступним кроком буде вжиття комплексу 
заходів для планової передачі функції надання медичної допомоги засудженим 
та особам, узятим під варту від Мін'юсту до МОЗ України. 

В Концепції вказано, що вона є програмним документом, що встановлює 
загальні принципи подальшого реформування і функціонування пенітенціарної 
системи в Україні. 

Крім того в розділі II Концепції вказано, що ураховуючи фактор 
фінансування та те, що прогноз бюджету складається на наступні за плановим 
два бюджетних періоди, реалізація Концепції розрахована на період до 
2020 року. 

Таким чином, реформування пенітенціарної системи України повинно 
було завершитись в 2020 році. 

Рішення щодо зміни термінів реалізації реформування пенітенціарної 
системи України КМУ не приймались. 

Державна установа «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-
виконавчої служби України» була утворена розпорядженням КМУ від 
13.09.2017 № 684-р (далі - Розпорядження 684-р). 

Відповідно до положення про Державну установу «Центр охорони 
здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» затвердженого 
наказом Мін'юсту від 02.11.2017 № 3394/5 основними завданнями ЦОЗ ДКВС 
встановлено забезпечити: 

1. Реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я в установах 
виконання покарань та слідчих ізоляторах 

2. Здійснення відповідно до законодавства та в межах компетенції заходів 
щодо: 

- організації медичного забезпечення та контролю за станом здоров'я 
засуджених та осіб, узятих під варту; 

- організації медичного забезпечення та профілактичного оздоровлення 
персоналу ДКВС України; 

- профілактики та зниження захворюваності серед засуджених та осіб 
узятих під варту, зменшення первинного виходу на інвалідність та смертності; 

- організації належного санітарно-гігієнічного та протиепідемічного 
нагляду в місцях провадження господарської діяльності ЦОЗ ДКВС України та 
на їх територіях; 

- координація медичної діяльності медичних реабілітаційних центрів 
ДКВС України 

3. Організацію, координація та контроль за виконанням заходів з надання 
медичної допомоги, що здійснюються Філіями. 

4. Визначення потреби у видатках бюджету на утримання ЦОЗ ДКВС 
України та здійснення заходів з медичного забезпечення засуджених осіб 



узятих під варту, та персоналу ДКВС України. 
Згідно з розділом 5 Концепції її реалізація передбачає підготовку 

щорічних планів заходів, що затверджуються Мін'юстом. 
Аудитом встановлено, що окремі щорічні плани заходів щодо 

реформування (розвитку) пенітенціарної системи України Міністерством 
юстиції України до ЦОЗ ДКВС не доводились. 

В ході проведення реформи пенітенціарної системи та пробації Колегії 
Міністерства юстиції України (протокол № 01/2008 від 29.03.2018) затверджено 
Паспорт реформи пенітенціарної системи та пробації (далі - Паспорт реформи) 

Відповідно до пункту 13 Положення про Міністерство юстиції України, 
яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, 
для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мін'юсту, 
обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мін'юсті може 
утворюватися колегія. 

Згідно із пунктом 11 розділу V Положення про колегію Міністерства 
юстиції України, яке затверджено наказом Міністерства юстиції від 10.02.2017 
№ 342/5, рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу 
Мін'юсту. І 

Аудитом встановлено, що Міністерством юстиції України не було видано 
відомчого наказу, для реалізації рішень Колегії Міністерства юстиції України 
прийнятих на засіданні від 29.03.2018, зокрема щодо затвердження Паспорт 
реформи, чим фактично порушено порядок реалізації таких рішень. 

Проте, в ході аудиту встановлено, що ЦОЗ ДКВС направляв до Мін'юсту 
інформацію про проведену роботу відповідно до плану реалізації реформи 
пенітенціарної системи та пробації на 2018-2020 роки (зокрема листами від 
26.10.2018 № 5633 та від 04.02.2019 №651/05-19). 

Крім того аудитом встановлено, що Паспорт реформи та інформація про 
стан реалізації реформи пенітенціарної системи та пробації відсутній на сайті 
ДУ ЦОЗ ДКВС та сайті Мін'юсту, що свідчить про відсутність прозорості та 
публічності в процесі реалізації реформи. 

Також встановлено, що в Паспорті реформи та в плані його реалізації 
відсутні операційні цілі та заходи щодо планової передачі функції надання 
медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, від Мін'юсту до 
МОЗ України, як це було передбачено Концепцією. 

Для встановлення стану реалізації ЦОЗ ДКВС покладених на нього 
Мін'юстом заходів з реалізації пенітенціарної системи України, контрольною 
групою було надано запит до ЦОЗ ДКВС щодо отримання наступної інформації 
та документів: 

1. Інформації про стан виконання плану реалізації паспорту реформи 
пенітенціарної системи та пробації в розрізі цілей (завдань) відповідальним за 
якими було визначено ЦОЗ ДКВС станом на 01.07.2020. 

На запит ЦОЗ ДКВС було надано відповідь (лист від 09.08.2021 №2928-
05/ца-21) про те, що план реалізації Паспорту реформ пенітенціарної системи та 
пробації із зазначення планових показників Мін'юстом офіційно не 
затверджувався. Інформація щодо реалізації реформування в межах компетенції 



ЦОЗ ДКВС подавалися керівнику Мін'юсту оперативно у вигляді презентації та 
описової частини. 

Відсутність затверджених планів реалізації Паспорту реформ 
пенітенціарної системи та пробації із зазначення планових показників, 
унеможливлює здійснення контролю за повнотою та своєчасністю виконання 
ЦОЗ ДКВС заходів покладених на установу Мін'юстом. 

2. Також контрольною групою надано запит щодо отримання інформації 
про заходи які були заплановані для реалізації паспорту реформи та 
інформацію про заходи, які реалізовані ЦОЗ ДКВС станом на 01.07.2020. 

ЦОЗ ДКВС була надана відповідь, що подання інформації про реалізацію 
Паспорту реформи пенітенціарної системи та пробації у 2020 та 2021 роках не 
запитувалась і заходи з використання Паспорту реформи затвердженими 
планами не визначався. 

Разом з тим ЦОЗ ДКВС надано контрольній групі інформацію щодо 
виконання реформ пенітенціарної системи та пробації за період 2019 рік -
перше півріччя 2021 року. 

3. У запиті контрольною групою також було запитано, чи доводились 
Мін'юстом до ЦОЗ ДКВС плани або доручення щодо здійснення заходів для 
передачі функції надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під 
варту, від Мін'юсту до МОЗ. 

На що ЦОЗ ДКВС надано відповідь, що Мін'юстом до ЦОЗ ДКВС не 
доводились плани або доручення щодо здійснення заходів для передачі функцій 
надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим від варту, від 
Мін'юсту до МОЗ. 

В ході аудиту встановлено, що Паспортом реформи ЦОЗ ДКВС 
визначений відповідальним за досягнення цілі 2.4. «Медичне забезпечення 
відповідає національним та міжнародним стандартам». В рамках цієї цілі було 
передбачено реалізація 6 завдань: 

2.4.1. Урегулювання права на охорону здоров'я у відповідності до 
міжнародних стандартів; 

2.4.2. Впровадження пацієнт-орієнтовану моделі системи охорони 
здоров'я; 

2.4.3. Створення незалежної медичної вертикалі, інтегрованої у 
загальнонаціональну систему охороні здоров'я; 

2.4.4. Покращення матеріально-технічної бази та створення належних 
умов для ефективної діяльності системи надання медичної допомоги; 

2.4.5 Забезпечення відповідності медичного персоналу національним 
професійним та кваліфікаційним вимогам; 

2.4.6. Впровадження системи профілактичної медицини та протидії 
соціально-небезпечним захворюванням. 

В ході аудиту ЦОЗ ДКВС контрольній групі надано Додаток 5 
«Презентація Державної установи «Центр охорони здоров'я Державної 
кримінально-виконавчої служби» станом на серпень 2019 року (далі -
Презентація), яка надсилалась ЦОЗ ДКВС до Мін'юсту, як звітування про стан 
реалізації реформи. Лист яким надсилалась вказана інформація до аудиту не 

Ольга Зеленяк
Це цікаво
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надано. 
Листів ЦОЗ ДКВС щодо інформування Мінюсту про стан реалізації 

Реформи пенітенціарної системи після серпня 2019 року до аудиту не надано. 
Аналіз Додатку 5 засвідчив, що ЦОЗ ДКВС надсилалася до серпня 

2019 року Мін'юсту інформація про проведену роботу для досягнення 
операційних цілей паспорта в розрізі окремих завдань з зазначенням відсотку їх 
досягнення. 

В таблиці наведена інформація про стан виконання завдань покладених 
на ЦОЗ ДКВСУ в рамках виконання операційних цілей реформи станом на 
серпень 2019 року, відповідно до наданої до аудиту інформації. 

Таблиця 1 

Номер та назва завдання Назва індикатора Стан 
виконання 

2.4.1.1 Використання у роботі міжнародних 
клінічних протоколів з надання медичної 
допомоги(наказ МОЗ України від 
29.12.2016 № 1422 

% міжнародних клінічних протоколів, 
що використовуються у роботі 
медичними працівниками відповідно 
до профілю 

18% 

2.4.1.2 Інтеграція психіатричної допомоги в 
загально соматичну мережу відповідно до 
Концепції розвитку охорони психічного 
здоров'я в Україні на період до 2030 року 

% кількість введених психіатричних та 
наркологічних ліжок в загально 
соматичних відділеннях від 
запланованої кількості 

25% 

2.4.2.1 Розробка пакетів послуг надання 
медичної допомоги 

% хворих засуджених, які перебувають 
на амбулаторному лікуванні (від 
загально кількості хворих) 

65% 

2.4.2.2 Оптимізація ліжкового фонду 
лікарняних закладів 

Кількість лікарняних закладів, в яких 
оптимізовано ліжковий фонд 

Оптимізован 
о 2 заклади 

2.4.2.3 Визначення переліку показань до 
госпіталізації до лікарняних закладів та 
розробка мапи маршрутів госпіталізації 

Затвердження наказу про направлення 
на госпіталізацію 

75% 

2.4.3.1 Забезпечено функціонування ДУ 
«Центр охорони здоров'я ДКВС України» 

Затверджено положення про ЦОЗ 
ДКВС та його філії 

100% 

2.4.3.2 Налагодження взаємодії філій із 
закладами охорони здоров'я МОЗ на 
регіональному рівні. 

Кількість філій ЦОЗ ДКВС, які 
підписали спільні накази з 
управліннями охорони здоров'я 
обласних адміністрацій 

100% 

2.4.4. Покращено матеріально-технічну 
базу та створено належні умови для 
ефективної діяльності системи надання 
медичної допомоги; 

% забезпечення медичних закладів 
медичним обладнанням відповідно до 
передбаченого технічного обладнання 

2.4.4.1 Передача медичного майна від 
закладів охорони здоров'я ДКВСУ до 
відокремлених структурних підрозділів 
(медичних частин лікарень) ДУ «Центр 
охорони здоров'я» 

% медичного майна передано 73% 

2.4.4.2 Впровадження електронних систем 
бухгалтерського, кадрового, медичного, 
статистичного та обліку лікарських засобів 
та виробів медичного призначення 

% закладів ЦОЗ ДКВС, де впроваджено 
електронну системами 
бухгалтерського, кадрового, медичного 
статистичного та обліку лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення 

35% 

2.4.4.3 Проведення інвентаризації 
медичного майна у ВСП ДУ 

% установ, в яких інвентаризоване 
медичне майно 

85% 

2.4.5 Забезпечено відповідність медичного 
персоналу національним професійним та 
кваліфікаційним вимогам; 

% медичних працівників, які мають 
класифікаційну категорію 

2.4.5.1 Комплектація медичним персоналом 
відокремлених структурних підрозділів ДУ 
«Центр охорони здоров'я» 

% укомплектованості медичним 
персоналом 

82% 



і 2.4.5.2 Організація підвищення кваліфікації 
медичного персоналу ЦОЗ Д К В С України 

% медичного персоналу який протягом 
поточного протягом потомного року 
успішно пройшов курси підвищення 
кваліфікації та отримали 
кваліфікаційну категорію 

65% 

2.4.6. Впроваджено систему 
профілактичної медицини та протидії 
соціально-небезпечним захворюванням. 

% виконання комплексу заходів по 
впровадженню системи 

2.4.6.1 Розробка та впровадження 
«Дорожньої карти» протидії ВІЛ, 
туберкульозу та вірусних гепатитів 

Розроблення та затвердження 
«Державної карти» 

35% 

2.4.6.2 Створення кабінетів моніторингу та 
оцінки (медичної статистики) 

% філій в яких створено кабінет 
моніторингу та оцінки 

45% 

2.4.6.3 Забезпечення функціонування 
реєстру захворювання на туберкульоз та 
BIJI-інфікованих у відокремлених 
структурних підрозділах ДУ «Центр 
охорони здоров'я» 

Кількість філій, у яких функціонує 
реєстр 

60% 

2.4.6.4 Впровадження замісної 
підтримуючої терапії (ЗПТ) у відповідності 
д о міжнародних стандартів з дотриманням 
безперервності та досяжності для кожного 
пацієнта. 

Кількість установ виконання покарань, 
де надається ЗПТ 

Запроваджен 
о пілотний 

проект в 
одній 

установі 

В ході аудиту контрольною групою Рахункової палати було надано запит 
ЦОЗ ДКВС щодо стану реалізації заходів з впровадження Паспорту реформи. У 
відповідь на запит ЦОЗ ДКВС надано контрольній групі Рахункової палати у 
листі від 09.08.2021 № 2928-05/ца-21 щодо надання інформації про здійснені 
заходів ЦОЗ ДКВС з реалізації Паспорта реформи та Додаток № 5 який було 
надіслано ЦОЗ ДКВС в рамках інформування Мін'юсту в серпні 2019 року. 

Інформація про реалізацію реформи у Додатку 5 ЦОЗ ДКВС викладена в 
розрізі заходів плану реалізації паспорту реформи пенітенціарної системи та 
пробації на 2018-2021 роки. 

Далі наведена узагальнена інформація надана ЦОЗ ДКВС контрольній 
групі Рахункової палати щодо стану реалізації установою заходів передбачених 
планом реалізації паспорту реформи. 

2.4.1.1 «Використання у роботі міжнародних клінічних протоколів з 
надання медичної допомоги (наказ МОЗ України від 29.12.2016 № 1422) з 
урахування їх надходження та оновлення». 

За інформацією ЦОЗ ДКВС «У роботі медичних частин та лікарняних 
закладів впровадженню використання міжнародних клінічних протоколів з 
надання медичної допомоги відповідно до наказу МОЗ України від 29.12.2016 № 
1422. 

Цей наказ дає можливість кожному лікарю на вільний вибір апробованих 
форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку 
сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики, а також 
право безоплатно користуватися соціальною, екологічною та спеціапьною 
медичною інформацією. 

Так ЦОЗ ДКВС України за останні два роки було впроваджено в діяльність 
11 стандартних операційних процедур в лікуванні та попередженні соціально-
небезпечних хвороб, а саме ВІЛ-інфекції, туберкульозу та вірусного гепатиту С, 
зважаючи на те, що дана група патологій є ключовою для місць позбавлення волі 
де концентруються здебільшого соціально-неблагополучні верстви населення, які 
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найчастіше уражені цими захворюваннями». 
2.4.1.2 «Інтеграція психіатричної допомоги в загально соматичну мережу 

відповідно до Концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на 
період до 2030 року.» 

За інформацією ЦОЗ ДКВС: «Проводиться робота по поліпшенню якості 
та доступності психіатричної допомоги для пенітенціарного населення. 

За результатами багаточисленних зустрічей, обговорень, оціночних візитів 
за участю міжнародних партнерів (ВООЗ, Некомерційної організації «Права 
людини в області психічного здоров'я - Федерація глобальна ініціатива в 
психіатрії» тощо .), ЦОЗ ДКВС України підготовлено проект «Програми 
вдосконалення та модифікації організаційної структури, стратегії та 
практичної діяльності у сфері психіатричної допомоги ЦОЗ ДКВС України на 
період до 2021 року». Основні моменти, які враховані даним документом буде: 

-розширення стаціонарної психіатричної допомоги за рахунок інтеграції 
психіатричних ліжок в загально-соматичні лікарняні заклади ЦОЗ ДКВС України; 

- оптимізація роботи спеціалізоанної психіатричної лікарні ЦОЗ ДКВС 
України; 

- запровадження реабілітаційних програм^; 
- покращення амбулаторної психіатричної допомоги за рахунок підвищення 

виявлення, обліку, формування спеціальних програм та блоків для надання 
психіатричної допомоги в медичних частинах/лікарняних закладах ЦОЗ ДКВС 
України; 

- проведення досліджень щодо психічних порушень в установах ДКВС 
України з залученням наукових інституцій; 

- проведення роботи щодо валідизації міжнародних скринігових 
інструментів, які продемонстрували свою ефективність та доцільність в інших 
розвинутих країнах світу; 

- підвищення рівня професійній знань лікарів психіатрів, наркологів та 
середнього медичного персоналу за рахунок проведення тренінгів, навчальних 
семінарів, професійних конференцій з залученням Ассоціації психіатрів України та 
міжнародних партнерів. 

26.12.2018 ''Міністерством юстиції України було підписано наказ № 4092/5 
«Про запровадження Пілотного проекту «Комплексне лікування з використанням 
препаратів замісної підтримувальної терапії засуджених з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів у Державній установі 
«Бучанська виправна колонія (№ 85)» (далі Пілотний проект). За для координації 
роботи, було створено робочу групу по підготовці та впровадженню Пілотного 
проекту. 

В рамках реалізації Пілотного проекту ЦОЗ ДКВС України підготовлено та 
підписано наказ № 59-ОД від 07.03.2019 «Про затвердження протоколу 
Пілотного проекту «Комплексне лікування з використанням препаратів замісної 
підтримувальної терапії засуджених з психічними та поведінковими розладами 
внаслідок вживання опіоїдів у Державній установі «Бучанська виправна колонія 
(№ 85)». З 23.12.2019 участь в програмі комплексного лікування з використанням 
препаратів замісної підтримувальної терапії розпочали перші 6 пацієнтів. На 
данному етапі ЗО пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок 
вживання опіоїдів є учасниками Пілотного проекту та отримують лікування з 
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використанням препаратів замісної підтримувальної терапії. В процесі реалізації 
Пілотного проекту, на виконання його основних цілей і завдань було відпрацьовано 
мультидисциплінарний підход, групову роботу, впровадження програм зменшення 
шкоди, механізм переведення пацієнтів з пенітенціарного сектору медицині до 
лікарніняих закладів Міністерства охорони здоров 'я на базі яких реалізовуються 
програми замісної підтримувальної терапії». 

2.4.2.2 «Оптимізація ліжкового фонду лікарняних закладів». 
За інформацією ЦОЗ ДКВС: «Так, лише на протязі 2018 року перестали 

функціонувати дві лікарні, а саме: Багатопрофільна лікарня для засуджених при 
Райківецькій виправній колонії № 73 в Житомирській області та спеціалізована 
туберкульозна лікарня для засуджених при Кременчуцькій виправній колонії № 69 
Полтавської області. 

Крім того, керуючись положенням про Державну установу «Центр охорони 
здоров 'я Державної кримінально-виконавчої служби України», з метою 
ефективного використання бюджетних коштів, збереження та належного 
використання державного майна було оптимізовано кількість та профіль 
лікарняних ліжок в багатопрофільних та туберкульозних лікарнях з урахуванням 
нозологій та вимог інфекційного контролю (наказ ЦОЗ ДКВС України від 
02.01.2020 № 1 -Од та від 28.07.2020 № 177-Од). В багатопрофільних лікарнях, 
враховуючи показники використання ліжкового фонду, було скорочено 190 ліжок 
та в спеціалізованих туберкульозній лікарнях 881 ліжко. Оптимізація кількості 
ліжок у туберкульозних лікарнях проведена з метою дотримання вимог 
Стандарту ефективного контролю за туберкульозом в лікувально-
профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та 
проживання хворих на туберкульоз (розміщення ліжка та необхідної площі на 1 
ліжко). 

Виходячи із загального зменшення числа засуджених, на сьогоднішній день 
розглядається питання щодо подальшої оптимізації ліжкового фонду шляхом 
закриття однієї з багатопрофільних лікарень та спеціалізованої туберкульозної 
лікарні. Головними критеріями вибору щодо такого лікарняного закладу будуть 
показники їх роботи у сфері охорони здоров 'я та укомплектованість медичним 
персоналом» 

2.4.2.3 «Визначення переліку показань до госпіталізації до лікарняних 
закладів та розробка мапи маршрутів госпіталізації». 

За інформацією ЦОЗ ДКВС: «Підготовлено та надано пропозиції внесення 
змін до наказів Мін юс ту та МОЗ від 15.08.2014 № 1348/5/572 «Про затвердження 
порядку організації медичної допомоги засудженим до позбавлення волі», від 
10.02.2012 № 239/5/104 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони 
здоров 'я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони 
здоров 'я з питань надання медичної допомоги особам., узятим під варту». 

В ході аудиту встановлено, що спільним наказом МОЗ та Мін'юсту від 
01.07.2020 №2256/51491 до наказу Мінюсту та МОЗ від 15.08.2014 № 
1348/5/572 внесено змін на відповідно до пропозицій наданих ЦОЗ ДКВС. 
Пропозиції ЦОЗ ДКВС щодо внесення змін до наказу від 10.02.2012 № 
239/5/104 на момент аудиту перебувають на розгляді у профільних 
міністерствах. 



2.4.3.1 «Забезпечено функціонування ДУ «Центр охорони здоров'я ДКВС 
України». 

Завдання виконано, ЦОЗ ДКВС створена та функціонує. 
2.4.3.2 «Налагодження взаємодії філій із закладами охорони здоров'я 

МОЗ на регіональному рівні». 
За інформацією ЦОЗ ДКВС: «З метою підвищення ефективності 

контролю за організацією охорони здоров'я засудженим та особам, узятим під 
варту, у кожній області було створено філії ЦОЗ ДКВС. Філії ЦОЗ ДКВС також 
підписали спільні накази про взаємодію із відповідними облдержадміністраціями» 

2.4.4 «Покращення матеріально-технічної бази та створення належних 
умов для ефективної діяльності системи надання медичної допомоги». 

За інформацією ЦОЗ ДКВС: «ЦОЗ ДКВС України постійно здійснює 
заходи по реформуванню організації охорони здоров'я в установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах орієнтуючись на Європейські в'язничні правила 
та доповіді Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням чи 
нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, 
зокрема від 27 липня 2018 року. 

Протягом тривачого часу на забезпеченая лікування хворих засуджених та 
осіб, узятих під варту, виділялось вкрай обмежене фінансування (близько 30% від 
потреби), яке не давало можливості досягнути позитивних зрушень у сфері 
охорони здоров 'я, належно проводити діагностику та лікування хворих. 

За останні два роки медичні частини філій ЦОЗ ДКВС України оснащено 
медичним обладнанням (цифрові рентген-флюорографічні комплекси, 
стоматологічні установки, електрокардіографи, повітряні стерилізатори, 
мікроскопи, електрофотокалориметри, тощо). Для забезпечення ранньої 
діагностики захворювань та в подальшому якісного надання необхідної медичної 
допомоги медичні частини та лікарні філій ЦОЗ ДКВС України забезпечені 
мобільними діагностичними комплексами, які дозволяють проведення діагностики 
за 9 параметрами. Спеціалізовані туберкульозні лікарні крім основного 
обладнання, яке мають всі медичні частини, оснащені приладами та апаратами 
для діагностування збудника туберкульозу (GeneXpert), визначення його 
чутливості до протитуберкульозних препаратів (ВАСТЕК), апаратом для 
ультразвукового дослідження, апаратом для визначення функції зовнішнього 
дихання, відпбвідним лабораторним обладнанням для проведення 
бактеріологічних, біохімічних та загально-клінічних досліджень, тощо. 
Багатопрофільні лікарні крім основного обладнання, оснащені медичною 
апаратурою тас інструментарієм для проведення хірургічних операцій та 
маніпуляцій, приладами для ендоскопії, апаратами для • ультразвукового 
дослідження, апаратами для визначення функції зовнішнього дихання, 
кардіомоніторами, відповідним лабораторним обладнання для проведення 
біохімічних та загально-клінічних досліджень, приладами для 
фізіотерапевтичного лікування, тощо. 

Глобальним Фондом по боротьби з ВІЛ-інфекцією, туберкульозом та 
малярією, медичні підрозділи ЦОЗ ДКВС України забезпечено високовартісними 
протитуберкульозними препаратами, медичним обладнанням нової генерації для 
швидкої та точної діагностики туберкульозу (ВАСТЕС, GeneXpert), витратними 
матеріалами до цього обладнання. 
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Збільшення державного фінансування відповідно до плану переходу вперше 
надало можливість забезпечити хворих на туберкульоз новими лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення, необхідними для лікування хворих 
на активну форму туберкульозу за міжнародними схемами що, як очікується, 
призведе до підвищення ефективності лікування, зменшення смертності та 
кількості випадків рецидиву захворювання, зниження поширеності 
хіміорезистентного туберкульозу серед пенітенціарного населення. 

На сьогодні усі хворі на туберкульоз засуджені та ув'язнені забезпечені 
протитуберкульозними препаратами, зокрема препаратами другого ряду в 
необхідній кількості, їм проводиться своєчасна діагностика із встановленням 
чутливості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів. 

Усі хворі на ВІЛ-інфекцію/СНЩ засуджені та ув 'язнені забезпечені 
антиретр о вірусними лікарськими засобами та 'їм проводиться антиретровірусна 
терапія. 

На виконання зобов 'язань Держави перед Глобальним Фондом боротьби з 
ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом та малярією було вперше закуплено 
антиретровірусні препарати та забезпечено 60% лікування ВІЛ-інфікованих за 
кошти державного бюджету України (шулі 40% забезпечуються за рахунок 
Глобального Фонду)». 

2.4.4.1 «Передача медичного майна від закладів охорони здоров'я ДКВСУ 
до відокремлених структурних підрозділів (медичних частин лікарень) ДУ 
«Центр охорони здоров'я»» 

Аудитом встановлено, що на підставі наказів Міністерства юстиції 
України по актам приймання-передачі в межах головного розпорядника з 
балансу установ виконання покарань, тимчасових ізоляторів було передано на 
баланс ЦОЗ ДКВС основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, запаси. 
Дана інформація відображена у фінансовій звітності: Баланс (форма 1) та 
Примітках до річної фінансової звітності (форма № 5-де) ЦОЗ ДКВС України за 
2018 рік та 2019 рік. 

На підставі наказів ЦОЗ ДКВС 0 3 та ІНМА, запаси, що прийняті від 
установ виконання покарань, тимчасових ізоляторів, були передані на баланс 
підпорядкованих філій ЦОЗ ДКВС України у період 2018-2019 років. 

На запит контрольної групи ЦОЗ ДКВС надано інформацію про засоби, 
інші необоротні матеріальні активи, запаси передані від установ виконання 
покарань: 

Таблиця 2 
грн 

Дебет 
рахунку 

2018 рік 
Разом 

2019 рік 
Разом Дебет 

рахунку 0 3 , ІНМА Запаси 
Разом 

0 3 , ІНМА Запаси Разом 

і 1014 0,00 96 931 981,62 96 931 981,62 
І 1015 0,00 932 400,00 932 400,00 
І 1016 0,00 3 248 288,44 3 248 288,44 

1112 0,00 20 278,07 20 278,07 
! 1113 5 755,60 т 5 755,60 6 552 212,30 6 552 212,30 
| 1114 2 976,43 2 976,43 549 837,90 549 837.90 

1512 35 917 918.86 35 917 918,86 11 527 372,92 11 527 372,92 
1812 985 377,64 985 377,64 446 176,44 446 176,44 
Разом 8 732,03 36 903 296,50 36 912 028,53 108234 998,33 11973549,36 120208 547,69 
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2.4.4.3 «Проведення інвентаризації медичного майна у ВСП ДУ» 
В ході аудиту ЦОЗ ДКВС надано накази на проведення інвентаризації в 

208 та 2019 роках (від 26.10.2018 №81-ОД та від 30.10.2019 №230-ОД) та 
відповідні протоколи інвентаризаційної комісії ЦОЗ ДКВС від 26.11.2018 та від 
12.12.2019. 

2.4.5.1 «Комплектація медичним персоналом відокремлених структурних 
підрозділів ДУ «Центр охорони здоров'я» 

Укомплектованість медичним персоналом лікарняних закладів та 
медичних частин ЦОЗ ДКВС України на 01.08.2021 становить близько 90% у 
той час як станом на 01.09.2018 тому цей показник дорівнював 62%. 

2.4.5.2 «Організація підвищення кваліфікації медичного персоналу ЦОЗ 
ДКВС України» 

Відповідно до Порядоку проведення атестації лікарів, яке затверджено 
наказом Міністерства охорони здоров'я від 22.02.2019 №466, медичні 
працівники ЦОЗ ДКВС проходять атестацію для удосконалення діяльності 
закладів охорони здоров'я та подальшого поліпшення надання медичної 
допомоги. 

Аудитом встановлено, що станом на 01.^1.2021 атестовано: 
1. 680 лікарів, із них: 
- спеціалісти - 255; 
- II категорія - 95; 
- І категорія - 107; 
- вища - 223. 
2. 1083 працівників середнього медичного персоналу, із них: 
- без категорії - 379; 
- II категорії - 114; 
-1 категорія - 184; 
- вища - 406. 
2.4.6.1 Розробка та впровадження «Дорожньої карти» протидії ВІЛ, 

туберкульозу та вірусних гепатитів 
За інформацією ЦОЗ ДКВС: «Вперше за час існування ДКВС України в 

2018 році було закуплено по 60 000 експрес-тестів для діагностики вірусних 
гепатитів С та В. 

Також в 2020 році отримано 3000 тест-систем для визначення антитіл до 
ВГС від МБФ «Альянс громадського здоров 'я». 

У період з лютого 2019 року по вересень 2020 пройшли тестування на 
вірусні гепатити С і В 59514 осіб. Виявлено позитивних результатів тестування 
на ВГС у 23836 осіб (що становить 40,1% від усіх обстежених засуджених та 
осіб, узятих під варту) та позитивних тестів на ВГВ у 1318 осіб (2,2%). 

Станом на 01.10.2020 за рахунок державного бюджету України 2018 року 
призначено лікування препаратами Софген-Jl та Рибавірин -476 пацієнтам (з 495 
закуплених курсів), з них 434 воює завершили курс лікування. З них 237 особам 
проведено контроль лікування (СВВ 12), та 202 особи отримали негативні 
результати. Отже 85,23% з пролікованих схемою Софосбувір/Ледіпасвір 
(Рибавірин) мають стійку вірусологічну відповідь. 

Лікування -за рахунок ГФ (МБФ «Альянс») призначено 282 особам з ко-
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інфекцією ВІЛ/ВГС (з 350 отриманих курсів), з них 170 вже закінчили курси 
лікування та 37 з них пройшли контроль ефективності лікування СВВ12 (у крові 
35 осіб не виявлено РНК ВГС). Отже 94,59% з пролікованих схемою 
Софосбувір+Даклатасвір мають стійку вірусологічну відповідь. 

Через карантинні обмеження спрямовані на отримання епідемії гострої 
респіраторної інфекції спричиненої коронавірусом не було можливості своєчасно 
провести контроль ефективності лікування осіб, що розпочали курс терапії в 
2019 році. 

Впроваджено систему профілактичної медицини та протидії соціально-
небезпечним захворюванням. 

Наказом ЦОЗ ДКВС від 06.09.2018 року № 28-АД «Про впровадження 
стандартних операційних процесів з профілактики, діагностики, лікування, 
догляду та підтримки осіб, узятих під варту та засуджених з вірусом 
імунодефіциту людини, туберкульозом, хіміорезистентним туберкульозом, 
вірусним гепатитом С та наркозалежності в рамках реалізації проекту «Заради 
життя» затверджені стандартні операційні системи, які розроблені відповідно 
до міжнародних рекомендацій - клінічній настанов та національних клінічних 
протоколів. 

На підставі цього наказу в філіях ЦОЗ ДквС України затверджені клінічні 
маршрути пацієнта на рівні кожної медичної частини/лікарняного закладу з 
метою надання комплексного пакету послуг хворим з ВІЛ, туберкульозом, 
гепатитами та наркозалежності. 

Крім того Лікарі філій ЦОЗ ДКВС України проводять виїзні перевірки 
стану надання медичної допомоги та якості проведених профілактичних оглядів з 
наданням практичної допомоги до медичних установ філій ЦОЗ ДКВС України 
відповідно до наказу ЦОЗ ДКВС України № 21-ОД від 21.01.2020 «Про 
удосконалення медичної допомоги засудженим до позбавлення волі та особам 
узятим під варту» з подальшим наданням аналітичної інформації до ЦОЗ ДКВС 
України. 

Комісії інфекційного контролю 
За ініціативою ЦОЗ ДКВС України у 2019 році у кожній установі виконання 

покарань та слідчих ізоляторах на територіях яких функціонують заклади 
охорони здоров'я ЦОЗ ДКВС України створені комісії з інфекційного контролю 
між персоналом ДКВС України та медичними працівниками ЦОЗ ДКВС України. 
Головою даних комісій з інфекційного контролю призначено заступника 
начальника установи ДКВС України, заступник голови комісії - медичний 
працівник закладу охорони здоров 'я ЦОЗ ДКВС України. Завдяки даним комісіям 
впроваджуються"•ефективні протиепідемічні заходи в умовах розвитку епідемії 
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інших небезпечних інфекцій, 
здійснюється координація дій за дотриманням санітарно-гігієнічного та 
протиепідемічного режиму в установах, а також вирішуються інші питання з 
реалізації профілактичних заходів та підвищення рівня захисту персоналу ДКВС 
та медичного персоналу» 

2.4.6.2 «Створення кабінетів моніторингу та оцінки (медичної 
статистики)» 

За інформацією ЦОЗ ДКВС: «На виконання заходів, визначених у Плані 
пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, відповідно до п. 323.1 Плану, розроблено та 
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підписано наказ ЦОЗ ДКВС України від 29.05.2019 № 122-ОД «Про затвердження 
Типового положення про кабінет моніторингу і оцінки виконання заходів з 
протидії соціально-небезпечним захворюванням філії ЦОЗ ДКВС України». 

Створення кабінетів моніторингу та оцінки дає змогу повноцінного 
функціонування реєстрів хворих на туберкульоз, В1Л/СНІД тощо та в 
подальшому забезпечити внесення медичних даних до єдиного реєстру 
засуджених та медичної системи E-Health. 

Основні функції Кабінету: 
- оцінка потреб щодо розвитку регіональної системи МІО, включаючи 

потреби в матеріально-технічному забезпеченні, проведенні спеціальних 
досліджень з питань соціально-небезпечних захворювань; 

- організаційно-методичне забезпечення проведення МІО, розроблення 
показників, звітних форм, інструкцій, методик збору даних моніторингу і оцінки 
заходів, спрямованих на протидію поширенню соціально-небезпечних захворювань; 

- контроль та координація за веденням реєстрів (е-ТВ manager, МІС -ВІЛ); 
- координація діяльності зі збору, обробки та аналізу даних МІО відповідно 

до методології їх збору, включаючи епідеміологічний нагляд, поведінковий 
моніторинг, спеціальні дослідження, моніторинг і оцінку програм; 

- створення та ведення баз даних МІО; ' 
- підготовка звітів про роботу з протидії соціально-небезпечним 

захворюванням та подання їх на розгляд ЦОЗ ДКВС України; 
- організація семінарів для працівників місцевих органів виконавчої влади, 

установ та організацій, об'єднань громадян з питань здійснення МІО; 
- систематичне розповсюдження інформації щодо результатів МІО 

шляхом видання публікацій, електронних інформаційних бюлетенів, розміщення 
інформації в мережі Інтернет». 

2.4.6.3 «Забезпечення функціонування реєстру захворювання на 
туберкульоз та BIJI-інфікованих у відокремлених структурних підрозділах ДУ 
«Центр охорони здоров'я» 

За інформацією ЦОЗ ДКВС:« Забезпечення функціонування реєстру 
захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфікованих. 

Реєстр хворих на туберкульоз (далі - Реєстр) є інформаційним ресурсом 
Міністерства Охорони здоров 'я України, який ведеться з використанням 
інформаційних технологій та електронного документообігу. 

В закладах охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби 
України його ведення офіційно запроваджено з січня 2014 року але у зв'язку із 
відсутністю доступу в установах до системи Інтернет та нестачею 
відповідного комп'ютерного обладнання робота в цьому напрямку до 2018 року 
майже не проводилася. 

Починаючи, з 2018 року відбулося поступове підключення медичних частин 
та лікарняних закладів до системи Інтернет та вперше за останні 8 років 
розпочато закупівлю і встановлення комп'ютерної техніки. Введення Реєстру 
відбувається в спеціалізованих туберкульозних лікарнях, медичних частинах 
слідчих ізоляторів та установ виконання покарань ДКВС України відповідно до 
наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.10.2012 №818 «Про 
затвердження Порядку ведення реєстру хворих на туберкульоз», зареєстрованого 
у Міністерстві юстиції України 06.11.2012 за № 1864/22176, наказу ДУ «Центр 
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охорони здоров'я ДКВС України» від 23.07.2018 № 24-АД «Про затвердження 
порядку реєстрації випадків туберкульозу у реєстрі хворих на туберкульоз в 
структурі Державної установи «Центр охорони здоров'я ДКВС України», наказу 
ДУ «Центр охорони здоров'я ДКВС України» від 16.08.2018 № 27-АД «Про 
визначення осіб, відповідальних за впровадження реєстру хворих на туберкульоз в 
структурі Державної установи «Центр охорони здоров 'я ДКВС України». 

Ведення даного реєстру забезпечує обмін даними із медичними закладами 
МОЗ України, що дає змогу вести пацієнта і після його звільнення із місць 
позбавлення волі. Як результат це дасть змогу синхронізувати усі дані щодо 
пацієнтів із загальнонаціональною системою електронного обліку пацієнтів і 
значно спростить лікувально-діагностичний процес як для лікарів ЦОЗ ДКВС так 
і для лікарів загально громадської мережі закладів охорони здоров 'я. 

На виконання- наказу ЦОЗ ДКВС України від 05.11.2018 № 92-ОД «Про 
впровадження дослідної експлуатації Єдиної електронної системи 
епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення BIJl-інфекції в органах та 
установах Державної кримінально-виконавчої служби України» запроваджено 
дослідну експлуатацію електронної системи. Ведення реєстру МІС ВІЛ 
проводиться в усіх медичних частинах і лікарняних закладах ЦОЗ ДКВС України. 
На даний час до медичної електронної системи внесено дані про 3286 ВІЛ-
інфікованих». 

2.4.6.4 «Впровадження замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) у 
відповідності до міжнародних стандартів з дотриманням безперервності та 
досяжності для кожного пацієнта». 

За інформацією ЦОЗ ДКВС: «Впровадження замісної підтримуючої 
терапії (ЗПТ) у відповідності до міжнародних стандартів. 

ЦОЗ ДКВС України чітко визначений вектор руху у напрямку забезпечення 
зміни стратегічних пріоритетів лікування пацієнтів з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед 
засуджених та осіб, взятих під варту за рахунок: 

- підвищення виявлення захворюваності з розладами психіки та поведінки 
внаслідок вживання психоактивних речовин; 

- розширення та вдосконалення спектру послуг з лікування та профілактики 
• V" 

для пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання 
психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту; 

- робота по підготовці посібника та впровадження у пілотних установах 
реабілітаційних програм для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними 
та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин; 

- запровадження пілотного проекту «Комплексне лікування з 
використанням препаратів замісної підтримувальної терапії засуджених з 
психічними та поведінковим и розладаліи внаслідок вживання опіоїдів у Державній 
установі «Бучанська виправна колонія (№ 85)»; 

- розширення програм комплексного лікування з використанням препаратів 
замісної підтримувальної терапії для засудженій з психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання опіоїдів в інших установах виконання покарань з 
урахуванням гендерного вектору. Так наказом Міністерства юстиції України від 
02.10.2020 № 3436/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України 
від 26 грудня 2018 року № 4092/5» розширено впровадження програм замісної 



17 

підтримувальної терапії ще на 4 установи виконання покарань, а саме Дар "івську 
виправну колонію № 10, Вольнянську виправну колонію № 20, Надержищенську 
виправну колонію № 65, Північну виправну колонію № 90. 

В 2019 році централізовано було проведено закупівлю препарату налоксон в 
рамках надання екстреної медичної допомоги особам з комою невідомої етіології 
та/чи при підозрі на отруєння/передозування опіоїдами на догоспітальному етапі. 
Разом, з цим. з медичними працівниками філій ЦОЗ ДКВС України та їх 
структурних підрозділів буди проведенні навчальні та роз 'яснювальні заходи щодо 
використання препаратів з врахуванням питань взаємодії з оперативними 
співробітниками, нюансів призначення, списання та акценті на 
конфіденціальності щодо надання медичної допомоги. 

Однією з важливих передумов для можливості розвитку даного напрямку 
роботи стало відокремлення медичної служби в окрему незалежну державну 
інституцію. Медичні працівники можуть приїїмати самостійні незалежні 
рішення при наданні професійної допомоги. 

Для систематизації та врегулювання даного виду діяльності ЦОЗ ДКВС 
України було видано наказ від 19.11.2019 № 240-ОД «Про затвердження 
Протоколу використання лікарського засобу налоксон при наданні екстреної 
медичної допомоги особам з комою невідомої етіології та/чи при підозрі на 
отруєння/передозування опіоїдами на догоспітальному етапі». 

Загалом за 8 місяців 2020 року лікарняними закладами/медичними частина 
філій ЦОЗ ДКВС України використано 245 ампул препарату налоксон при наданні 
екстреної медичної допомоги 107 особам з комою невідомої етіології та/чи при 
підозрі на отруєння/передозування опіоїдами на догоспітальному етапі. 

Загальностатистичні дані щодо захворюваності серед засуджених 

Рік 2017 2018 2019 
Загальна 

захворюваність (на 
10 000 населення) 

861.4 1223,4 1222,9 

Первинна 
захворюваність (на 
10 000 населення) 

294.0 430.8 435,0 

Загальна захворюваність у 2017 році склала 861, 4 (на 10 000 населення) що 
на 29.6 % (1223,4 на 10 000 населення) менше ніжу 2018році. 

У 2019 році показник загальної захворюваності майже не змінився. 
Первинна захворюваність у 2017 році склала 294,0 (на 10 000 населення) що 

на 31.8 % (430,8-па 10 000 населення) менше ніжу 2018році. 
У 2019 році-показник первинної захворюваності майже не змінився. 
Такий стан справ став можливим унаслідок покращання діагностики та 

своєчасного виявлення захворювань у засуджених та осіб, узятих під варту. 
У свою чергу покращення діагностичного процесу в установах виконання 

покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби 
України відбулось, за рахунок покращення матеріально - технічного та медичного 
забезпечення закладів охорони здоров'я ЦОЗ ДКВС України та сталого навчання 
кадрового потенціалу». 



2. Загальні положення функціонування утвореного ЦОЗ ДКВС 
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) 

вшІЗ.09.2017 № 684-р «Про утворення державної установи «Центр охорони 
здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» (далі -
Розпорядження 468-р), відповідно до пропозиції Мін'юсту, з 01.11.2017 
утворено ЦОЗ ДКВС. Цим Розпорядженням передбачалося, що Міністерство 
забезпечить утримання зазначеної Установи в межах наявної чисельності ДКВС 
та видатків, що передбачалися на її утримання у Державному бюджеті України 
(далі - ДБУ) на відповідний рік. 

Відповідно до інформації, наданої на запит контрольної групи Рахункової 
палати начальником відділу - головним бухгалтером ЦОЗ ДКВС, фінансування 
Установи здійснювалось протягом 2018-2020 років за бюджетною програмою 
КПКВК 3601020, а починаючи з 27.03.2020 - передбачалося додаткове 
фінансування за бюджетною програмою КПКВК 3601720 «Забезпечення 
Державної кримінально-виконавчої служби засобами індивідуального захисту 
під час здійснення протиепідемічних заходів, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2». 

Згідно з наказом Мін'юсту від 02.11.20*1 7 № 3394/5 «Про утворення від 
державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-
виконавчої служби України» утворено ЦОЗ ДКВС та затверджено Положення 
про державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-
виконавчої служби України» (далі - Положення 3394/5). 

В подальшому, протягом періоду, що підлягає аудиту, щороку 
затверджувалися нові редакції положень, зокрема, протягом: 

2018 року наказами Мін'юсту від 17.05.2018 № 1526/5 та від 24.09.2018 
№ 3037/5 (далі - Положення 1526/5 та Положення 3037/5 відповідно); 

2019 року наказами Мін'юсту від 25.04.2019 № 1325/5 та від 07.11.2019 
№ 3443/5. 

Положення про Державну установу «Центр охорони здоров'я Державної 
кримінально-виконавчої служби України», затверджене наказом Мін'юсту від 
07.11.2019 № -3443/5 (далі - Положення 3443/5), діяло з 07.11.2019 по 
31.12.2019 та протягом січня-липня і початку серпня 2020 року, до 
затвердження наказом Мін'юсту від 12.08.2020 № 2724/5 чергової, нової, 
редакції. 

Відповідно; до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.05.2019 ЦОЗ 
ДКВС присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 41713679 (далі - код 
41713679). X . 

Місцезнаходження юридичної особи: 04050, м. Київ, вулиця Юрія 
Іллєнка, будинок .81. 

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та.-громадських формувань Установа зареєстрована 07.11.2017, 
номер запису 1 074 102 000 070881. 

ЦОЗ ДКВС станом на 01.01.2018 та протягом періоду, що перевіряється 
очолював Васильєв С. Г. 
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Довідково: На Васильєва С. Г. з 06.11.2017 покладено виконання обов 'язків директора 
Державної установи «Центр охорони здоров 'я Державної кримінально-виконавчої служби 
України» (наказ Міністерства юстиції України від 06.11.2017 №4323/к «Про покладання 
обов'язків на Васильєва С.Г.»); з 12.02.2018 року призначений виконуючим обов'язки 
директора Державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-
виконавчої служби України» (наказ Міністерства юстиції України від 12.02.2018 №551/к 
«Про виконання обов'язків»); з 16.07.2018 року призначений директором Державної 
установи «Центр охорони здоров 'я Державної кримінально-виконавчої служби України» на 
умовах контракту (наказ Міністерства юстиції України від 04.07.2018 №2500/к «Щодо 
призначення»); з 12.05.2021 продовжено термін дії Контракту до 15.07.2024 (наказ 
Міністерства юстиції України від 12.05.2021 №908/к «Про продовження терміну дії 
контракту»). 

На посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головного бухгалтера ЦОЗ ДКВС з 17.06.2018 та по даний час перебуває 
Авраменко О. В. (наказ Державної установи «Центр охорони здоров'я 
Державної кримінально-виконавчої служби України» від 01.02.2018 №1/к-тр 
«Про кадрові питання»). 

Структура утвореного ЦОЗ ДКВС затверджена наказом Мін'юсту від 
22.11.2017 № 4610/к «Про затвердження структури державної установи «Центр 
охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби» (далі -
Наказ 4610/к) і була наведена в додатку до цього наказу. 

В ході аналізу змісту положень про ЦОЗ ДКВС з'ясовано, що на час 
затвердження Положення 3394/5 в ньому (пункт 3 розділу І) передбачалося, 
зокрема, що Установа матиме статус юридичної особи та буде розпорядником 
бюджетних коштів нижчого рівня. Інших розпорядників бюджетних коштів в 
складі Установи не передбачалося. 

Водночас, -пунктом 6 розділу І Положення 3394/5 передбачалося 
функціонування в структурі Управління відокремлених структурних 
підрозділів, у складі яких діятимуть адміністративні підрозділи, медичні 
частини, лікарняні заклади, і проводять господарську діяльність з медичної 
практики (далі - ВСП). 

Встановлювалося, що забезпечення медичної допомоги засуджених та 
осіб, узятих під- варту, здійснюватиметься шляхом укладання установами 
виконання покарань та слідчими ізоляторами договорів з ЦОЗ ДКВС, згідно з 
якими відповідні послуг надаватимуться ВСП ЦОЗ ДКВС. Положення про ВСП 
затверджуватиме директор ЦОЗ ДКВС. 

Пунктом ~9.. Положення 3394/5 визначалося, що майно ЦОЗ ДКВС 
перебуває у державній власності, використовується виключно для забезпечення 
виконання його .-завдань, закріплюється за ними на правах оперативного 
управління та не може бути об'єктом застави. Порядок використання майна 
ЦОЗ ДКВС у разі його ліквідації визначається відповідно до законодавства. 

З 17.05.20.1,8, -відповідно до пункту 6 розділу І Положення 1526/5, 
встановлювався відмінний, від визначеного Положенням 3394/5, механізм 
функціонування та фінансування структури ЦОЗ ДКВС. 

Зазначалося, що забезпечення медичною допомогою засуджених, осіб, 
узятих під варту та персоналу ДКВС України здійснюється ЦОЗ ДКВС згідно з 
вимогами законодавства (в Положенні 3394/5 така норма не зазначалася). 



Передбачалося, що у структурі ЦОЗ ДКВС діятимуть відокремлені 
структурні підрозділи (далі - філії), до складу яких входитимуть 
адміністративні підрозділи, медичні частини, лікарняні заклади, які проводять 
господарську діяльність з медичної практики відповідно до законодавства. 

Встановлювалося, що філії не матимуть статусу юридичної особи та 
здійснюватимуть частину делегованих функцій ЦОЗ ДКВС відповідно до мети 
(цілей), завдань та функцій. 

Філії матимуть окремий баланс, що входитиме до зведеного балансу ЦОЗ 
ДКВС з правом відкриття рахунків, печатку зі свої найменуванням, власні 
бланки та реквізити. 

Майно філії перебуватиме у власності ЦОЗ ДКВС, 
використовуватиметься виключно для забезпечення виконання її завдань. 
Порядок використання майна філії у випадку її ліквідації визначається 
відповідно до законодавства. 

Положення про Філію затверджуватиме директор ЦОЗ ДКВС. 
Зміст пункту 9 Положення 1526/6 щодо майна ЦОЗ ДКВС, порівняно з 

змістом пункту 9 Положення 3394/5, залишився незмінним. 
Відокремлені структурні підрозділи УЬтанови у формі філій, в кількості 

20 одиниць, утворювалися відповідно до наказу ЦОЗ ДКВС від 07.08.2018 
,Н°50-ОД «Про утворення філій Державної установи «Центр охорони здоров'я 
Державної кримінально-виконавчої служби України», тобто через 2,5 міс. після 
їх визначення Положенням 1526/5 та через 9 міс. після утворення Установи. 

З кінця вересня 2018 року, відповідно до пункту 6 розділу І 
Положення 3037/5, змінювалися визначені Положенням 1526/6 структура Філії 
ЦОЗ ДКВС та механізм її функціонування та фінансування. 

Так, зокрема, входження адміністративних підрозділів до складу Філії не 
передбачалося. До складу філій, згідно з пунктом 6 положень 3037/5, 1325/5 та 
3443/5 (діяло станом на 01.07.2020), входили медичні частини, лікарняні 
заклади та фельдшерські пункти, які проводять господарську діяльність з 
медичної практики відповідно до законодавства. Водночас філії визначалися 
розпорядниками коштів нижчого рівня, встановлювалося, що вони 
утримуватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України та 
матимуть право відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби 
України. 

Мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету ЦОЗ 
ДКВС, підписану директором Установи Васильєвим С. Г. та начальником 
відділу бухгалтерського обліку - головним бухгалтером Авраменко В.О. у 
кількості 21 розпорядника бюджетних коштів нижчого рівні, в тому числі 
апарат Установи, та 20 Філій ЦОЗ ДКВС, було зареєстровано та взято на облік у 
органах Казначейства 16.10.2018. 

Інші характеристики, визначені пунктом 6 розділу 1 Положення 3037/5, 
функціонування - та фінансування Філії у складі ЦОЗ ДКВС залишилися 
незмінними, порівняно з Положення 1526/6. 

Однак, Положення 3037/5 не містило визначеної посадової особи, 
уповноваженої затверджувати кошторис та штатний розпис Філії. 
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Лише з кінця квітня 2019, відповідно до абзацу 7 пункту 6 розділу 1 
Положення 1325/5 встановлювалося, що кошторис і штатний розпис філії 
затверджується директором ЦОЗ ДКВС. 

Отже, факти, встановлені в ході аналізу наданих документів, свідчать, що 
як на момент утворення, так і станом на 01.01.2018 у Мін'юсту не було сталого 
розуміння механізму функціонування та фінансування структури утвореної 
ЦОЗ ДКВС. Діючий у періоді, що підлягає аудиту механізм функціонування та 
фінансування Установи сформувався, виходячи з практики, лише на кінець 
вересня 2018 року, тобто через 11 місяців після її створення. На протязі цього 
періоду, включаючи майже 10 міс. 2018 року, Міністерством та підвідомчою 
йому Установою вирішувалися організаційні питання функціонування та 
фінансування утвореного органу. 

Фінансування відокремлених структурних підрозділів у формі утворених 
філій ЦОЗ ДКВС розпочато у листопаді 2018 року, тобто майже через рік після 
утворення Мін'юстом Установи, коли стало зрозуміло, що через однорівневу 
систему керування, а саме через одного розпорядника бюджетних коштів 
нижчого рівня (ЦОЗ ДКВС), головний розпорядним (Мін'юст) не забезпечить 
якісного управління бюджетними асигнуваннями. 

Відповідно до даних наданої до аудиту Довідки про включення 
розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного 
реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, 
центральний апарат ЦОЗ ДКВС занесений до Єдиного реєстру розпорядників 
бюджетних коштів 24.01.2018. Згідно з даними Реєстраційної карточки 
розпорядника бюджетних коштів(одержувача бюджетних коштів), Установа 
24.01.2018 взята на обслуговування Головним управлінням Державної 
казначейської служби України (далі - ГУ ДКСУ) у м. Києві. 

Таким чином, фінансування центрального апарату ЦОЗ ДКВС у 2018 році 
фактично розпочато після 24.01.2018, як встановлено аудитом у лютому 
2018 року. 

Згідно з даними наданої начальником відділу-головним бухгалтером 
В. О. Авраменко довідки, в Казначействі для виконання бюджетної програми за 
КПКВК 3601020 відкривалися наступні аналітичні рахунки. 

У 2018-20-19 роках: 
Таблиця З 

№ К П К В К К К Д Б № анал ітичного рахунка Фонд державного бюджету 
1 3601020 -,Г - 35217064046017 Загальний фонд 

3601020 і . . 90735064046017 Загальний фонд (розподільчий) 
2 3601020 

5~х 
- 35229364046017 СФ, інші джерела власних надходжень 

(транзитний) 
3 3601020 25020100 31253364146017 СФ, інші джерела власних надходжень 

У 2020 році; 
№ К П К В К К К Д Б № анал ітичного рахунка Фонд державного бюджету 
1 3601020 UA078201720343120001000046017 Загальний фонд 
2 3601020 U А698201720901290001000046017 Загальний (розподільчий) 

3601720 U А43 8201720343160003000046017 загальний 
4 ^ . . , - _ . . . . UA508201720355159002000046017 СФ, інші джерела власних 

надходжень (транзитний) 
5 3601020 U А5082017203431210013000046017 СФ, ін. джерела власних надходжень 
6 3601020 25020100 UA828201720313231001301046017 СФ, ін. джерела власних надходжень 

(транзитний) 
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7 3601020 - UA238201720343111001200046017 СФ, плата за послуги бюджетних 
установ(Транзитний) 

8 й|е. 3601020 25010200 UA808201720313291001202046017 СФ, плата за послуги бюджетних 
установ 

Відповідно до наказу ЦОЗ ДКВС від 01.02.2018 № 01-Ад «Про право 
першого та другого підпису», право першого підпису надано Васильєву С. Г., 
виконуючому обов'язки директора та право другого підпису Авраменко В. О., 
начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру 
301.02.2018 

Відповідно до наказу ЦОЗ ДКВС від 03.05.2018 № 7-Ад «Про право 
першого та другого підпису» право першого підпису додатково надано 
Лисенко Л. Б., заступнику директора з економічних питань та Євдокименко 
К. В., провідному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності. 

Відповідно до наказу ЦОЗ ДКВС від 19.07.2018 № 23-Ад «Про право 
першого та другого підпису» (далі - Наказ 23-Ад), право першого підпису 
надано Васильєву С. Г., директору та Лисенко Л. Б., заступнику директора з 
економічних питань, право другого підпису Авраменко В.О., начальнику 
відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру, 
Євдокименко К. В., провідному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та 
звітності. 

Протягом 2019 року та І півріччя 2020 року діяли норми Наказу 23-Ад , 
тобто право першого і другого підписів не змінювалося. 

Тендерний комітет ЦОЗ ДКВС для забезпечення організації та проведення 
процедур закупівель товарів (робіт, послуг) у відповідності до вимог Закону 
України від 25.12.2015 922 «Про публічні закупівлі», створено відповідно до 
наказу від 05.06.2018 № 29-ОД «Про затвердження складу тендерного комітету 
Державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально 
виконавчої служби України». 

Відповідно до даних протоколу від 18.06.2018 № 1 засідання тендерного 
комітету ЦОЗ ДКВС розпочато формування та затвердження річного плану 
закупівель Установи на 2018 рік , який оприлюднювався через авторизований 
майданчик за адресою: https://www.dzo.com.ua на веб-порталі уповноваженого 
органу - prosorro.gov.ua 

Відповідно до даних сайту електронних закупівель «Проззоро», тендерний 
комітет Установи почав розпочав розміщувати інформацію про закупівлі за 
бюджетні кошти починаючи з червня 2018 року. 

3. Аналіз організаційної структура та штатної чисельності 
працівників утвореного ЦОЗ ДКВС 

Згідно з даними додатку до Наказу 4610/к, структурою утвореного ЦОЗ 
ДКВС передбачалося' 2 559 штатних одиниць (далі - ш.о.). 

Структура ЦОЗ ДКВС включала наступні структурні підрозділи. 
- центральний апарат Установи в кількості 81 ш.о.; 
- 16 філій ЦОЗ ДКВС, що охоплювали установи виконання покарань, 

слідчі ізолятори''розміщені на адміністративній території однієї області у: 
Вінницькій в кількості 112 ш.о., Волинській - 49 ш .о., Житомирській - 91 ш.о., 
Запорізькій - 202,5 ш.о., Кіровоградській - 40 ш.о., Одеській - 94.5 ш.о., 

https://www.dzo.com.ua


Сумській - 40,5 ш.о., Полтавській - 96,5 ш.о., Тернопільській - 68,5 ш.о., 
Херсонській - 284 ш.о., Львівській - 116,5 ш.о., Рівненській - 48,5 ш.о., 
Хмельницькій - 99 ш.о., Чернігівській - 71,5 ш.о., Черкаській - 54 ш.о., 
Миколаївській - 134,5 ш.о.; 

- З філії ЦОЗ ДКВС, що охоплювали установи виконання покарань, слідчі 
ізолятори, розміщені на адміністративній території декількох областей: 
Дніпропетровської та Донецької - 376,5 ш.о., Харківської та Луганської -
311,5 ш.о., Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської - 63 ш.о.; 

- філія ЦОЗ ДКВС у м. Києві та Київській обл. - 124,5 ш.о 
Протягом 2018 року, відповідно до наказів Мін'юсту від 04.06.2018 

№ 2115/к, від 28.09.2018 № 3774/к, від 03.10.2018 № 5072/к, в затверджену 
Наказом 4610/к структуру ЦОЗ ДКВС вносилися зміни. Підставою для 
внесення змін були листи ЦОЗ ДКВС, зокрема, від 14.05.2018 № 516 і від 
03.10.2018 5072. 

Відповідно до інформації наданої завідуючою сектором по роботі з 
персоналом ЦОЗ ДКВС, при розробці структури ЦОЗ ДКВС враховувалися: 
середньоспискова чисельність засуджених та осіб, узятих під варту, профіль 
підрозділу охорони здоров'я, кількість лі^ско-місць у лікарнях, кількість 
відвідувань за зміну медичних амбулаторій, критерії щодо встановлення 
завдань та функцій, обсяги медичної допомоги. 

Протягом періоду, що підлягає аудиту сформована станом на 01.10 2018 
структура ЦОЗ ДКВС, що відповідала установчим документам, в частині вище 
зазначених структурних підрозділів, залишалася незмінною. Змінювалася лише 
кількість штатних одиниць в центральному апараті ЦОЗ ДКВС і в її 
відокремлених структурних підрозділах - філіях. 

Так, зокрема, відповідно до наказу Мін'юсту від 29.01.2020 № 427/к на 
2020 рік затверджено структуру у кількості 2 461 шт. од., в т.ч. по 
центральному апарату ЦОЗ ДКВС - 85 ш.о. Порівняно з структурою, яка діяла 
в утвореній Установі станом на 01.10.2018 і 01.01.2019, в структурі станом на 
01.07. 2020 загальна штатна чисельність працівників, всього по ЦОЗ ДКВС, 
зменшилась на 98 ш.о., або на 3,8 відс., а штатна чисельність центрального 
апарату ЦОЗ ДКВС зросла на 4 ш.о., або на 4,7 відсотка. 

Відповідно- до інформації наданої завідуючою сектором по роботі з 
персоналом ЦОЗ ДКВС, збільшення штатної чисельності працівників 
центрального апарату Установи пояснюється тим, що з 29.01.2020 в 
центральний апарат Установи, зокрема, введені посади: одна посада у відділ 
лікувально-профілактичної роботи, одна посада секретаря керівника, одна 
посада провідного фахівця із зв'язків з громадськістю та пресою; скорочена 
одна посада провідного фахівця (з питань запобігання та виявлення корупції) та 
створений сектор з питань запобігання та виявлення корупції (2 посади). 

На запит контрольної групи Рахункової палати від 27.07.2021 № 1 (далі -
Запит № 1) заступником директора ЦОЗ ДКВС надано діючий склад філій 
Установи у 2018 році, станом на 01.10.2018 і на 01.01.2019 та діючий у 2019 і 
2020 році склад'філій. ЦОЗ ДКВС, станом на 01.01.2020 і на 01.07.2020. 

"'• J \і [ 
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Відповідно до цих даних в структурі ЦОЗ ДКВС, станом на 01.10.2018 та 
на 01.01.2019, в складі 20 філій ІДОЗ ДКВС функціонували 122 медичні 
частини, лікарняні заклади та фельдшерські пункти, які проводили 
господарську діяльність з медичної практики відповідно до законодавства (далі 
— медичні заклади). 

Зазначені медичні заклади розміщувалися при установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах в організаційних формах: 

- медичних частин, 102 одиниці; 
- багатопрофільних лікарень, 8 одиниць; 
- туберкульозних лікарень, 7 одиниць; 
- спеціалізованої психіатричної лікарні, одна; 
- фельдшерських пунктів, 4 одиниці. 
Станом на 01.01.2020 та на 01.07.2020 в складі цих 20 філій ЦОЗ ДКВС 

діяло 113 медичних закладів, що на 8 закладів, або 6,6 відс., менше їх первісної 
кількості. 

Зменшення кількості медичних закладів пояснювалося тим, що в ході 
реорганізації мережі установ виконання покарань, частина установ виконання 
покарань припиняли свою діяльність як ' юридичні особи і, відповідно, 
припиняли свою діяльність медичні заклади, що функціонували на їх 
територіях. 

Відповідно до даних штатних розписів за 2018 рік, наданих заступником 
директора ЦОЗ ДКВС, апарат філій налічував 137 ш.о. 

Штатна чисельність апарату філій станом на 01.01.2019 становила 
147 ш.о., що на 10 ш.о, або на 6,8 відс., більше штатної чисельності на 
01.10.2018. 

Станом на 01.01.2020 штатна чисельність апарату філій становила 
180 ш.о., що на 43 ш.о., або 23,9 відс., більше штатної чисельності на 
01.10.2018. 

Станом на 01.07.2020 штатна чисельність апарату філій становила 
181 ш.о., що на 44 ш.о., або 24,3 відс., більше штатної чисельності на 
01.10.2018. 

За даними, наданими на запит контрольної групи Рахункової палати, 
фактично зайнятих штатних посад керівництва філій ЦОЗ ДКВС на початок 
2019 року облічувалося 129 одиниць, річний фонд оплати праці яких складав 
6 645,9 тис. гривень, а на початок 2020 року - 166 одиниць, піврічний фонд 
оплати праці яких складав 4 697,6 тис. гривень. 

Отже, в процесі реформування сфери охорони здоров'я в установах 
виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС, станом на 01.10.2018 
завершено утворення нової державної установи (ЦОЗ ДКВС), до структури 
якої, що налічувала 2 559 ш.о., увійшли: 

- центральний апарат державної установи чисельністю 81 ш.о.; 
- 20 філій чисельністю 2 478 ш.о., в тому числі керівництво філій 137 ш.о., 

що охоплювалн;мережу чисельністю 122 медичні установи, які функціонували 
при установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС. 
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Використання в утвореній Установі дворівневої структури управління 
передбачало функціонування протягом жовтня-грудня 2018 року, 2019 року і 
І півріччя 2020 року, крім центрального апарату, адміністративного апарату в 
20 філіях. Зазначене не призвело до зростання фінансового навантаження на 
державний бюджет, оскільки загальна кількість працівників знаходилась в 
межах затвердженої штатної кількості. 

Дані про касові видатки за КЕКВ 2100 на оплату адміністративного 
апарату філій ЦОЗ ДКВС у центральному апараті Установи відсутні. 

Кількість адміністративного апарату філій ЦОЗ ДКВС, згідно 
затвердженого штатного розпису, в періоді, охопленому аудитом 
збільшувалася. Так, станом на 01.07.2020 кількість адміністративного апарату 
філій ЦОЗ ДКВС, згідно з штатним розписом, зросла на 44 ш.о., або 24,3 відс., 
порівняно з кількістю,згідно з штатним розписом, станом на 01.10.2018. 

Фактична кількість адміністративного апарату філій у І півріччі 2020 року, 
порівняно з кількістю у 2019 році, зросла на 37 одиниць, або на 22,3 відсотка. 

Комплектування посад працівників філій ЦОЗ ДКВС станом на 01.10.2018 
становило в середньому 62,0 відс. штатної чисельності. Найнижчі показники 
мали місце в філіях ЦОЗ ДКВС у Житомирській обл. - 44,0 відс., Сумській обл. 
- 4 8 , 0 відс, Дніпропетровській та Донецькій обл. - 59,0 відс., Чернігівській обл. 
- 59,0 відсотків. Найвищі показники мали місце в філіях ЦОЗ ДКВС у 
Херсонській обл. - 79,0 відс., Львівській обл. - 72,0 відс., Харківській та 
Луганській обл. - 72,0 відсотка. 

Комплектування посад працівників філій ЦОЗ ДКВС станом на 01.08.2021 
становило в середньому 90,0 відс. штатної чисельності, що на 18 відс. пунктів 
більше показника 2018 року. Найнижчі показники мали місце в філіях ЦОЗ 
ДКВС у Київській обл. - 81,0 відс. (порівняно з 2018 роком показник зріс на 
19,0 відс. пункти), Дніпропетровській та Донецькій обл. - 87,0 відс. (порівняно 
з 2018 роком показник зріс на 18,0 відс. пунктів). Найвищі показники мали 
місце в філіях ЦОЗ ДКВС у Вінницькій обл. - 94,0 відс. (порівняно з 
2018 роком показник зріс на 27,0 відс. пунктів), Житомирській обл. - 93,0 відс. 
(порівняно з 2018 роком показник зріс на 49,0 відс. пункти). 

• 

4. Стан планування потреби у видатках, затвердження і виконання 
кошторисів за бюджетною програмою КПКВК 3601020 в частині публічних 
закупівель. Аналіз виконання укладених договорів 

4.1. У 2018 році 
Аудитом встановлено, що в процесі визначення потреби у видатках, 

затвердження кошторису ЦОЗ ДКВС за бюджетною програмою на 2018 рік не 
дотримано порядку, визначеного, зокрема, статтями 35 та 47 Бюджетного 
кодексу України (в частині визначення розпорядником бюджетних коштів 
потреби у видатках за бюджетною програмою 3601020, отримання повного 
обсягу бюджетних асигнувань та затвердження кошторису на 2018 рік за 
бюджетною програмою 3601020, Порядку складання проектів кошторисів та 
Порядку розгляду і затвердження кошторисів, регламентованих Порядком 
складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів 
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it 
бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
28.02.2002 № 228 (далі - Порядок 228). 

Мін'юстом у 2017 році перед утвореним ЦОЗ ДКВС не ставилося 
завдання визначити потребу в бюджетних коштах на виконання бюджетної 
програми 3601020 у 2018 році. Відповідно ЦОЗ ДКВС така потреба не 
визначалася і до Мін'юсту не направлялася. 

ЦОЗ ДКВС не складав проект кошторису на 2018 рік за бюджетною 
програмою 3601020 відповідно до норм Порядку складання проектів 
кошторисів, регламентованого Порядком 228. 

В порушення пункту 26 Порядку 228, після прийняття Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2018 рік» та затвердження Мінфіном і 
доведення до головних розпорядників бюджетного розпису на 2018 рік, лімітна 
довідка про бюджетні асигнування та кредитування за бюджетною програмою 
3601020 Мін'юстом до ЦОЗ ДКВС не доводилася. 

Відповідно до наданих до аудиту, на запит контрольної групи Рахункової 
палати, документів кошторис на 2018 рік ЦОЗ ДКВС за бюджетною програмою 
3601020, з обсягом бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 
12 108,4 млн грн, підписаний керівникам Васильєвим С.Г. і головним 
бухгалтером Авраменко В. О., затверджений в.о. Державного секретаря 
Мін'юсту Н.П. Сова 02.02.2018, зареєстровано та взято на облік ГУ ДКСУ 
м. Києва 05.02.2018 (далі - Кошторис на 2018 рік). Первинним Кошторисом на 
2018 рік надходження та видатки спеціального фонду не передбачалися. 

Кошторисом на 2018 рік затверджено видатки на оплату праці і 
нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2100) у сумі 11 858,4 тис. грн, або 
97,9 відс. загальної суми. 

До затвердження кошторису, штатний розпис на 2018 рік ЦОЗ ДКВС на 
81 ш.о. та фондом заробітної плати за посадовими окладами на місяць 280,1 тис 
грн, підписаний керівником Васильєвим С. Г., затверджено в.о. Державного 
секретаря Мін'юсту Н.П. Сова 26.01.2018. 

Отже, на початок 2018 року, в умовах несформованих відокремлених 
структурних підрозділів (ВСП) Установи, Мін'юст забезпечив фінансування 
лише нагальних потреб центрального апарату ЦОЗ ДКВС та ВСП, що 
перебували в процесі формування. 

В подальшому, в процесі формування ВСП, а з серпня 2018 року - філій 
Установи, з відповідною мережею медичних закладів, та передачі на баланс 
ЦОЗ ДКВС належних товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ), що 
забезпечували роботу ВСП (філій), до кошторису на 2018 рік вносилися зміни. 

Дані щодо затверджених у кошторисі на 2018 рік ЦОЗ ДКВС бюджетних 
асигнувань, з урахуванням змін, та забезпеченість коштами відповідно до 
визначеної потреби наведено у табл. 4. 
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Таблиця 4 

В й Ш: ШїФ-''-
' • 

ШШі"--'-: 
ї Показники 

(КЕКВ) 
І 

Розрахун-
кова 
потреба 

Затвердже-
но 
кошторисом 

Зміни, 

Затверд-
жено 
коштори-
сом зі 
змінами 

Забез-
печено 
потребу, 
В іде. 

Касові 
видатки 

Струк-
тура 
видатків, 
відс. 

2111 Не визнач. 9720,0 111466,4 121186,4 - 121181,5 27,2 

2120 - 2138,4 24500,5 26638,9 - 26514,5 6,0 

2210 - 100,0 11700,9 11800,9 - 11789,6 2,6 

2220 - 0,0 154141,9 154141,9 - 154125,1 34,6 

2240 - 0,0 907,0 907,0 - 755,4 0,2 

2250 - 100,0 211,0 311,0 - 280,4 0,1 
2270 - 50,0 34,3 84,3 - 52,5 0,0 
2282 - 0,0 27,2 27,2 - 27,2 0,0 

І 2730 - 0,0 182,3 182,3 - 160,5 0,0 

2800 . - 0,0 2,0 2,0 - 2,0 0,0 

3110 - 0.0 129800,0 129800,0 - 129424,3 29,1 

Усього - 12108,4 432973,5 445081,9 - 444312,9 100 

В періоді часу з 17.04.2018 по 17.12.2018 в кошторис на 2018 рік ЦОЗ 
ДКВС вносилися зміни, в наслідок яких асигнування Установі були збільшені 
на 432 973,5 тис грн, в т. ч., зокрема, по: 

КЕКВ 2100 на 135 966,9 тис. грн; 
КЕКВ 2210 на 11 700,9 тис. грн; 
КЕКВ 2220 на 154 141,9 тис. грн; 
КЕКВ 3110 на 129 800 тис. гривень. 
Зростання асигнувань за КЕКВ 2100 відбувалося внаслідок формування 

філій ЦОЗ ДКВС, передача медичних закладів та переведення їх персоналу (з 
відповідними фондами оплати праці) з підпорядкування установ виконання 
покарань та слідчих ізоляторів до ЦОЗ ДКВС. 

До затвердження 16.10.2018 мережі розпорядників бюджетних коштів 
ЦОЗ ДКВС нижчого рівня, фінансування видатків на оплату праці і 
нарахування на заробітну плату здійснювалося відповідно до кошторису 
центрального апарату Установи, до якого вносилися зміни. Перерозподіл 
бюджетних асигнувань за бюджетною програмою 3601020 на розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня - філії ЦОЗ ДКВС проводився починаючи з 
листопада 2018 року, відповідно до наказу ЦОЗ ДКВС від 23.11.2018 № 83-АД 
«Про перерозподіл асигнувань». 

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 47 Порядку 228, у разі 
внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету 
складаються відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у тому ж 
порядку, що і кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету. 

Згідно з пунктом 22 Порядку 228, показники видатків бюджетів, що 
включаються до проекту кошторису, повинні бути обгрунтовані відповідними 
розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків бюджету. 
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Відповідно до абзацу п'ятого пункту 29 Порядку 228, не допускається 
прийняття в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками та економічними 
обґрунтуваннями. 

Абзацом шостим пункту 2 Порядку 228 встановлено, що розрахунки, які 
обґрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту 
кошторису, є невід'ємною частиною кошторису. Розпорядники бюджетних 
коштів нижчого рівня погоджують форму розрахунків з головним 
розпорядником бюджетних коштів. 

Незважаючи на норми абзацу дванадцятого пункту 47, пункту 22 та 
абзацу п'ятого пункту 29, абзацу шостого пункту 2 Порядку 228, в наданих до 
аудиту документах (довідки про внесення змін до кошторису, плану асигнувань 
загального фонду бюджету на 2018 рік, витягів з реєстру змін розподілу 
показників зведених кошторисів на 2018 рік), на підставі яких внесено зміни до 
кошторису на 2018 рік ЦОЗ ДКВС за КЕКВ2100 в сумі 135 966,9 тис. грн., 
відсутні підтверджуючі, економічно обґрунтовані розрахунки по кожному 
штатному працівнику, їх посадових окладів, надбавок, доплати, фонду 
преміювання, матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-
побутових потреб тощо, відповідних нарахувань на оплату праці. Наявний 
узагальнених розрахунок, в якому наведена потреба в бюджетних асигнуваннях 
в розрізі складових фонду оплати праці (оклад, надбавки, основні і додаткові 
доплати, одноразові виплати, передбачені законодавством тощо). 

Аналіз касового виконання обсягу відкритих бюджетних асигнувань за 
КЕКВ 2111 та 2120 наведено в табл. 5 і 6. 

Таблиця 5 

КЕКВ січень лютий берез. квітень травень черв. липень 

2111 

Асигнування, первинні 0,00 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 

2111 

Сума змін, +/- 0,0 0,0 962,0 1 296,8 5 961,7 8 187,2 

2111 
Асигнування, після змін 880,0 880,0 1842,0 2176,8 6841,7 9 067,2 

2111 Касові видатки, за місяць 149,7 441 ,0 765 ,8 1564,5 4323 ,3 8588 ,0 2111 
Відхилення касових 
видатк ів від обсягу 
в ідкритих а с и г н у в а н ь 

-730,3 -439,0 -1076,2 -612,3 -2518,4 -479,2 

Продовження таблиці 5 
тис, грн 

КЕКВ серпень вересень жовтень листопад грудень Разом 

2111 

Асигнування, первинні 880,0 880,0 880,0 880,0 920,0 9 720,0 

2111 

Сума змін, +/- 15 917,2 20 408,6 19 988,1 19 165,2 19 579,6 111 466,4 

2111 

Асигнування, після 
змін 

16 797,2 21 288,6 20 868,1 20 045,2 
! 

20 499,6 121 186,4 

2111 Касові видатки, за 
місяць 

15789,9 18939,1 19385.2 2 0 0 2 5 , 2 3 1 2 0 9 , 8 121 181 ,5 2111 

Відхилення касових 
видатк ів від обсягу 
відкритих а с и г н у в а н ь 

-1007,3 -2349,5 -1482,9 -20,0 10710,2 -4,9 

Дані табл. 5 свідчать, що обсяги відкритих Мін'юстом бюджетних 
асигнувань за бюджетною програмою КПКВК 3601020 за КЕКВ 2111, 
внаслідок відсутності належного розрахунку і економічного обґрунтування їх 
розміру при визначенні додаткової потреби утвореної Установи і внесення 
відповідних змін до первинного кошторису на 2018 рік ЦОЗ ДКВС, було 



завищено, що призвело до невикористання бюджетних асигнувань станом на 
початок грудня у обсязі 10 715,1 тис. гривень. 

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань в обсязі 10 710,2 тис. 
грн, у грудні 2018 року було спрямовано на оплату праці працівників Установи. 
Що призвело до зростання у грудні обсягу видатків на оплату праці працівників 
ЦОЗ ДКВС, порівняно з середнім значенням за вересень, жовтень і листопад 
2018 року (19449,8 тис. грн), протягом яких було завершено формування 
структури ЦОЗ ДКВС (центральний апарат і 20 відокремлених Філій), на 
11 760,0 тис. грн, або на 60,5 відсотка. З цієї суми, за даними бухгалтерського 
обліку, на виплату премій було використано 17 137,9 тис. грн, що на 
9 472,1 тис. грн, або 123,6 відс., більше аналогічних виплат, здійснених у 
листопаді 2018 року. При цьому середній відсоток преміювання працівників 
ЦОЗ ДКВС у грудні 2018 року становив 203 відс. базового показника при 
визначення розміру премії (посадового окладу з урахуванням підвищень до 
посадового окладу). Водночас, відповідно до регламентуючих вказівок 
Мін'юсту на 2018 рік, для працівників ЦОЗ ДКВС було передбачено у 
розрахунку фонду оплати праці преміювання у розмірі 150 відс. посадового 
окладу з урахуванням підвищень до посадового окладу. 

Виплата у грудні 2018 року завищеного, порівняно з визначеним для 
планування відсотка премії, була одноразовою. 

Бюджетні асигнування за КЕКВ 211 їв обсязі 4,9 тис. грн залишилися на 
кінець року невикористаними. 

Таблиця 6 

КЕКВ січень лютий берез. квітень травень червень липень 

2120 

Асигнування, первинні 0,00 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 193,6 

2120 

Сума змін, +/- 0,0 0,0 0,0 935,5 951,5 1444,6 

2120 
Асигнування^ після змін 193,6 193,6 193,6 1 129,1 1 145,1 1638,2 

2120 Касові видатки, за місяць 32,9 94.5 165,9 335,2 941,8 1899,9 2120 
Відхилення касових 
видатк ів від обсягу 
в ідкритих а с и г н у в а н ь 

-160,7 -99,1 -27,7 -793,9 -203,3 261,7 

Продовження таблиці 6 

1 КЕКВ серпень вересень жовтень листопад грудень Разом [ 
рі" 
Р&-

; 2120. 

Асигнування, первинні 193,6 193,6 193,6 193,6 202,4 2138,4 [ 
рі" 
Р&-

; 2120. 

Сума змін, +/- 2777,9 5491,5 3511,3 5409,2 379,0 24500,5 

[ 
рі" 
Р&-

; 2120. 
Асигнування, після змін 2971,5 5685,1 3704,9 5602,8 4 181,4 26638,9 

[ 
рі" 
Р&-

; 2120. Касові видатки, за місяць 3449,1 4165,9 4263,9 4305,5 6859,9 26514,5 

[ 
рі" 
Р&-

; 2120. 
Відхилення касових 
видатк ів від обсягу 
в ідкритих а с и г н у в а н ь 

477,6 -1 519,2 559,0 -1 297,3 2 678,5 -124,4 

Дані табл. 6 свідчать, що завищення потреби в бюджетних асигнування за 
КЕКВ 2111, яке дало змогу суттєво збільшити у грудні 2018 року спрямування 
коштів державного бюджету на оплату праці працівників ЦОЗ ДКВС, призвело 
до зростання нарахувань на оплату працю у груді, порівняно з листопадом 
2018 року, на £уму 2 554,4 тис. гривень (КЕКВ 2120). А обсяг відкритих 
бюджетні асигнування за КЕКВ 2120 в сумі 124,4 тис. грн залишився 
невикористаним. 



з о 

Отже, в умовах коли внаслідок неефективних управлінських рішень 
процес формування у 2018 році утвореного ЦОЗ ДКВС розтягнувся на 
9'місяців, відсутності економічно обґрунтованої потреби в бюджетних 

Існуваннях за КЕКВ 2111 і 2120 та неналежного контролю як Мін'юсту, як 
головного розпорядника бюджетних коштів, так і ЦОЗ ДКВС, як розпорядника 
коштів нижчого рівня, за забезпеченням ефективного і результативного 
використання бюджетних коштів бюджетної програми КГЖВК 3601020, кошти 
за КЕКВ 2100 в загальній сумі 11 555,962 тис. грн., в т. ч. за КЕКВ 2111 в сумі 
9 472,1 тис. грн та за КЕКВ 2120 у сумі 2 083,9 тис. грн. (22 відс. від суми 
виплаті були використані неекономно, а 129,3 тис. грн. залишилося на кінець 
року невикористаними і були списані Держказначейством 31.12.2018 з рахунку 
Установи. 

Аналіз касового виконання обсягу відкритих бюджетних асигнувань 
кошторису ЦОЗ ДКВС на 2019 рік за КЕКВ 2111 та 2120 наведено в табл. 5.1 і 

Ш ' 
Таблиця 5.1 

ші 

шт січень лютий берез. квітень травень черв. липень 

Нь< 

• і -Е р и 

Асигнування, первинні 22 624,0 22 623,5 22І523,5 22 623,5 23 464,6 23 464,6 23 464,6 
Нь< 

• і -Е р и 

Сума змін, +/- 5 251,0 3 809,6 1,0 4 200,4 5 464,6 815,5 2 500,5 Нь< 

• і -Е р и 

Асигнування, після 
змін 27 875,0 26 433,1 22 624,5 26 823,9 28 929,2 24 280,1 25 965,1 

Нь< 

• і -Е р и Касові видатки, за 
місяць 21 741,5 22 870,7 22 545,2 24 256,3 24 707,7 24 955,0 25 773,9 

Нь< 

• і -Е р и 
Відхилення касових 
видатків від обсягу 
відкритих асигнувань 

-6 133,5 -3 562,4 -79,3 -2 567,6 -4 221,5 674,9 -191,2 

КЕКВ 

2111 

Асигнування, первинні 

Сума змін, +/-

Асигнування, після 
змін 
Касові видатки, за 
місяць 
Відхилення касових 
видатків від обсягу 
відкритих асигнувань 

серпень вересень жовтень листопад грудень 
23 464,6 

2 500,5 

25 965,1 

25 598,5 

-366,6 

23 464,6 

З 907,9 

27 372,5 

25 290,5 

-2 082,0 

22 623,5 

5,5 

26 992,0 

27 751,7 

759,7 

Продовження таблиці 5.1. 
тис, грн 

22 623.5 

807,5 

23 431,0 

26 457,3 

З 026,3 

22 623,5 

0,0 

22 623,5 

37 365,4 

14 741,9 

Разом 
275 688,0 

33 627,0 

309 315,0 

309 313,7 

-1,3 

Дані табл. 5.1 свідчать, що обсяги відкритих Мін'юстом бюджетних 
асигнувань за бюджетною програмою КПКВК 3601020 за КЕКВ 2111, 
внаслідок відсутності належного розрахунку і економічного обґрунтування їх 
розміру при визначенні ЦОЗ ДКВС додаткової потреби і внесення відповідних 
змін до первинного-кошторису на 2019 рік призвело до невикористання 
бюджетних асигнувань станом на початок грудня у обсязі 14 743,2 тис. гривень. 

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань в обсязі 14 741,9 тис. 
грн у грудні 2019 року було спрямовано на оплату праці працівників Установи. 
Що призвело до зростання у грудні обсягу видатків на оплату праці працівників 
ЦОЗ ДКВС, порівняно з середнім значенням за вересень, жовтень і листопад 

Ольга Зеленяк
Про завищення видатків на премії



2019 року (26 499.8 тис. грн), на 10 865,6 тис. грн, або на 70,8 відсотка. З цієї 
суми, за даними бухгалтерського обліку, на виплату премій було використано 
20 204,8 тис. грн, що на 9 414,9 тис. грн., або 87,3 відс., більше аналогічних 
•виплат, здійснених у листопаді 2019 року. При цьому середній відсоток 
преміювання працівників ЦОЗ ДКВС у грудні 2019 року становив 187 відс. 
базового показника при визначення розміру премії (посадового окладу з 

рахуванням підвищень до посадового окладу). Водночас, відповідно до 
ггламентуючих вказівок Мін'юсту на 2019 рік, для працівників ЦОЗ ДКВС 

5уло передбачено у розрахунку фонду оплати праці преміювання у розмірі 
150 відс. посадового окладу з урахуванням підвищень до посадового окладу. 

Виплата у грудні 2019 року завищеного, порівняно з визначеним для 
планування відсотка премії, була одноразовою. 

Бюджетні асигнування за КЕКВ 211 їв обсязі 1,3 тис. грн використані не 
•були. 

Таблиця 6.1 

КЕКВ січень лютий берез. квітень травень черв. липень 

г 

2120 

I 

Асигнування, первинні 4 977,0 4 977,0 4 977,0 4 977,0 5 162,0 5 162,0 5 162,0 
г 

2120 

I 

Сума змін, +/- 1 228,4 1 942,6 1 461,0 89,0 0,0 0,0 1 778,8 г 

2120 

I 

Асигнування, після змін 6 205,4 6 919,6 5 438,0 5 066,0 5 162,0 5 162,0 6 940,8 
г 

2120 

I 

Касові видатки, за місяць 4681,1 6553,4 5190,0 5274,6 5436,4 5317,3 5519,1 

г 

2120 

I 
Відхилення касових 
видатк ів від обсягу 
в ідкритих а с и г н у в а н ь 

-1524,3 -366,2 -248,0 208,6 274,4 155,3 -1421,7 

Продовження таблиці 6.1 

Шт 

ш 

І КЕКВ серпень вересень жовтень листопад грудень Разом 
Щ: Асигнування, первинні 5 162,0 5 162,0 4 977 ,0 4 977 ,0 4 977 ,0 60 649,0 
р - Сума змін, +/- 1 398,3 2 223 ,5 88,0 177,0 -490 ,0 8 896,6 

Асигнування, після 
змін 

6 560,3 7 385 ,5 5 065 ,0 5 154,0 4 487 ,0 69 545,6 

2120 Касові видатки. за 
місяць 5 532,8 5 642,1 6 044,6 6 016,4 8 330,1 69 537,9 

Відхилення касових 
видатк ів від обсягу 
в ідкритих а с и г н у в а н ь 

-1 027,5 -1 743,4 979,6 862,4 3 843,1 -7,7 

ШМ 
ш я • • 

ш ЙШР 

Дані табл. 6.1 свідчать, що завищення потреби в бюджетних асигнування 
за КЕКВ 2111 дало змогу суттєво збільшити у грудні 2019 року, так же як і у 
грудні 2018 року, спрямування коштів державного бюджету на оплату праці 
працівників ЦОЗ ДКВС та призвело до зростання нарахувань на оплату працю 
у грудні, порівняно з листопадом 2018 року, на 2 313,7 тис. гривень (КЕВ 2120). 
Водночас, обсяг відкритих бюджетні асигнування за КЕКВ 2120 в сумі 7,7 тис. 
грн залишилися невикористаним. 

Отже, внаслідок відсутності економічно обґрунтованої потреби в 
бюджетних асигнуваннях за КЕКВ 2111 і 2120 та неналежного контролю 
Мін'юсту, як головного розпорядника бюджетних коштів, і ЦОЗ ДКВС, як 
розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня, за забезпеченням ефективного 
і результативного використання бюджетних коштів бюджетної програми 
КПКВК 3601020, кошти за КЕКВ 2100 в загальній сумі 11 487,2 тис. грн., в т. ч. 

Ольга Зеленяк
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за КЕКВ 2111 в сумі 9 419,9 тис. грн та за КЕКВ 2120 у сумі 2 072,3 тис. грн. 
(22 відс. від суми виплат), були використані неекономно. 

Аналіз касового виконання обсягу відкритих бюджетних асигнувань 
кошторису ЦОЗ ДКВС на 2020 рік за КЕКВ 2111 та 2120 у І півріччі 2020 року 

• наведено в табл. 5.2 і 6.2. 
Таблиця 6.2 ^шшт. 

f КЕКВ січень лютий берез. квітень травень черв. Разом 
І ' 

• Б , . 
12111 

-

I 
і • 

Асигнування, первинні 23 390,1 26 986,0 27 986,0 26 986,0 27 986,0 27 986,0 161 320,1 І ' 

• Б , . 
12111 

-

I 
і • 

Сума змін, +/- 50,8 106,6 344,9 537,9 444,2 605,2 2089,6 
І ' 

• Б , . 
12111 

-

I 
і • 

Асигнування, після 
змін 23 440,9 27 092,6 28 330,9 27 523,9 28 430,2 28 591,2 163409,7 

І ' 

• Б , . 
12111 

-

I 
і • 

Касові видатки, за 
місяць 23 359,4 26 718,4 27 835,6 27 983,1 28 484,9 28 693,0 163074,4 

І ' 

• Б , . 
12111 

-

I 
і • 

Відхилення касових 
видатків від обсягу 
відкритих асигнувань 

-81,5 -374,2 -495,3 459,2 54,7 101,8 -335,3 

Таблиця 6.2 

ї КЕКВ січень лютий берез. квітень травень черв. Разом 

щШШ:. 

12120 

* 

Асигнування, первинні 5 145,0 5 936,0 6 156,0 5 936,0 6 156,0 6 156,0 35 485,0 

щШШ:. 

12120 

* 

Сума змін, +/- 0,0 405,8 39*2 84,0 60,2 96,2 685,4 
щШШ:. 

12120 

* 

Асигнування, після 
змін 5 145,0 6 341,8 6 195,2 6 020,0 6 216,2 6 252,2 36 170,4 

щШШ:. 

12120 

* 

Касові видатки, за 
місяць 

4 851,9 5 734,1 5 999,3 6 050,5 6 168,0 6 193,9 34997 ,7 

щШШ:. 

12120 

* 

Відхилення касових 
видатків від обсягу 
відкритих асигнувань 

-293,1 -607,7 -195 ,9 30,5 -48,2 -58,3 -1172 ,7 

м і 

шш 

ШшШт' 
h 

a.v -

Дані табл. 5.2 і 6.2 свідчать, що станом на 01.07.2020 обсяг 
невикористаних ЦОЗ ДКВС відкритих бюджетних асигнувань за КЕКВ 2211 
становив 335,3 тис. грн, а обсяг невикористаних бюджетних асигнувань за 
КЕКВ 2120 становив 1 172,7 млн грн, що на 1 098,9 тис. грн., або в 14,9 раза, 
перевищує розмір нарахувань на оплату праці, виходячи з встановленої базової 
ставки нарахувань 22,0 відс. та обсягу невикористаних бюджетних асигнавань. 

Зазначений факт свідчить про завищення потреби в бюджетних 
асигнуваннях за КЕКВ 2120 на І півріччя 2020 року на 1 098,9 тис. гривень, 
допущеного внаслідок незабезпечення Мін'юстом (головним розпорядником 
бюджетних коштів) і ЦОЗ ДКВС (розпорядник бюджетних коштів нижчого 
рівня) виконання пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України 
щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених йому 
бюджетних повноважень, забезпечуючи, зокрема, ефективне використання 
бюджетних коштів,; організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня. 

Зростання асигнувань за КЕКВ 2210 відбулося у квітні та травні 
2018 року (довідки Про зміни до кошторису та про зміни до плану асигнувань 
загального фонду бюджету на 2018 рік від 24.04.2018 №1 та від 18.05.2018 
№4), з урахуванням зменшення у червні 2018 року (довідка про зміни до 
кошторису та про зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету на 
2018 рік від 11.06.2028 № 6), на 1 000,9 тис. гривень. 
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Відповідно до даних розрахунку до кошторису на 2018 рік по 
КПКВК 3601020 (загальний фонд) ЦОЗ ДКВС за додаткові асигнування 
держаного бюджету за КЕКВ 2210 передбачалося придбати, зокрема складові 
комп'ютерної техніки, а саме: 

Таблиця 7 

Найменування Од. 
вим. 

Вартість од., грн. 
з ПДВ 

Потреба, од. Загальна вартість, 
тис. грн з ПДВ 

Картридж лазерного принтера шт. 800,0 21 16,8 
Мережевий фільтр шт. 150,0 45 6,8 
Процесор комп 'ютера шт. 7190,0 45 323,6 
Монітор шт. 3100,0 45 139,5 
Клавіатура шт. 150,0 45 6,8 
Миша комп 'ютерна шт. 140,0 45 6,3 
Багатофункціональний пристрій шт. 6800,0 25 170,0 
Усього 669,8 

В зазначеному вище розрахунку відсутнє обґрунтування кількісного 
показника потреби в товарно-матеріальних цінностей, що передбачалося 
придбати Установою. 

Також, у листопаді 2018 року відбулося збільшення асигнувань 
державного бюджету за КЕКВ 2210 (довідка/про зміни до кошторису та про 
зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік від 
16.11.2018 № 28), з урахуванням зменшення у грудні 2018 року (довідки про 
зміни до кошторису та про зміни до плану асигнувань загального фонду 
бюджету на 2018 рік від 12.12.2018 № 35 та від 18.12.2018 № 40), на 
10 700,0 тис. гривень. 

Розрахунок потреби в бюджетних асигнуваннях, зокрема за КЕКВ 2210 в 
обсязі 21 000,0 тис. грн, подано Мін'юсту листом ЦОЗ ДКВС від 23.10.2018 
№ 5568 (далі - Лист 5568), в зв'язку з перерозподілом Міністерством, як 
головним розпорядником бюджетних коштів, видатків бюджету між 
бюджетними програмами Міністерства в кінці поточного року. 

Відповідно до даних розрахунку, що додавався до листа 5568, до 
кошторису на 2018 рік по КПКВК 3601020 (загальний фонд) ЦОЗ ДКВС за 
додаткові асигнування держаного бюджету за КЕКВ 2210 передбачалося 
придбати, зокрема, складові комп'ютерної техніки, а саме: 

Таблиця 8 

Найменування Од. Вартість од., грн. Потреба, од. Загальна вартість, Найменування 
вим. з ПДВ тис. грн з ПДВ 

Багатофункціональний пристрій шт. 7197,0 200 1439,4 
Процесор комп 'ютера шт. 7194.0 200 1438,8 
Монітор шт. 3138.0 200 627,6 
Блок живлення шт. 4000,0 500 2000,0 
Усього 5505,8 

В розрахунку, що додавався до листа ЦОЗ ДКВС від 28.11.2018 № 6464 
(далі - Лист 6464), надісланого Мін'юсту з проханням, зокрема, зменшити 
видатки за КЕКВ 2210 в грудні місяці 2018 року на 10 000,0 млн грн. та 
збільшити на цю суму видатки за КЕКВ 2220, зазначено іншу кількість і 
номенклатуру складових комп'ютерної техніки, що придбавалась за додаткові 
бюджетні асигнування. 



Збільшення видатків за КЕКВ 2220 викликано, як зазначено в листі 6464, 
необхідністю додаткового придбання протитуберкульозних препаратів, 
комплектів венозних порт-систем та медичної рентгенівської плівки. 

Дані щодо скоригованої кількості складових комп'ютерної техніки 
наведено в табл. 9. 

Таблиця 9 

Найменування Од. 
вим. 

Вартість од., грн. 
з ПДВ 

Потреба, од. Загальна вартість, 
тис. грн з ПДВ 

1. Сканер шт. 6000,0 94 564,0 
2. Принтер шт. 4060 111 450,7 
3. Багатофункціональний пристрій шт. 7197,0 177 1273,9 
4. Картридж лазерного принтера шт. 1000,0 211 211,0 
5. Картридж струмен. принтера шт. 500,0 77 38,5 
6. Мережевий фільтр шт. 150,0 500 75,0 
7. Процесор комп 'ютера шт. 7194,0 288 2071,9 
8. Монітор шт. 3138,0 288 903,7 
9. Клавіатура шт. 186,0 288 53,6 
10. Миша комп 'ютерна шт. 144,0 288 41,5 
11. Блок живлення шт. 4000,0 288 1152,0 
Усього 6835,8 

В розрахунку до листа 6464 відсутнє обґрунтування кількісного 
показника потреби в товарно-матеріальних цінностей, зазначених в табл. 7, що 
передбачалося придбати Установою. 

Отже, в порушення норм абзацу дванадцятого пункту 47 та пункту 22, 
абзацу п'ятого пункту 29 Порядку 228 потреба в додаткових бюджетних 
асигнуваннях в обсязі 6 835,8 тис. грн не підтверджена ЦОЗ ДКВС 
економічними обґрунтуваннями. 

Мін'юст як головний розпорядник бюджетних коштів, в порушення 
абзацу п'ятого пункту 29 Порядку 228 затвердив збільшення у грудні 2018 року 
обсягів бюджетних асигнуваннях в кошторисі ЦОЗ ДКВС на 2018 рік, зокрема 
за КЕКВ 2210 у обсязі 6 835,8 тис. грн не підтверджених розрахунками та 
економічними обґрунтуваннями. 

Крім цього, відповідно до розрахунку, що додавався до листа 5568, за 
додаткові бюджетні асигнування передбачалося придбати ТМЦ, термін 
корисного використання яких більше року, і вартість одиниці яких майже 
відповідає розміру вартості, що відноситься до основних засобів - 7 200 грн (з 
ПДВ), а саме: 

Таблиця 10 

Найменування Од. Вартість од., грн. Потреба, од. Загальна вартість, Найменування 
вим. з ПДВ тис. грн з П Д В 

Фотоапарати шт. 7160,0 27 200,0 
Кондиціонери для операційних шт. 7100,0 28 200,0 
Холодильники для лабораторій шт. 7142,0 28 200,0 
Усього 600,0 

Зазначений факт вказує на те, що в ситуації відсутності на той час 
бюджетних асигнувань на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування заЖЕКВ 3110, ЦОЗ ДКВС вживалися дії щодо придбання ТМЦ 
довгостроковогок'користування як таких, що не беруться на облік як основні 
засоби і, відповідно,.можуть придбаватись за КЕКВ 2210. 
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В розрахунку до листа 5568 відсутнє обґрунтування кількісного 
показника потреби в товарно-матеріальних цінностей, що передбачалося 
придбати Установою. 

Зазначені в табл. 10 'ГМЦ відсутні в розрахунку за КЕКВ 2210, що 
додавався до листа 6464, однак в розрахунку за КЕКВ 3110 зазначена потреба, 
зокрема, в: 

Таблиця 11 

Найменування Од. Вартість од., грн. Потреба, од. Загальна вартість, 
вим. 3 п д в тис. грн з ПДВ 

Кондиціонери шт. 8900,0 50 445,0 
Холодильники шт. 10199,0 200 2039,0 
Усього 2484,0 

ТМЦ, перелічені в цьому розрахунку, відображені по ціні за одиницю, що 
відповідає визначенню «основні засоби», яке наводиться в абзаці 
п'ятнадцятому пункту 4 розділу І Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну 
від 12.10.2010 № 1202; зареєстровано в Мін'юсті 01.11.2010 за № 1017/18312 (зі 
змінами) (далі - стандарт 121 «Основні / засоби»). Відповідно, видатки 
планувалися проводитись за КЕКВ 3110, згідно з нормами, передбаченими 
абзацом другим пункту 3.1 глави 3 Інструкції щодо застосування економічної 
класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 
№ 333, зареєстровано в Мін'юсті 27.03.2012 за № 456/20769, (далі -
Інструкція 333) в яких визначено, що за кодом 3100 „ Придбання основного 
капіталу", зокрема, передбачаються видатки на придбання або створення 
основних засобів, окремих інших необоротних матеріальних активів. 

Водночас, абзацом другим пункту 2.2 глави 2 Інструкції 333 визначено, 
що за кодом 2200 «Використання товарів і послуг» здійснюється оплата 
поточних видатків, оплата послуг, придбання матеріалів і предметів, які не 
беруться на облік як основні засоби. 

Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 Інструкції 333, не передбачає 
придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки за кодом 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар». 

Беручи до уваги, що комп'ютерна техніка це - пристрої та системи 
пристроїв, що є компонентами комп'ютера, а також самі комп'ютери та 
обладнання, яке працює спільно з комп'ютерами (периферійні пристрої) і 
забезпечує деяку додаткову функціональність (друк або сканування документів, 
доступ до мережі, захист від збоїв живлення тощо), ЦОЗ ДКВС фактично 
планував проводилася закупівля 288 комплектів комп'ютерної техніки. 

З наведених у розрахунках до листа 6464 даних (зазначені в табл. 9) 
випливає, що ЦОЗ ДКВС планував придбавати 288 одиниць комп'ютерної 
техніки, до складу якої входили складові, зазначені в рядках 2-5 та 7-11 табл. 6, 
загальна вартість якої становила 5 791,1 тис. гри, а одиниці - 20,1 тис. грн. з 
ПДВ. При цьому в порушення пункту 1.2 глави 1 Інструкції 333, яким 
визначено, що видатки на проведення публічних закупівель здійснюються за 
відповідними кодами-економічної класифікації видатків бюджету залежно від 
економічної суті платежу, а також частини 9 підпункту 3.1.1 пункту 3.1 глави З 
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Інструкції 333, якою передбачено придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки 
(у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з 
придбанням комп'ютерної техніки) за кодом 3110 «Придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування», ЦОЗ ДКВС планував за кодом 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» придбання комп'ютерної 
техніки, яка відповідно до визначення, наведеного в абзаці п'ятнадцятому 
пункту 4 розділу І стандарту 121 «Основні засоби», відноситься до основних 
засобів. 

Аудитом встановлено, що відповідно до даних протоколу № 1 від 
18.06.2018 на засіданні тендерного комітету ЦОЗ ДКВС в затверджений Річний 
план закупівель ЦОЗ ДКВС на 2018 рік внесено предмети закупівлі, зокрема: 

-ДК 021:2015-30230000-0 - Комп'ютерне обладнання 
(багатофункціональний пристрій - 26 шт., миша комп'ютерна - 27 шт., 
клавіатура - 27 шт., монітор - 27 шт., подовжувач комп'ютерний - ЗО шт., 
картридж лазерного принтера - 12 шт.) - 283,22 тис. грн. з ПДВ; 

- ДК 021:2015-30230000-0 - Машини для обробки даних (апаратна 
частина) (настільні комп'ютери - 27 шт.) - 194,14 тис. грн. з ПДВ. 

Процедура закупупівлі: відкриті торги. j 
Код КЕКВ: 2210. 
В подальшому, відповідно до даних протоколів № 2 від 26.06.2018, № 6 від 

16.07.2018 та № 9 твід 08.08.2018 на засіданнях тендерного комітету ЦОЗ 
ДКВС розглядалися питання та приймалися рішення щодо початку процедури 
закупівель, затвердження тендерної документації, формування двох лотів по 
закупівлі ДК 021:2015-30230000-0 - Комп'ютерне обладнання, а саме: лот № 1 
- 198,0 тис. грн, лот № 2 - 85,22 тис. гривень. 

За результатами проведених тендерним комітетом відкритих торгів по цих 
закупівлях укладено наступні договори про закупівлю: 

№ 29 від 02.08.2018 між ЦОЗ ДКВС та ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК 
«КОНРАД», код СДРПОУ 40054486 на поставку настільних комп'ютерів (ДК 
021:2015-30230000-0 - Машини для обробки даних (апаратна частина), у 
кількості 27 шт. 

№ 39 від 11.09.2018 між ЦОЗ ДКВС та ФОП Галкіна Тамара Іванівна, яка 
діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців № 2 522 000 0000 0744627, на поставку ДК 
021:2015-30230000-0 - Комп'ютерне обладнання (багатофункціональний 
пристрій - 26 шт,,- картридж лазерного принтера - 12 шт.). 

№ 40 від 11.09.2018 між ЦОЗ ДКВС та ТОВ «ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА», код 
СДРПОУ 41860-18-6, :на поставку ДК 021:2015-30230000-0 - Комп'ютерне 
обладнання (Лот г№ 2 - миша комп'ютерна - 27 шт., клавіатура - 27 шт., 
монітор - 27 шт.,-подовжувач комп'ютерний - ЗО шт.). 

Згідно з специфікацій, наведених в додатках до вище зазначених 
договорів №№29, 39 Н0 , асортимент та вартість ТМЦ становили: 
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Таблиця 12 

№ 
з/п Найменування Од. 

виміру Кількість 

Ціна за 
одиницю 
без ПДВ, 
грн 

Ціна за 
одиницю 3 
ПДВ, грн 

Сума, грн, з 
п д в 

і 2 3 4 5 6 7 
1 Персональний комп'ютер «М-со» UIT. 27 4 633,03 5 559,63 150 110,00 

2 
Багатофункціональний пристрій 
Brother DCR-L2540LNR 
(DCPL254DNR1) 

шт. 26 5 990,00 
Постачальн. 
не платник 
п д в 

155 974,00 

3 Картридж лаз. принт. Canon Cartrige737 шт. J 1 890,00 5 670,00 
4 Картридж лаз. принт. Brother TN-2375 шт. 9 1 650,00 14 850,00 
5 Монітор ACER K202HQLB шт. 27 1 891,75 2 270,10 61 292,70 
6 Мишка LogikFox LF-MS 000 USB Black шт. 27 19,85 23,82 643,14 

7 Клавіатура Logic Power LP-KB 040 шт. 27 61,9 74,29 2 005,83 

8 Мережевий фільтр живлення 5М 5 РОЗ шт. 29 111,45 133,14 3 878,46 

9 Мережевий фільтр живлення 5М 5 РОЗ шт. 1 111,78 134,14 134,14 

Усього 394 558,3 

Зазначені закупівлі проводилися ЦОЗ ДКВС за рахунок видатків за 
КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг», а саме за кодом 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар». 

За даними бухгалтерського обліку ц с Ь ДКВС, зазначена в табл. 9 
комп'ютерна техніка оприбуткована у серпні 2018 року, внесена в оборотно-
сальдову відомість обліку матеріальних цінностей у розрізі матеріально 
відповідальних осіб та обліковується на субрахунку 1113 «Малоцінні 
необоротні матеріальні активи» (окремі товари, отримані по договору від 
11.09.2018 № 40 на субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети»). Оплату за поставлений товар здійснено платіжними дорученнями 
№157 від 14.08.2018, №237 від 18.09.2018, №228 від 17.09.2018, відображено в 
меморіальному ордері № 2 «Накопичувальній відомості руху грошових коштів 
загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської 
служби України (банках)» за серпень і вересень відповідно. 

Однак, з наведених в табл. 12 даних випливає, що Установа придбала 
27 комплектів комп'ютерної техніки, до яких входили: 

Таблиця 13 

№ 
з/п 

Найменування Од. 
виміру Кількість 

Ціна за 
одиницю 
без ПДВ, 
грн 

Ціна за 
одиницю 3 
ПДВ, грн 

Сума, грн, з 
п д в 

і 2 3 4 5 6 7 

1 Персональний комп'ютер «М-со» шт. 27 4 633,03 5 559,63 150 110,00 

2 
Багатофункціональний пристрій 
Brother DCR-L2540LNR 
(DCPL254DNR1) 

шт. 26 5 999,00 
Постачальн. 
не платник 
п д в 

155 974,00 

3 Монітор ACER K202HQLB шт. 27 1 891,75 2 270,10 61 292,70 

4 Мишка LogikFox LF-MS 000 USB Black шт. 27 19,85 23,82 643,14 

5 Клавіатура Logic Power .LP-KB 040 шт. 27 61,9 74,29 2 005,83 

Усього 370 025,67 

Дані табл. 13 свідчать, що ЦОЗ ДКВС відповідно до договорів про 
закупівлю № 29 від 02.08.2018, № 39 від 11.09.2018 (із змінами), № 40 від 
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11.09.2018 придбав 26 комплектів комп'ютерної техніки, вартістю 13 926,84 грн 
за один на суму 362 097,8 грн з ПДВ та 1 комплект вартістю 7 927,8 грн з ПДВ. 

Відповідно до визначення, наведеного в абзаці п'ятнадцятому пункту 4 
розділу І стандарту 121 «Основні засоби» та вартості одного комплекту, яка 
більше 7200 грн (з ПДВ), придбана ЦОЗ ДКВС комп'ютерна техніка 
відноситься до основних засобів. 

Відповідно до підпункт 3.1.4 підпункту 3.1 пункту 3 розділу II стандарту 
121 „Основні засоби", частини 6 абзацу сьомого підпункту 1.1 пункту 1 розділу 
II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів 
суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 
№ 11 (із змінами) (далі - Методичні рекомендації з обліку основних засобів), в 
складі групи «Машини та обладнання» з виділенням в окремі підгрупи 
обліковується комп'ютерна техніка і її комплектуючі (комп'ютери, монітори, 
периферійне і мережеве обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи 
комплект відноситься до основних засобів) та електронні засоби обробки 
інформації (електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові 
обчислювальні машини та пристрої тощо). 

Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 
державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219, 
зареєстровано в Мін'юсті 16.01.2016 № 85/28215, (далі - План рахунків) для 
обліку комп'ютерної техніки передбачено субрахунок 1014 «Машини та 
обладнання». 

Пунктом 1,2 глави 1 Інструкції 333 визначено, що видатки на проведення 
публічних закупівель здійснюються за відповідними кодами економічної 
класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті платежу. 

Частиною 9 підпункту 3.1.1 пункту 3.1 глави 3 Інструкції 333, 
передбачено придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі 
придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням 
комп'ютерної техніки) за кодом 3110 «Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування». 

В порушення пункту 1.2 глави 1, частини 9 підпункту 3.1.1 пункту 3.1 
глави 3 Інструкції 333 та абзацу п'ятнадцятого пункту 4 розділу І і підпункту 
З 1 4 підпункту З Л пункту 3 розділу II стандарту 121 «Основні засоби»,а також 
частини 6 абзацу. сьомого підпункту 1.1 пункту 1 розділу II Методичних 
рекомендацій з основних засобів і Плану рахунків, ЦОЗ ДКВС здшснив 
придбання 27 комплектів комп'ютерної техніки на загальну суму 370 025,/ грн 
за кодом 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та оприбуткував 
на субрахунку 1 ЦІ «Малоцінні необоротні матеріальні активи». 

Отже, видатки на проведення публічних закупівель 27 комплектів 
комп'ютерної техніки загальною вартістю 370 025,7 грн за кодом 2210 
„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" є порушення встановлених 
вимог щодо застосування бюджетної класифікації. 

Згідно з норм-ами пункту 31 частини першої статті 116 Бюджетного 
кодексу України-порушення встановлених вимог щодо застосування бюджетної 
класифікації є порушенням бюджетного законодавства. 
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Бюджетні кошти в сумі 370 025,7 грн витрачені на цілі, що не 
відповідають бюджетним асигнуванням за КЕКВ 2210, затвердженим 
кошторисом на 2018 рік ЦОЗ ДКВС за бюджетною програмою 
КПКВК 3601020, і відповідно до норм статті 119 Бюджетного кодексу України 
становлять нецільове використання бюджетних коштів. 

Аудитом встановлено, що за описаним вище принципом організовувалася 
та проводилися закупівля комп'ютерної техніки у листопаді-грудні 2018 року. 

Так, зокрема, відповідно до даних протоколів № 47 від 27.11.2018 9 (далі 
- Протокол 47) та № 52 від 03.12.2018 (далі - Протокол 52) на засіданнях 
тендерного комітету ЦОЗ ДКВС в Річний план закупівель ЦОЗ ДКВС на 
2018 рік вносилися зміни в частині включення наступних предметів закупівлі: 

ДК 021:2015 30230000-0 - Комп'ютерне обладнання 
(Багатофункціональний пристрій, картридж лазерного принтера); очікувана 
вартість предмета закупівлі - 908 900,00 (дев'ятсот вісім тисяч дев'ятсот) грн. 
00 коп. з ПДВ, процедура закупівлі - відкриті торги, орієнтовний початок 
проведення процедури закупівлі - листопад; 

ДК 021:2015 - 30230000-0 - Комп'ютерне обладнання (миша 
комп'ютерна, клавіатура, монітор, подовж^вач комп'ютерний); очікувана 
вартість предмета закупівлі - 305 000,00 (триста п'ять тисяч) грн. 00 коп. з 
ПДВ, процедура закупівлі - відкриті торги, орієнтовний початок проведення 
процедури закупівлі - листопад; 

ДК 021:2015: 31 150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (джерела 
безперебійного живлення); очікувана вартість предмета закупівлі - 192 000,00 
(сто дев'яносто дві тисячі) грн. 00 коп. з ПДВ, процедура закупівлі - відкриті 
торги, орієнтовний початок проведення процедури закупівлі - листопад; 

ДК 021:2015- 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна 
частина) (настільні комп'ютери), очікувана вартість предмета закупівлі - 715 
900,00 (сімсот п'ятнадцять тисяч дев'ятсот) грн. 00 коп. з ПДВ, процедура 
закупівлі - відкриті торги, орієнтовний початок проведення процедури 
закупівлі - листопад. 

Зазначені зміни до річного плану були оприлюднені на веб-порталі 
Уповноваженого органу 27.11.2018, що повністю відповідає вимогам ст. 4 
Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції в редакції, що діяла під час 
проведення вищевказаних закупівель (далі - Закон 922). 

Також, тендерним комітетом (Протоко 47) прийнято рішення оголосити 
процедури закупівлі 100 комплектів комп'ютерів і комп'ютерного обладнання 
за КЕКВ 2210 та затвердити відповідну тендерну документацію. 

В подальшому, після аналізу невикористаних бюджетних асигнувань, 
зокрема, зекономлених внаслідок проведення процедур закупівель, додатково 
відкритих бюджетних асигнувань, було прийнято рішення збільшити обсяги 
закупівлі комп'ютерів та комп'ютерного обладнання з урахуванням наявної 
потреби (350 комплектів) і, як наслідок, змінити очікувану вартість предметів 
закупівлі. -

ВІДПОВІДНО: до-даних Протоколу 57 було внесено зміни до тендерної 
документації в частині збільшення кількості комп'ютерного обладнання, що 



40 

закуповується, та відповідного збільшення очікуваної вартості предмету 
закупівлі, а саме: 

ДК 021:2015 30230000-0 - Комп'ютерне обладнання 
(Багатофункціональний пристрій, картридж лазерного принтера) з 
908 900,00 грн. на 1 718 810,00 грн.; 

ДК 021:2015 - 30230000-0 - Комп'ютерне обладнання (миша 
комп'ютерна, клавіатура, монітор, подовжувач комп'ютерний) з 305 000,00 грн. 
на 610 000,00 грн.; 

ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (джерела 
безперебійного живлення) з 192 000,00 грн. на 352 000,00 грн.; 

ДК 021:2015- 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна 
частина) (настільні комп'ютери) з 719 900,00 грн. на 1 439 800,00 грн. 

Процедура закупівлі: відкриті торги. 
Код КЕКВ: 2210. 
Відповідні зміни до тендерної документації та річного плану закупівель 

ЦОЗ ДКВС України на 2018 рік були оприлюднені в електронній системі 
закупівель в порядку та у строки, встановлені законодавством. 

Аудитом встановлено, що при оприлюдненні змін до річного плану за 
позицією ДК 021:2015 - 30230000-0 - Комп'ютерне обладнання (миша 
комп'ютерна, клавіатура, монітор, подовжувач комп'ютерний) замість суми 
610 000,00 грн була зазначена сума 410 000,00 гривень. 

Згідно з поясненням наданим ЦОЗ ДКВС контрольній групі Рахункової 
палати: «При оприлюдненні змін до річного плану сталася технічна помилка і за 
позицією ДК 021:2015 - 30230000-0 - Комп'ютерне обладнання (миша 
комп'ютерна, клавіатура, монітор, подовжувач комп'ютерний) замість суми 
610 000,00 грн була зазначена сума 410 000,00 грн. 

Звертаємо увагу, що в оголошенні про проведення процедури закупівлі ДК 
021:2015 - 30230000-0 - Комп'ютерне обладнання (миша комп'ютерна, 
клавіатура, монітор, подовжувач комп'ютерний), що було оприлюднене на веб-
порталі Уповноваженого органу, зазначена очікувана вартість -610 000,00 грн., 
що відповідає внесеним змінам до тендерної документації. Отже, потенційні 
учасники були вчасно та в повному обсязі проінформовані про внесені зміни. 

Таким чином, технічна помилка не призвела до порушення вимог Закону, 
зокрема, принципів здійснення публічних закупівель, та не мала негативного 
впливу на результати процедури закупівлі». 

Відповідні зміни до тендерної документації та річного плану закупівель 
ЦОЗ ДКВС України на 2018 рік були оприлюднені в електронній системі 
закупівель в Порядку та у строки, встановлені законодавством. При 
оприлюдненні згШ до-річного плану сталася технічна помилка і за позицією ДК 
021:2015 - 30230000-0 - Комп'ютерне обладнання (миша комп'ютерна, 
клавіатура, моніторПродовжувач комп'ютерний) замість суми 610 000,00 грн 
була зазначена сума 410 000,00 грн. 

За р е зультатами проведених тендерним комітетом відкритих торгів по цих 
закупівлях укладено наступні договори про закупівлю: 

' № 120 від 26.12.201S між ЦОЗ ДКВС та ТОВ «ДЖЕМ», код СДРПОУ 
32754877, на поставку багатофункціональний пристрій - 190 шт., картридж 
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лазерного принтера - 5 шт., картридж лазерного принтера - 190 шт. 
(ДК 021:2015-30230000-0 - Комп'ютерне обладнання). 

№ 122 від 26.12.2018 між ЦОЗ ДКВС та ТОВ «Торгово-консалтингова 
компанія «Фрай», код ЄДРПОУ 41554748, на поставку миша комп'ютерна -
200 шт., клавіатура - 200 шт., монітор - 200 шт., мережевий фільтр живлення -
200 шт. ДК 021:2015-30230000-0-Комп'ютерне обладнання. 

№ 123 від 26.12.2018 між ЦОЗ ДКВС та «Торгово-консалтингова компанія 
«Фрай», код ЄДРПОУ 41554748, на поставку настільні комп'ютери - 200 шт 
ДК 021:2015-30210000-4-Комп'ютерне обладнання. 

Згідно з специфікацій, наведених в додатках до вище зазначених 
договорів, асортимент та вартість ТМЦ становила: 

Таблиця 14 

№ 
з/п Найменування Од. 

виміру Кількість 

Ціна за 
одиницю 
без ПДВ, 
грн 

Ціна за 
одиницю 3 
ПДВ, ф н 

Сума, грн, з 
п д в 

і 2 3 4 5 6 7 

1 Персональний комп'ютер «FryLine» шт. 200 5619,99 6743,99 1348799,00 

2 
Багатофункціональний пристрій 
Brother DCR-L2540LNR 
(DCPL254DNR1) 

шт. 190 £990,00 7188,00 1365720,00 

•5 J Картридж лаз. принт. Canon Cartrige737 шт. 5 1950,00 2340,00 11700,00 
4 Картридж лаз. принт. Brother TN-2375 шт. 190 1490,00 1788,00 339720,00 
5 Монітор PFILIPS 223V5LSB262 21 ,5" шт. 200 2092,8 2511,36 502272,00 
6 Миша 2Е MF 106USB Black шт. 200 50,00 60,00 12000,0 

7 Клавіатура 2Е KS 101 USB Black шт. 200 120,0 144,00 28800,00 

8 Мережевий фільтр живлення5Р03,1,8м шт. 29 111,45 133,14 3 878,46 

Усього 3609011,00 

Зазначені закупівлі проводилися ЦОЗ ДКВС за рахунок видатків за 
КЕКВ 2200 «Використання товарів і послуг», а саме за кодом 2210 «Предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар». 

За даними бухгалтерського обліку ЦОЗ ДКВС, зазначена в табл. 14 
комп'ютерна техніка оприбуткована у грудні 2018 року та обліковується на 
субрахунку 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». Оплату за 
поставлений товар здійснено платіжними дорученнями №№640,622 та 620 від 
28.12.2018, відображено в меморіальному ордері № 2 «Накопичувальній 
відомості руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в 
органах Державної казначейської служби України (банках)» за грудень 
2018 року. 

Однак, з наведених в табл. 14 даних випливає, що Установа придбала 
200 комплектів комп'ютерної техніки, до яких входили: 

Таблиця 15 

№ 
з/п Найменування 

Од. 
виміру Кількість 

Ціна за 
одиницю 
без ПДВ, 
грн 

Ціна за 
ОДИНИЦЮ 3 
ПДВ, грн 

Сума, грн, з 
п д в 

і і 3 4 5 6 7 

1 Персональний комп'ютер «FryLine» шт. 200 5619,99 6743,99 1348799,00 
2 Монітор PFILIPS 223V5LSB262 21 ,5" шт. 200 2092,8 2511,36 502272,00 
3 Миша 2Е MF 106USB Black шт. 200 50,00 60,00 12000,0 

4 Клавіатура 2Е KS 101 USB Black шт. 200 120,0 144,00 28800,00 
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5 
Багатофункціональний пристрій 
Brother DCR-L2540LNR 
(DCPL254DNRH 

шт. 190 5990,00 7188,00 1365720,00 

Усього 3257591,00 

Дані табл. 15 свідчать, що ЦОЗ ДКВС відповідно до договорів про 
закупівлю №№ 120, 122 та 123 від 26.12.2018 придбано 190 комплектів 
комп'ютерної техніки, вартістю 16 647,4 грн за один на суму 3 162 996,5 грн з 
ПДВ та 10 комплектів вартістю 9 459,4 грн за один на суму 94 594,0 з ПДВ. 

Відповідно до визначення, наведеного в абзаці п'ятнадцятому пункту 4 
розділу І стандарту 121 «Основні засоби» та вартості одного комплекту, яка 
більше 7200 грн (з ПДВ), придбана ЦОЗ ДКВС комп'ютерна техніка 
відноситься до основних засобів. 

В порушення пункту 1.2 глави 1, частини 9 підпункту 3.1.1 пункту 3.1 
глави 3 Інструкції 333 та абзацу п'ятнадцятого пункту 4 розділу І і підпункту 
3.1.4 підпункту 3.1 пункту 3 розділу II стандарту 121 «Основні засоби»,а також 
частини 6 абзацу сьомого підпункту 1.1 пункту 1 розділу II Методичних 
рекомендацій з основних засобів і Плану рахунків, ЦОЗ ДКВС здійснив 
придбання 190 комплектів комп'ютерної техніки, вартістю 16 647,4 грн за один 
на суму 3 162 996,5 грн з ПДВ та 10 комплектів вартістю 9 459,4 грн за один на 
суму 94 594,0 з ПДВ , всього 200 комплектів комп'ютерної техніки на загальну 
суму 3 257 591,0 грн за кодом 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар» та оприбуткував їх на субрахунку 1113 «Малоцінні необоротні 
матеріальні активи». 

Отже, видатки на проведення публічних закупівель 200 комплектів 
комп'ютерної техніки загальною вартістю 3 257 591,0 грн грн за кодом 2210 
„Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" є порушення встановлених 
вимог щодо застосування бюджетної класифікації. 

Згідно з нормами пункту 31 частини першої статті 116 Бюджетного 
кодексу України порушення встановлених вимог щодо застосування бюджетної 
класифікації є порушенням бюджетного законодавства. 

Бюджетні кошти в сумі 3 257 591,0 грн грн витрачені на цілі, що не 
відповідають бюджетним асигнуванням за КЕКВ 2210, затвердженим 
кошторисом на 2018 рік ЦОЗ ДКВС за бюджетною програмою 
КПКВК 3601020, і відповідно до норм статті 119 Бюджетного кодексу України 
становлять нецільове використання бюджетних коштів. 

Видатки за КЕКВ 2220 первинним кошторисом ЦОЗ ДКВС на 2018 рік не 
затверджувалися:-: Однак, в процесі прийняття протягом березня-вересня 
2018 року на баланс" утвореного ЦОЗ ДКВС медичних закладів виникала 
термінова потрЄ-ба "в закупівлі лікарських засобів та виробів медичного 
призначення. 0*3 

Зростання Асигнувань за КЕКВ 2220 відбувалося поетапно у травні, 
листопаді та грудйі'2018 року (довідки про зміни до кошторису та про зміни до 
плану асигнуваї-Гь'загального фонду бюджету на 2018 рік від 17.05.2018 №3, від 
22.11.2018 №28 та від 12.12.2018 № 34), з урахуванням зменшення у червні, 
липні та грудні 2Ш8 року (довідки про зміни до кошторису та про зміни до 
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плану асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік від 13.06.2028 №8, від 
26.07.2018 №11 та від28.12.2018 № 43), на загальну суму 154 141,9 тис. гривень. 

Підставами для збільшення бюджетних асигнувань були письмові 
звернення Установи до Мін'юсту. Зокрема, листи ЦОЗ ДКВС від 04.05.2018 
№ 432, 10.05.2018 № 504, від 17.09.2018 № 4446, 23.10.2018 № 5568 і від 
28.11.2018 № 6464, адресовані в.о. Державного секретаря Мін'юсту 
Косолаповій О.А. (далі - листи 432, 504, 4446, 5568 і 6464 відповідно) та від 
23.10.2018 № 5568, адресований Департаменту фінансового забезпечення та 
бухгалтерського обліку Мін'юсту (Лист 5864). 

Зокрема в: 
- Листі 504 висловлювалося' прохання перерозподілити залишок 

невикористаних бюджетних асигнувань, що спрямовувалися Державній 
установі «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби 
України» по КЕКВ 2220 в обсязі 48 942,0 тис. грн. утвореному ЦОЗ ДКВС 

Однак внаслідок того, що Тендерний комітет ЦОЗ ДКВС утворено лише в 
червні, а тривалість процедури закупівлі щонайменше 45 днів, неготовності на 
той час забезпечити медикаментами та лікарськими засобами засуджених та 
осіб, узятих під варту, Установа листом від 22j.06.2018 № 1773 звернулася до 
Мін'юсту з проханням «внести зміни до плану асигнувань на 2018рік за кодом 
2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» зменшивши асигнування у 
обсязі 4 735,0 тис. грн. та збільшити асигнування установ виконання покарань, 
слідчих ізоляторів згідно додатку» на цей обсяг. 

- листі 6464 зазначалося, що відповідно до наказу МОЗ України від 
26.09.2018 № 1752 «Про внесення змін до додатка 4 «Методики розробки та 
впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової 
медицини», зареєстровано в Мін'юсті 16.10.2018 № 161/32613, виникла 
додаткова потреба у закупівлі лікарських засобів та виробів медичного 
призначення для проведення лікування хворих на туберкульоз сучасними 
методами. Необхідно придбати додатково протитуберкульозні препарати, 
комплекти венозних порт-систем та медичну рентгенівську плівку. 

В додатках до листів наводилися узагальнені дані розрахунків потреби в 
коштах за КЕКВ 2220: 

- додаток до листа 432 річна потреба в обсязі 142 664,7 тис. гривень. При 
цьому потреба в препаратах проти гепатиту не визначалася; 

- додатках до листів 4446 і 5568 в обсязі 99 800,0 тис. гривень. При цьому 
потреба в препаратах проти гепатиту не визначалася. 

Аудитом встановлено, що у ЦОЗ ДКВС, відповідно до наданих до аудиту 
документів, діяв наступний порядок визначення потреби в лікарських засобах. 

Потреба в-лікарських засобах формувалася на рівні закладів охорони 
здоров'я створених' філій ЦОЗ ДКВС, відповідно до встановлених вимог, 
оформлювалася і-спрямовувалася центральному апарату ЦОЗ ДКВС. 

Заклади охорони здоров'я ЦОЗ ДКВС України розраховували потребу в 
лікарських засобах -для лікування соматичних захворювань відповідно до 
Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і 
установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з 
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державного та місцевих бюджетів, затверджено наказом МОЗ України 
від 11.07.2017 № 782 «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в 
закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров'я, що 
повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів», 
Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1081). 

Відповідно до наказу ЦОЗ ДКВС від 03.05.2018 № 8-Ад «Про 
забезпечення профільного супроводу закупівель, розподілу лікарських засобів 
та медичних виробів», робочими групами за відповідним напрямком 
опрацьовувалася потреба, надана філіями, або розрахована фахівцями 
центрального апарату ЦОЗ ДКВС, щодо закупівлі лікарських засобів для 
лікування соматичних захворювань, протитуберкульозних засобів, 
антиретровірусних лікарських засобів, препаратів для лікування гепатиту С, 
виробів медичного призначення, дезінфекційних засобів, лабораторних 
реактивів, стоматологічних матеріалів тощо. При цьому потреба в препаратах 
проти гепатиту не визначалася і в тексті листа не зазначалася. 

Орієнтовна вартість лікарських засобів розраховувалася відповідно до 
реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби МОЗ України, що діє 
відповідно до постанови КМУ від 02.07.2014 № 240 "Про референтне 
ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що 
закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів" та наказу МОЗ 
України від 18.08.2014 № 574 "Про затвердження Положення про реєстр 
оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, 
порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної 
ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874 (далі -
Постанова 240, Положення 574 відповідно). 

Відділ контролю за лікарськими засобами ЦОЗ ДКВС здійснював 
узагальнення потреб Філій у лікарських засобах (у тому числі наркотичних) 
відповідно до поданих ними заявок. 

За результатами опрацьованих матеріалів, робоча група, до складу якої 
входять фахівці належного напрямку, складає протокол (до аудиту надані та 
вивчались протоколи № 8 від 29.10.2018, №№ 10 і 11 від 23.11.2018) , в якому 
визначає предмет закупівлі, медико-технічні вимоги до нього, кількість та 
очікувану вартість; ; г 

Відділ контрою за лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення надає -службову записку на ім'я директора ЦОЗ ДКВС України та 
заявку для прийн-яття,рішення про закупівлю. В заявці на закупівлю лікарських 
засобів зазначається міжнародна непатентована назва препаратів, кількість, 
форма випуску, дозування, очікувана вартість. Також до Заявки додається копія 
протоколу засідання робочої групи. 

Після проведення відкритих торгів та укладання договорів профільний 
відділ здійснює -розподіл лікарських засобів, який затверджується наказом, 
відповідно до потреб Філій ЦОЗ ДКВС України та контроль за постачанням 
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медичного майна до місць постачання. При отриманні лікарських засобів 
матеріально-відповідальна особа здійснює вхідний контроль якості лікарських 
засобів та зазначає в журналі вхідного контролю. Також контролює терміни 
придатності товару, дотримання умов зберігання відповідно до наказу МОЗ 
України від 16.12.2003 № 584 «Про затвердження Правил зберігання та 
проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних 
закладах» та використання. 

Закупівля наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів протягом 
2018 року не здійснювалась. 

У 2019 року неодноразово оголошувалися відкриті торги, але у зв'язку з 
відміною торгів внаслідок відсутність тендерних пропозицій учасників 
закупівлю здійснено не було. Тому дану групу препаратів було оголошено для 
закупівлі у 2020 році. Станом на 01.07.2020 закупівлі не проводилися. 

Аналіз касового виконання обсягу відкритих бюджетних асигнувань за 
КЕКВ 2220 у 2018 році наведено в табл. 16. 

Таблиця 16 

КЕКВ лип. серп. верес. жовт. листоп. грудень Разом 

2220 

Асигнування, первинні 0,00 0,00 0,00 і 0,00 0,00 0,00 0,00 

2220 

Сума змін, +/- 464,9 5100,0 5300,0 20792,9 6200,0 116284,1 154 141,9 

2220 
Асигнування, після змін 464,9 5 100,0 5 300,0 20 792,9 6 200,0 116284,1 154 141,9 

2220 Касові видатки, за місяць 0,0 0,0 0,0 12015,8 25688,6 116420,7 154 125,1 2220 
Відхилення касових 
видатк ів від обсягу 
в ідкритих а с и г н у в а н ь 

-464,9 -5100,0 -5300,0 -8 777,1 19 488,6 136,6 -16,8 

Дані табл. 16 свідчать, що не зважаючи на наявність у серпні -
вересні 2018 року відкритих бюджетних асигнувань ЦОЗ ДКВС не 
затверджував річного плану закупівель, не розпочинав тендерних процедур, 
оскільки не були вирішенні питання формування структури відокремлених 
підрозділів Установи. 

Так, зокрема, станом на 01.10.2018 облічувалося невикористаних ЦОЗ 
ДКВС бюджетних асигнувань в обсязі 10 864,9 тис. гривень. 

Станом на 01.11.2018, з урахуванням проведених протягом місяця 
видатків за КЕКВ 2220 у сумі 12 015,8 тис. грн, обсяг невикористаних 
бюджетних асигнувань становив 19 636,0 тис. гривень. 

В грудні 2019 року було проведено касових видатків на суму 
116 420,7 тис. грн, що становили 75,5 відс. затверджених кошторисом на 
2018 рік ЦОЗ ДКВС видатків за КЕКВ 2220. 

Вище зазначені факти вказують на те, що протягом липня-
серпня 2018 року, Мін'юст (головний розпорядник бюджетних коштів) і ЦОЗ 
ДКВС (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня) не забезпечили 
виконання пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України щодо 
управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних 
повноважень за КЕКВ 2220 в обсязі 10 864,9 тис. грн, забезпечуючи, зокрема, 
ефективне використання бюджетних коштів, організацію та координацію 
роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. 

Водночас, обсяг відкритих бюджетні асигнування за КЕКВ 2120 в сумі 
16,8 тис. грн- -залишилися невикористаним. Відповідно до інформації 
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начальника відділу - головного бухгалтера, невикористаний обсяг бюджетних 
асигнувань в сумі 16,8 тис. грн - це економія бюджетних коштів на кінець року, 
що виникла в наслідок застосування процедур публічних закупівель. 

На закупівлю медикаментів та перев'язувальних матеріалів за КЕКВ 2220 
використано коштів державного бюджету на суму 154 125,1 тис. грн, в тому 
числі на закупівлю: 

протитуберкульозних лікарських засобів 42 996,8 тис. грн; 
дезінфікуючих засобів 8 948,9 тис. грн; 
соматичних лікарських засобів 52 086,2 тис. грн; 
антиретровірусних лікарських засобів (APT) 6 215,5 тис. грн; 
лікарських засобів для лікування гепатиту С 4 689,6 тис. грн; 
виробів медичного призначення 39 187,1 тис. гривень. 
Вибірковою перевіркою дотримання норм Закону України від 22.12.2015 

«Про публічні закупівлі» (далі - Закон № 922) щодо закупівель проведених за 
КЕКВ 2220 встановлено наступне. 

Відповідно до даних протоколу № 26 від 31.10.2018 засідання тендерного 
комітету розглянуто питання щодо внесення змін до Річного плану закупівель 
ЦОЗ ДКВС на 2018 рік, розгляду питання іЦодо початку процедури закупівлі та 
розгляд і затвердження тендерної документації на закупівлю: ДК 021:2015-
33600000-6 - Фармацевтична продукція (лікарські засоби для лікування 
гепатиту С - Софосбувір (моно препарат та в комбінації з ледіспасвіром), 
Рібавирин) та прийнято рішення; 

- внести зміни до Річного плану закупівель ЦОЗ ДКВС на 2018 рік в 
частині включення предмету закупівлі ДК 021:2015-33600000-6 -
Фармацевтична продукція (лікарські засоби для лікування гепатиту С -
Софосбувір (моно препарат та в комбінації з ледіспасвіром), Рібавирин); 
очікувана вартість закупівлі 83 537 370,0 грн з ПДВ; процедура закупівлі -
відкриті торги з публікацією англійською мовою, орієнтовний початок 
проведення процедури закупівлі - жовтень; 

- розпочати процедуру закупівлі; 
- затвердити тендерну документацію на закупівлю ДК 021:2015-33600000-

6 - Фармацевтична продукція (лікарські засоби для лікування гепатиту С -
Софосбувір (моно препарат та в комбінації з ледіспасвіром), Рібавирин. 

Відповідно,,до даних Річного плану закупівель ЦОЗ ДКВС на 2018 рік 
31.10.2018 було, розміщено повідомлення про проведення закупівель ДК 
021:2015-336000^0-6 - Фармацевтична продукція (лікарські засоби для 
лікування гепатиту- С - Софосбувір (моно препарат та в комбінації з 
ледіспасвіром), Рібавирин); очікувана вартість закупівлі 83 537 370,0 грн з 
ПДВ, за КПКВК -2220, шляхом проведення відкритих торгів. 

Згідно з даними протоколу № 8 від 29.10.2018 засідання робочої групи 
ЦОЗ ДКВС з підготовки медико-технічних вимог до закупки лікарських засобів 
для лікування гепатитів С, на час розміщення повідомлення про закупівлі 
Установа не володіла точними даними щодо кількості хворих з числа 
пенітенціарного населення України, 55 507 осіб, хворіє на вірусний гепатит С 
(далі - ВГС). Було-, прийнято рішення визначити кількість таких хворих 



розрахунково, враховуючи «обмежену кількість коштів», в кількості 65 відс. 
загальної кількості BIJI-інфікованих. Визначена за такою методикою кількість 
хворих, «що підлягають етіотропній терапії на ХГС препаратом прямої дії 
становить 2500 осіб. З них за розрахунковими даними 750 осіб, 

Що мають показання до призначення рибавірину (а саме хворі на 2 та З 
генотипи вірусного гепатиту С, та хворі з цирозом печінки). Згідно протоколу 
лікування ВГС, затвердженого наказом МОЗ України № 129 від 18.07.2016, для 
1,2,3,4 генотипів доцільно ви користування комбінованого препарату 
софосбувір/ледіпасфір, що приймається по 1 табл. (400/90) на добу. Для 2-3 
генотипу, 1 генотипу ускладненого цирозом печінки призначається рибавірин по 5 
капсул (по 200 мг) на добу. Планується курс лікування тривалістю 84 доби. 

Приймаючи до уваги вищеперераховані дані необхідно закупити 210 000 
табл. софосбувіру/ледіпасфіру вартістю 389,607 грн за табл 315 000 капсул 
рибаваріну вартістю 5,46 грн за капсулу. 

Загальна вартість необхідної кількості софосбувіру/ледіпасфіру (400/90мг) 
- 8 181 370 грн, рибавірину (200 мг) - 1 719 900 грн. Всього потрібно коштів -
83 537 370 грн. 

Орієнтовна вартість за одиницю виміру розрахована відповідально до 
Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби МОЗ України, що діє відповідно 
до постанови KM України від 02.07.2014 № 240 «Про референтне ціноутворення 
на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за 
кошти державного та місцевих бюджетів» та наказу МОЗ України від 
18.08.2014 № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних 
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього 
змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб 
медичного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 
вересня 2014 року за № 1097/25874. 

Орієнтовна вартість становить 83 537 370 грн.» 
На підставі наведених вище медико-економчних розрахунків була 

сформована заявка на закупівлю цих медичних засобів, яку було направлено 
службовою запискою від 31.10.2018 № 2035 тендерному комітету ЦОЗ ДКВС. 

Однак, як було з'ясовано в ході аудиту, розрахунок потреби в коштах на 
закупівлю препаратів для лікування ВГС не включався ЦОЗ ДКВС в потребу в 
коштах за КЕКВ 2220, що наводилася в додатках до: 

- листа 432, річна потреба в обсязі 142 664,7 тис. грн; 
- листів 4446 і 5568, в обсязі 99 800,0 тис. гривень. 
Отже, бюджетні асигнування в обсязі 99 800,0 тис. грн. спрямовані 

Мін'юстом відповідно до витягу № 1363 з реєстру змін № 144 від 16.11.2018 
розподілу показників зведених кошторисів на 2018 рік за бюджетною 
програмою ІШКВК 3601020 за КЕКВ 2220 ЦОЗ ДКВС, де-юре, відповідно до 
абзацу дванадцятого пункту 47 Порядку 228, передбачалися на інші закупівлі, 
ніж закупівля препаратів для лікування ВГС. Водночас, допущено порушення 
вимог частини першої статті 4 Закону 922, якою визначено, що планування 
закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і 
послуг. : 

Ольга Зеленяк
Кошти витрачені в порушення закону



48 

Щодо цього факту, на вимогу контрольної групи Рахункової палати, ЦОЗ 
ДКВС надано наступне пояснення. 

«В рамках підтримки Глобальної стратегії сектору охорони здоров 'я ВООЗ 
щодо вірусних гепатитів на період 2016-2021 p.p. ДУ ЦОЗ ДКВС України в 2018 
році розпочато обстеження та лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С 
у в 'язнених та осіб узятих під варту. 

Враховуючи статистичні дані захворюваності населення України на 
вірусний гепатит С потенційна кількість осіб серед пенітенціарного населення 
України (ВІЛ-інфіковані особи та особи без ВІЛ), що мають хронічний вірусний 
гепатит С становить приблизно 5637 осіб. 

Робочою групою з даного напрямку було проведено засідання щодо розгляду 
листа відділу громадського здоров'я щодо потреби в лікарських засобах для 
лікування хворих на вірусний гепатит С та розрахунків фахівців, якими було 
визначено схеми лікування, які передбачають використання препаратів 
Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром та Рибавирин. (обгрунтування та 
розрахунки надаються). 

За результатами опрацьованих матеріалів, робочою групою, складено 
протокол, в якому визначено предмет закупівлі, медико-технічні вимоги до нього, 
кількість та очікувану вартість. / 

Відділ контрою за лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення надав службову записку на ім 'я директора ЦОЗ ДКВС України та 
заявку для прийняття рішення про закупівлю. Також до Заявки додається копія 
протоколу засідання робочої групи. 

Відповідно до поданої заявки на проведення процедури закупівлі лікарських 
засобів для лікування гепатиту С на засіданні тендерного комітету 31.10.2018 
(протокол № 26) було прийнято рішення внести зміни до річного плану закупівель 
ЦОЗ ДКВС України на 2018 рік в частині включення предмета закупівлі ДК 
021:2015 - 33600000-6 - Фармацевтична продукція (лікарські засоби для лікування 
гепатиту С - Софосбувір (монопрепарат та в комбінації з ледіпасвіром), 
Рибавірин), очікувана вартість предмета закупівлі - 83 537 370,00 (вісімдесят 
три мільйони п 'ятсот тридцять сім тисяч триста сімдесят) грн. 00 коп. з ПДВ; 
процедура закупівлі - відкриті торги з публікацією англійською мовою, 
орієнтовний початок проведення процедури закупівлі - жовтень. На цьому ж 
засіданні прийнято рішення про початок процедури закупівлі лікарських засобів 
для лікування гепатиту С та затверджено тендерну документацію. 

Відповідно до cm. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» оголошення 
про проведення зазначеної процедури закупівлі було оприлюднене не пізніше ЗО днів 
до дня розкриття тендерних пропозицій, а саме: 31.10.2018. Кінцевий термін 
подання пропозиційЗО. 11.2018. 

На участь у ' вказаній процедурі закупівлі тендерні пропозиції подали два 
учасника - ГОВ «ДїатОм» та ТОВ «Томаш». 

За результатами розгляду тендерних пропозицій 03.12.2018 учасники були 
допущені до аукціону, який відбувся 10.12.2018. 

Ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами 
аукціону склала 23'919 000,00 грн. 

Договір з переможцем процедури закупівлі ТОВ «Діатом» був укладений у 
встановлений законодавством строк - 21.12.2018. (договір від 21.12.2018 №119) 



Враховуючи, що додаткові кошти не було виділено, препарати для лікування 
ВГС були закуплені за рахунок економії коштів від інших закупівель лікарських 
засобів, тобто на суму 4 689,5 тис.грн. (додаткова угода №1 від 21 грудня 2018 
року). 

Принагідно повідомляю, що замовник для забезпечення потреб у товарах, 
роботах і послугах може розпочати процедуру закупівлі за відповідним 
предметом закупівлі, керуючись його очікуваною вартістю за умови, що в проекті 
договору про закупівлю та у договорі про закупівлю буде передбачено відповідний 
порядок виникнення договірних зобов 'язань в залежності від реального 
фінансування. 

Таким чином., у договорах ЦОЗ ДКВС на закупівлю товарів, робіт і послуг, 
пунктом 3.4. передбачено: Згідно частини 1 статті 23 Бюджетного кодексу 
України бюджетні зобов 'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за 
наявності відповідного бюджетного призначення. 

Також, слід зазначити, що п.4 cm.З6 Закону передбачено зміну істотних 
умов договору після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у 
випадку зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу 
видатків замовника. 

Відповідно' до цієї норми Закону, пунктом 6.2.3. Договору передбачено 
можливість зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього 
Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони 
вносять відповідні зміни до г;ього Договору иіляхом укладення відповідної 
додатково ї угоди. 

Зазначена угода зареєстрована в Управлінні Дероюавної казначейської 
служби України в м.Києві та проведена оплата, що підтверджує законність 
здійснення закупівлі в межах плану асигнувань на 2018 рік. 

Таким чином, зменшення обсягів закупівлі лікарських засобів для лікування 
вірусного гепатиту С здійснено в межах чинного законодавства». 

На час розміщення в Річному плані закупівель ЦОЗ ДКВС на 2018 рік 
повідомлення про проведення закупівель ДК 021:2015-33600000-6 -
Фармацевтична продукція (лікарські засоби для лікування гепатиту С -
Софосбувір (моно препарат та в комбінації з ледіспасвіром), Рібавирин); 
очікуваною вартістю закупівлі 83 537 370,0 грн з ПДВ, за КПКВК 2220, шляхом 
проведення відкритих торгів, Установа не мала належного обсягу 
невикористаних ^бюджетних асигнувань. Так, станом на початок листопада 
2018 року, обсяг невикористаних ЦОЗ ДКВС бюджетних асигнувань становив 
лише 19 636,0 тис. гривень. 

Крім того, розрахунок потреби в препаратів для лікування ВГС не можна 
вважати переконливим, оскільки цей розрахунок базується на методиці, в 
основу якої покладено припущення щодо можливої кількості хворих на ВГС, 
яка може змінюватись під дією суб'єктивного фактору при виборі відсотка 
хворих в залежності від очікуваного обсягу фінансування, що може бути 
спрямованим на придбання ліків. 

Також, аудитом було встановлено, що вартість за одиницю виміру 
препарату софосбувір/ледіпасфір, 1 табл. (400/90), розраховувалася не 
відповідно з даними -Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби МОЗ 



50 

України, а шляхом моніторингу цін в аптеках, які діяли на той час. Це 
пояснювалось тим, що Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби МОЗ 
України на препарат «Харвоні», що планувався до закупки, містив ціну (с. 751 
Реєстру), що в декілька разів перевищувала діючу роздрібну в мережі аптек. 

Водночас, з включенням наказом МОЗ України від 29.11.2018 № 2221 до 
Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби МОЗ України лікарського 
засобу Ledipasvirf Sofosbuvir СОФГЕН-JI, таблетки, вкриті плівковою 
оболонкою, по 90 мг ледіпасфіру та 400 мг софосбувіру, по 28 табл. у 
контейнері; по 1 контейнеру у картонній коробці, фірми HETERO LABS 
LIMITED (Індія), вартістю 219,1486 грн за таблетку, визначена ЦОЗ ДКВС 
вартість за одиницю виміру препарату софосбувір/ледіпасфір, 1 табл. (400/90) 
389,607 грн виявилася завищеною на 170,458 грн, або на 77,8 відсотка. 

В подальшому, після оприлюднення Реєстру оптово-відпускних цін на 
лікарські засоби МОЗ України з внесеними наказом МОЗ України від 
29.11.2018 № 2221 змінами, заявлена Тендерним комітетом ЦОЗ ДКВС вартість 
препарату софосбувір/ледіпасфір, 1 табл. (400/90), визначена виходячи за 
одиницю виміру 389,607 грн, не була змінена, оскільки за поясненням, наданим 
заступником директора ЦОЗ ДКВС, «ЗаконЬм 922 не встановлено обов'язку 
замовника зменшувати очікувану вартість предмету закупівлі за результатами 
додаткового моніторингу на кінцеву дату подання тендерних пропозицій». 

Отже, потреба ЦОЗ ДКВС в бюджетних асигнуваннях на закупівлю 
препарату софосбувір/ледіпасфір, 1 табл. (400/90) була завищена на 
53 694 396 гривень. 

За результатами проведених тендерним комітетом відкритих торгів по цих 
закупівлях укладено договір про закупівлі № 119 від 21.12.2018 № 119 між ЦОЗ 
ДКВС та ТОВ «ДІАТОМ», код СДРПОУ 38737616, (далі - Договір 119) на 
поставку ДК 021-2015:33600000-6 - Фармацевтична продукція (лікарські засоби 
для лікування гепатиту С - Софосбувір (монопрепарат та в комбінації з 
ледіпасвіром), Рибавірин (далі - товар). 

Ціна за одиницю товару та загальна ціна товару встановлюється в гривнях 
та визначалася в Специфікації до цього договору. Окремі показники 
відображені в Специфікації наведено в табл. 17: 

Таблиця 17 

№ 
з/п 

Міжнародна непатентована 
назва, торгова назва, форма 

випуску, дозу-вання 

Од. 
виміру <іль-кість 

Ціна за од. 
вим. з ПДВ, 

грн 

Фасу-
вання 

Кільк. 
упак. 

Вар-тість з 
ПДВ. 

т и с . ф н 
Виробник 

і 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Софосбувір/ледіпасвір; 
СОФГЕН-Л; Г ї 
таблетки, вкриті плівковою 
оболонкою, п о \ 90 мг 
ледіпасвіру 
та 400 мг софосбувіру, по 28 
таблеток у контейнері, по і 
контейнеру у —картонній 
коробці 

таб. 210000 110,0 28 7500 23100,0 Гетеро Лабз 
Лімітед, Індія 

2 

Рибавірин; 'V" 
РИБАВІРИН-
АСТРАФАРМ; 
капсули по 200 mr." п&. 10 
капсулу 
блістері; 6 блістерів у 

капе. 315000 2,60 60 5250 819,0 

т о в 
"АСТРАФА 

РМ", 
Україна 

Ольга Зеленяк
Про завищення очікуваної вартості закупівлі
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І коробці з картону 
Усього 23919 ,0 

Відповідно до розділу 3 Договору встановлювалося, зокрема, що ціна 
цього Договору : 

становить 23 919 000,00гривень (двадцять три мільйони дев'ятсот 
дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ, у тому числі ПДВ 1 564 794,39 
гривень (один мільйон п'ятсот шістдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто 
чотири гривні 39 копійок). 

не може змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань 
сторонами в повному обсязі, крім випадку, передбаченому п. 1, 5 ч. 4 ст. 36 
Закону 922. 

Згідно частини 1 статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні 
зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності 
відповідного бюджетного призначення. 

Відповідно до розділу 4 Договору визначалося, зокрема, що: 
розрахунки за даним договором проводяться відповідно до статті 49 

Бюджетного кодексу України шляхом 100% оплати Замовником вартості 
Товару, зазначеного в специфікації до цього' Договору, після його отримання та 
згідно підписаної Сторонами видаткової накладної на поставку товару 
протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки Товару. У разі затримки 
бюджетного фінансування, розрахунки проводяться протягом 5 (п'яти) 
банківських днів з дати отримання Замовником на свій реєстраційний рахунок 
бюджетного призначення на фінансування закупівлі за вказаним напрямом. 

Замовник має право, при наявності погодження головного розпорядника 
бюджетних коштів, провести розрахунки за даним договором шляхом 100% 
попередньої оплати Товару на підставі постанови Кабінету Міністрів України 
«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються 
за бюджетні кошти» № 117 від 23.04.2014 (далі - Постанова 117). У випадку 
здійснення Замовником попередньої оплати закупівля за даним Договором 
здійснюється у строк не більше шести місяців протягом поточного бюджетного 
періоду, крім випадків визначених пунктом 2 Постанови № 117. 

Документом, що підтверджує зобов'язання Замовника сплатити 
Постачальнику кошти за придбання Товару є: 

- у разі здійснення розрахунків шляхом оплати по факту поставки Товару 
- видаткова накладна на поставку Товару, оформлена відповідно до вимог 
законодавства; 

- у разі здійснення попередньої оплати у порядку встановленому п. 4.1. 
даного Договору - рахунок Постачальника. 

Відповідно до розділу 5 Договору визначалося, зокрема, що Строк 
поставки Товару - до 26.12. 2018 року. 

За умови здійснення Замовником попередньої оплати Товару строк 
поставки Постачальником Товару: 

- не пізніше шести місяців для лікарських засобів, які визначаються з 
урахуванням положень Постанови № 117. 
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Оскільки, як зафіксовано в цьому акті вище, державні закупівлі 
проводилися ЦОЗ ДКВС без достатнього фінансування об'явленого обсягу 
закупівель і проведення відкритих торгів, на час підписання Договору 119 
невикористаних бюджетних асигнувань не вистачало для виконання цього 
Договору в повному обсязі закупівлі, ЦОЗ ДКВС укладено з ТОВ «ДІАТОМ» 
додаткову угоду № 1 до Договору № 119 від 21.12.2018 (далі - Додаткова 
угода 1). 

Додатковою угодою 1 встановлювалося, зокрема, що: 
-згідно п.1 ч.4 ст. 36 Закону 922 та п. 11.1. Розділу 11 Договору 119 

сторони, за взаємною згодою, домовились зменшити обсяг закупівлі наступних 
лікарських засобів: 

СОФГЕН-Л таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 90 мг ледіпасвіру 
та 400 мг софосбувіру, по 28 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у 
картонній коробці (виробник Гетеро Лабз Лімітед, Індія) зменшити до 41 580 
таблеток; 

РИБАВІРИН-АСТРАФАРМ капсули по 200 мг, по 10 капсул у блістері; 6 
блістерів у коробці з картону (виробник ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна) до 
44 520 капсул. і 

- зменшити ціну договору на 19 229 448,00 грн.(дев'ятнадцять мільйонів 
двісті двадцять дев'ять тисяч чотириста сорок вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, 
у тому числі ПДВ: 1 258 001,27грн. (один мільйон двісті п'ятдесят вісім тисяч 
одна гривня 27 копійок). 

Оскільки, за час, що залишався до кінця бюджетного року ТОВ 
«ДІАТОМ» виконати Договір 119, у урахуванням Додаткової угоди 1, не 
представлялося можливим, ЦОЗ ДКВС укладено з ТОВ «ДІАТОМ» додаткову 
угоду № 2 до Договору № 119 від 27.12.2018 (далі - Додаткова угода 2). 

Додатковою угодою 2 встановлювалося, зокрема, що згідно п.4 ч.4 ст. 36 
Закону 922 та з урахуванням положень Постанови 117 сторони, за взаємною 
згодою, домовились про наступне: 

- пункт 10.1. розділу 10 викласти в такій редакції: «10.1. Цей Договір 
набирає чинності з ,цати його підписання Сторонами і діє до 30 червня 2019 
року або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. 

-інші умови Договору 119 від 21 грудня 2018 р. залишаються 
незмінними. 

Встановлені аудитом за даними бухгалтерського обліку ЦОЗ ДКВС 
факти, що характеризують виконання Договору 119, з урахуванням додаткових 
угод 1 і 2, відображені в табл. 18. 

Таблиця 18 

Назва 
постачальника/ 
Договір/КЕКВ 

Призна-
чення 

Стан 
розра-
хунків, 
тис. грн 

Платіжне доручення 
Документ на 

оприбуткування, 
акт/накладна 

Відображено 
розрах. в 

регістрах б/о 
Назва 

постачальника/ 
Договір/КЕКВ 

Призна-
чення 

Стан 
розра-
хунків, 
тис. грн дата № сума, 

тис. грн дата № сума, тис. 
фН 

міс., 
рік 

м.о. 
№ 

ТОВ «Діатом», 
Договір 119, 

оплата за 
KEKB 2220 

Лікуван-
ня в г с 

.. ,Д . з.: 
'4689,55 

27.12 
.2018 613 4689,55 

05.02.19 10 115,75 02.19 4 ТОВ «Діатом», 
Договір 119, 

оплата за 
KEKB 2220 

Лікуван-
ня в г с 

.. ,Д . з.: 
'4689,55 

27.12 
.2018 613 4689,55 

03.06.19 219 4573,8 06.19 4 

Усього 4689.55 



53 

Дані табл. 18 свідчать, що за результатами виконання Договору 119, з 
урахуванням додаткових угод 1 і 2, у ЦОЗ ДКВС станом на 01.01.2019 року 
утворилася дебіторська заборгованість у сумі 4 689,55 тис. гривень. 

Зазначена дебіторська заборгованість утворилася внаслідок здійснення 
ЦОЗ ДКВС відповідно до Договору 119, з урахуванням додаткових угод 1 і 2, 
попередньої оплати у сумі 4 689,55 тис. грн. за поставку товарів. 

Зазначена дебіторська заборгованість частково була погашена 05.02.2019 
на суму 115,75 тис. гривень. Заключні поставки та закриття розрахунків по 
дебіторській заборгованості відбулися 03.06.2019 на суму 4 537,8 тис. гривень. 

Перевіркою правомірності проведення попередньої оплати за поставки 
товарів, визначених Договором 119, з урахуванням додаткових угод 1 і 2, 
встановлено наступне. 

Пунктом 1, абзацом 11 підпункту 4 пункту 1 та пунктом 2 постанови KM 
України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, 
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі - Постанова 117) 
установлено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних 
коштів, зокрема: 

у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 
можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення 
головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі 
закупівлі на строк не більше шести місяців лікарських засобів і виробів 
медичного призначення; 

здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що 
згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і 
надати протягом поточного бюджетного періоду, крім, зокрема, товарів, робіт і 
послуг, виробництво яких має довготривалий цикл, а саме: вакцин для 
профілактичних щеплень людей і тварин, лікарських засобів і виробів 
медичного призначення, продуктів лікувального харчування для дітей, хворих 
на фенілкетонурію, медичного обладнання та санітарних автотранспортних 
засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними 
програмами і заходами програмного характеру. 

До аудиту надано, зокрема, накази Мін'юсту від 26.01.2018 № 271/7 «Про 
попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти» (далі - Наказ 271/7) та від 31.10.2018 № 3883/7 «Про внесення змін до 
наказу Мін'юсту від 26 січня 2018 року № 271/7» (далі - Наказ 3883/7) та наказ 
Мін'юсту від 15.01.2019 № 123/7 «Про попередню оплату товарів, робіт і 
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі - Наказ № 123/7). 

Відповідно до абзацу першого пункту 1, абзацу третього підпункту З 
пункту 1 та пункту 2 Наказу 123/7, з урахуванням змін внесених пунктом 1 
Наказу 3883/7 в пункт 2 Наказу 271/7, Мін'юст (головний розпорядник 
бюджетних коштів бюджетної програми КПКВК 3601020) прийняв рішення, 
зокрема щодо ЦОЗ ДКВС, здійснювати за потреби у 2018 році попередню 
оплату у разі закупівлі товарів, робіт і послуг, зокрема лікарських засобів і 
виробів медичного-,призначення (для установ ДКВС України) на строк не 
більше шести місяців, тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами 

\ ' гу ; т с " 
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про закупівлю передбачається поставити, виконати, надати протягом поточного 
бюджетного періоду, крім товарів, робіт і послуг, виробництво яких має 
довготривалий цикл, а саме: лікарських засобів і виробів медичного 
призначення та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів 
охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного 
характеру. 

Щодо змісту терміну «державна програма» встановлено наступне. 
Відповідно до визначень, наведених в статті 1 Закону України від 

18.03.2004 № 1621 «Про державні цільові програми» (далі - Закон 1621), 
державна цільова програма - це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, 
які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, 
окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, 
здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та 
узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним 
забезпеченням. 

Державні цільові програми поділяються на: 
загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, 

соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля (далі -
загальнодержавні програми) - це програми, які охоплюють всю територію 
держави або значну кількість її регіонів, мають довгостроковий період 
виконання і здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої 
влади; 

інші програми, метою яких є розв'язання окремих проблем розвитку 
економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих галузей економіки 
та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної 
підтримки. 

Статтею 4 Закону 1621 визначено, що заходи, завдання та показники 
державних цільових програм, зокрема, враховуються під час складення проекту 
Державного бюджету України на відповідний рік шляхом визначення 
головними розпорядниками бюджетних коштів обсягів видатків на їх 
реалізацію у складі бюджетних програм та включення центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, 
відповідних бюджетних запитів до пропозицій проекту Державного бюджету 
України. 

В ході аудиту не встановлено, що бюджетна програми за 
КПКВК 3601020,. відповідно до бюджетних призначень якої надавались 
бюджетні асигнування ЦОЗ ДКВС та здійснювались видатки за КЕКВ 2220 на 
закупівлю лікарських засобів для лікування гепатиту С - Софосбувір ( ед 
ваги арат та в комбінації з ледіпасвіром), Рибавірин, має відношення до 
виконання конкретних державних цільових програм, які діяли у 2018 році. 
Зокрема у сфері відповідальності Мін'юсту державні цільові програми у 
2018 році не діяли, у. сфері відповідальності МОЗ України у 2018 році діяла 
лише одна Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії BIJI-
інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затверджена Законом України від 20.10.2014 
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№ 1708-VII «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної 
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки». 

Отже, в порушення пункту 1, абзацу 11 підпункту 4 пункту 1 та пункту 2 
Постанови 117 ЦОЗ ДКВС провів розрахунки за договором 119, з урахуванням 
додаткових угод 1 і 2, шляхом 100 відс. попередньої оплати медичних 
препаратів СОФГЕН-Л таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 90 мг 
ледіпасвіру та 400 мг софосбувіру, у кількості 41 580 таблеток та РИБАВІРИН-
АСТРАФАРМ капсули по 200 мг у кількості 44 520 капсул на загальну суму 
4 689,55 тис. грн на строк, що виходив за межі поточного бюджетного періоду 
2018 року. 

Згідно з нормами пункту 22 частини першої статті 116 Бюджетного 
кодексу України, порушення порядку здійснення попередньої оплати за товари, 
роботи та послуги за бюджетні кошти є порушенням бюджетного 
законодавства. 

Аудитом встановлено, що відповідно до даних бухгалтерського обліку 
ЦОЗ ДКВС у 2018 році, крім поставок товарів згідно договору 119, попередня 
оплата за КЕКВ 2220 бюджетної програми КПКВК 3601020 на 2018 рік на 
строк, що виходив за межі поточного бюджеіного періоду за лікарські засоби і 
вироби медичного призначення проводилась згідно укладених договорів про 
закупівлі у 6 випадках на суму 21 084,94 тис. гривень. Зазначена оплата 
облічувалась станом на 01.01.2019 як поточна дебіторська заборгованість (Д.з.) 
постачальників (дані табл. 19): 

Таблиця 19 

Назва 
постачальника/ 

Договір 

Призна-
чення 

Стан 
розра-
хунків, 

тис. грн 

Платіжне доручення 
Документ на 

оприбуткування, 
акт/накладна 

Відображено 
розрах. В 

регістрах б/о 
Назва 

постачальника/ 
Договір 

Призна-
чення 

Стан 
розра-
хунків, 

тис. грн дата № сума, 
тис. грн дата № сума, 

тис. грн 
міс., 
рік 

м.о. 
№ 

ТОВ «Томаш» 
(Договір 94 від 

10.12.18) 

сомати-
чні 
препа-
рати 

Д.з.: 
286,53 

28.12.18 643 
641 286,53 

07.02.19 1 152047,0 02.19 4 ТОВ «Томаш» 
(Договір 94 від 

10.12.18) 

сомати-
чні 
препа-
рати 

Д.з.: 
286,53 

28.12.18 643 
641 286,53 

14.03.19 2 134480,0 03.19 4 

ТОВ «Томаш» 
(Договір 95 від 

10.12.18) 

сомати-
чні 
препа-
рати 

Д з . : 
245,21 

28.12.18 
652 
642 245,21 

04.04.19 п J 231,0 
04.19 4 

ТОВ «Томаш» 
(Договір 95 від 

10.12.18) 

сомати-
чні 
препа-
рати 

Д з . : 
245,21 

28.12.18 
652 
642 245,21 

04.04.19 5 14,2 
04.19 4 

ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

витратні 
медичні 
матері-
али 
(бинти, 
трубки, 
шприци) 

Д.з.: 
2329 ,45 

28.12.18 575 
574 2329,45 

18.01.19 32 400,0 
01.19 4 ТОВ «Табекс 

Інвест» 
(Договір 96 від 

11.12.18) 

витратні 
медичні 
матері-
али 
(бинти, 
трубки, 
шприци) 

Д.з.: 
2329 ,45 

28.12.18 575 
574 2329,45 

23.01.19 34 146,0 01.19 4 ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

витратні 
медичні 
матері-
али 
(бинти, 
трубки, 
шприци) 

Д.з.: 
2329 ,45 

28.12.18 575 
574 2329,45 

23.01.19 35 271,45 
01.19 4 ТОВ «Табекс 

Інвест» 
(Договір 96 від 

11.12.18) 

витратні 
медичні 
матері-
али 
(бинти, 
трубки, 
шприци) 

Д.з.: 
2329 ,45 

28.12.18 575 
574 2329,45 13.03.19 39 1510,06 

03.19 4 

ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

витратні 
медичні 
матері-
али 
(бинти, 
трубки, 
шприци) 

Д.з.: 
2329 ,45 

28.12.18 575 
574 2329,45 

13.03.1 40 1,68 03.19 4 

ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

витратні 
медичні 
матері-
али 
(бинти, 
трубки, 
шприци) 

Д.з.: 
2329 ,45 

28.12.18 575 
574 2329,45 

05.04.19 41 0,26 

ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

в-би мед 
призна-
чення 
(ноші, 
джгут, 

ед • 
ваги, від 
смок-
тувачі, 
поромі-
нювачі) 

Д з . : 
8696, 96 

26.12.19 576 8696, 96 

18.01.19 

30 2085,0 

01.19 

4 

ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

в-би мед 
призна-
чення 
(ноші, 
джгут, 

ед • 
ваги, від 
смок-
тувачі, 
поромі-
нювачі) 

Д з . : 
8696, 96 

26.12.19 576 8696, 96 

18.01.19 31 2288,76 
01.19 

4 

ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

в-би мед 
призна-
чення 
(ноші, 
джгут, 

ед • 
ваги, від 
смок-
тувачі, 
поромі-
нювачі) 

Д з . : 
8696, 96 

26.12.19 576 8696, 96 

18.01.19 

т J J 612,5 
01.19 

4 ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

в-би мед 
призна-
чення 
(ноші, 
джгут, 

ед • 
ваги, від 
смок-
тувачі, 
поромі-
нювачі) 

Д з . : 
8696, 96 

26.12.19 576 8696, 96 29.01.19 36 1403,3 

01.19 

4 

ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

в-би мед 
призна-
чення 
(ноші, 
джгут, 

ед • 
ваги, від 
смок-
тувачі, 
поромі-
нювачі) 

Д з . : 
8696, 96 

26.12.19 576 8696, 96 

01.02.19 
37 1301,5 

02.19 
4 

ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

в-би мед 
призна-
чення 
(ноші, 
джгут, 

ед • 
ваги, від 
смок-
тувачі, 
поромі-
нювачі) 

Д з . : 
8696, 96 

26.12.19 576 8696, 96 

01.02.19 
38 235,9 

02.19 
4 

ТОВ «Табекс 
Інвест» 

(Договір 96 від 
11.12.18) 

в-би мед 
призна-
чення 
(ноші, 
джгут, 

ед • 
ваги, від 
смок-
тувачі, 
поромі-
нювачі) 

Д з . : 
8696, 96 

26.12.19 576 8696, 96 

19.04.19 42 770,0 04.19 4 
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г-
і - 27.05.19 г-К-1 4418,57 05.19 4 

TOB «БаДМ» 
(Договір 108 
від 20.12.18) 

АРТ-
препара-
ти 

Д з . : 26.12.18 573 6214.50 
TOB «БаДМ» 
(Договір 108 
від 20.12.18) 

АРТ-
препара-
ти 6214,50 

26.12.18 573 6214.50 
1 

Ц • 
й 24.06.19 чО 

О CN ЧС 

1795,93 06.19 4 

1 

і 

СП «Оптима-
Фарм, ЛТД» 
(Договір 124 
від 26.12.18) 

проти-
туберку-
льозні 
препа-
рати 

Д з . : 
3312,29 

28.12.18 655 3312,29 01.04.19 

19
00

01
43

 

3312,29 04.19 4 

Усього 21084,94 21084,94 21084,94 

Аналогічна, вищеописаній, ситуація щодо попередньої оплати за 
КЕКВ 2220 бюджетної програми КПКВК 3601020 Мін'юсту поставок медичних 
препаратів і товарів медичного призначення на строк, що виходив за межі 
поточного бюджетного періоду, згідно укладених за результатами проведених 
тендерним комітетом ЦОЗ ДКВС відкритих торгів, також мала місце у 
2019 році. 1 

Відповідно до абзацу першого пункту 1, абзацу третього підпункту З 
пункту 1 та пункту 2 Наказу 123/7 Мін'юст (головний розпорядник бюджетних 
коштів бюджетної програми КПКВК 3601020) прийняв рішення, зокрема щодо 
ЦОЗ ДКВС, здійснювати за потреби у 2019 році попередню оплату у разі 
закупівлі товарів, робіт і послуг, зокрема лікарських засобів і виробів 
медичного призначення (для установ ДКВС України), на строк не більше шести 
місяців тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про 
закупівлю передбачається поставити, виконати, надати протягом поточного 
бюджетного періоду, крім товарів, робіт і послуг, виробництво яких має 
довготривалий цикл, а саме: лікарських засобів і виробів медичного 
призначення та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів 
охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного 
характеру. 

Аудитом встановлено, що зміст терміну «державна програма», 
визначений статтею; 1 Закону 1621. Терміни «державна програма» і «бюджетна 
програма» нетотожні. Видатки на виконання державних програм у складі 
бюджетної програми КПКВК 3601020 Мін'юсту відсутні. 

Отже, ЦОЗ ДКВС не мав підстав застосовувати норми Наказу 123/7, що 
стосуються попередньої оплати товарів за рахунок видатків на виконання 
державних програм, при прийнятті рішень проводити попередню оплату 
поставок товарів, що виходять за межі поточного бюджетного періоду, за 
рахунок видатків за КЕКВ 2220 бюджетної програми по КПКВК 3601020 
Мін'юсту на 2019 рік. 

Дані щодо.стану розрахунків у 2019 році за поставки лікарських засобів і 
виробів медичного призначення, за які здійснена попередня оплата за 
КЕКВ 2220 бюджетної програми КПКВК 3601020 на 2019 рік на строк, що 
виходив за межі поточного бюджетного періоду, згідно з договорами поставки, 

Ольга Зеленяк
Про безпідставну попередню оплату за договором



укладеними за результатами відкритих торгів, проведених тендерним 
комітетом ЦОЗ ДКВС у 2019 році наведені в додатку 1 до цього Акту. 

Дані додатку 1 свідчать, що відповідно до даних бухгалтерського обліку 
ЦОЗ ДКВС у 2019 році попередня оплата за КЕКВ 2220 бюджетної програми 
КПКВК 3601020 Мін'юсту на 2019 рік на строк, що виходив за межі поточного 
бюджетного періоду за лікарські засоби і вироби медичного призначення 
проводились згідно укладених договорів про закупівлі у 3 випадках на суму 
27 625,66 тис. гривень. Зазначена оплата станом на 01.01.2020 облічувалась як 
поточна дебіторська заборгованість (Д.з.) постачальників. 

Видатки за КЕКВ 3110 первинним кошторисом ЦОЗ ДКВС на 2018 рік не 
'затверджувалися. Визначення потреби в медичному обладнанні, підготовці 
заявок на проведення процедур закупівлі з урахуванням необхідних технічних, 
якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі проводиться робочими 
групами ЦОЗ ДКВС відповідно до Положення про робочу групу, 
затвердженого наказом ЦОЗ ДКВС України від 18.03.2019 року №66-ОД (зі 
змінами). 

Щорічна потреба у медичному обладнанні складається з врахуванням 
наявного обладнання та у відповідності до табелів оснащення, затвердженими 
наказами МОЗ України. 

Наказами МОЗ України від 05.06.98 №153 «Про затвердження табелів 
оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів 
охорони здоров'я» та від 02.03.2011 №127 «Про затвердження примірних 
табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення 
центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень» 
затверджено табелі оснащення медичним обладнанням та устаткуванням. 

Відповідно до наданого пояснення ЦОЗ ДКВС «Відповідно до зазначеного 
переліку та фактичної наявності обладнання в медичних закладах філіями 
формувалась потреба в обладнанні. Необхідний перелік та кількість обладнання 
уточнюється та визначається на засіданні робочої групи за напрямком «Медичне 
обладнання та вироби-медичного призначення» з врахуванням наявних коїитів та 
першочерговості придбання. При необхідності філії вносять свої пропозиції щодо 
необхідності в іншому обладнанні (з урахуванням специфіки медичних закладів та 
відділень лікарень)». 

Аудитом встановлено, що ЦОЗ ДКВС листом від 18.09.2018 № 4470 
надіслано прохання керівникам філій ЦОЗ ДКВС надати інформацію про 
потребу в медичному обладнанні згідно табелів оснащення відповідних 
медичних закладів, що знаходяться в структурі ЦОЗ ДКВС. Інформацію 
пропонується надати у розрізі медичних закладів, згідно переліків медичного 
оснащення, з відміткою потреби на закупівлю обладнання та з урахуванням 
фактичної наявності обладнання. 

До аудиту надано потребу ЦОЗ ДКВС в медичному обладнанні за 
2018 рік узагальнену, на основі отриманої інформації від філій ЦОЗ ДКВС. 
Інформацію про потребу ЦОЗ ДКВС наведено в табл. 20. 



Таблиця 20 
Узагальнена потреба ЦОЗ ДКВС в медичному обладнанні 

за 2018 рік 
№ Обладнання Кількість одиниць 

1 Апарат УЗД 53 
2 Телемедицина 120 
і j Апарат для інгаляційного наркозу 16 
4 Гематологічний аналізатор 85 
5 Апарат штучної вентиляції легень 22 
6 Сухожарова шафа 167 
7 Дефібрилятор 88 
8 Комплекс рентгендіагностичний дентальний 14 
9 Рентгенапарат пересувний 16 
10 Фіброгастрокоп 17 
11 Стоматологічна установка 19 
12 Ліжко функціональне 402 
13 Центрифуга 73 
14 Крісло-візок 142 
15 Мікроскоп 55 
16 Малий хірургічний набір 90 
17 Біохімічний аналізатор 68 
18 Освітлювач переносний безтіньовий 111 
19 Гінекологічне, крісло 24 
20 Холодильник для зберігання лікарських засобів 218 

Початковим кошторисом ЦОЗ ДКВСна 2018 рік видатки на придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) не 
затверджувались. 

Листом від 23.10.2018 № 5568 ЦОЗ ДКВС довів прохання до Мін'юсту 
врахувати потребу ЦОЗ ДКВС у видатках на загальну суму 250 600 000,0 грн, в 
т.ч. по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів дострокового 
користування» на суму 129 800 000,0 грн на придбання медичного обладнання 
для медичних установ. 

Зростання асигнувань за КЕКВ 3110 відбулося у листопаді 2018 року 
(довідки про зміни до кошторису та про зміни до плану асигнувань загального 
фонду бюджету на 2018 рік від 16.11.2018 №28), на 
129 800,0 тис. гривень. 

Відповідно до даних розрахунку до кошторису надане Мінюсту листом 
від 23.10.2018 № 5568 на 2018 рік по КПКВК 3601020 (загальний фонд) ЦОЗ 
ДКВС за рахунок додаткових асигнувань держаного бюджету за КЕКВ 3110 
передбачалося придбати, наступне обладнання (табл. 21): 

Таблиця 21 

Н а й м е н у в а н н я обладнання 
К ільк ість 
одиниць 

Вартість 

Апарат УЗД 53 51 800 000 
Телемедицина 120 15 600 000 
Апарат для інгаляційного наркозу 8 16 000 000 
Гематологічний аналізатор 57 11 198 220 
Апарат штучної вентиляції легень 8 6 240 000 
Сухожарова шафа 95 5 605 000 
Дефібрилятор 82 4 756 000 
Комплекс рентгендіагностичний дентальний 14 3 920 000 
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Ш: 

I 

I 

Рентгенапарат пересувний : 1 2 200 000 
Фіброгастрокоп 3 1 890 000 
Стоматологічна установка 14 1 680 000 
Ліжко функціональне 100 1 600 000 
Центрифуга 64 1 600 000 
Крісло-візок 131 1 518 945 
Мікроскоп 51 1 275 000 
Малий хірургічний набір 73 1 095 000 
Легковий автомобіль 1 600 000 
Біохімічний аналізатор 7 589 015 
Освітлювач переносний безтіньовий 25 400 000 
Гінекологічне крісло 21 231 000 
Всього 129 798 180 

В ході аудиту встановлено, що в 2018 році ЦОЗ ДКВС за КЕКВ 3110 
закуплено медичне обладнання на загальну суму 129 214 877,0 грн. 

Всього в 2018 році укладено 9 договорів а саме: 
за ДК 021:2015-33110000-4-Візуалізаційнеобладнання для потреб 

медицини, стоматології та ветеринарної медицини - 2 договори на загальну 
суму 57 635 800,00 грн; 

за ДК 021:2015-33120000-7-Системи реєстрації медичної інформації та 
дослідне обладнання - 1 договір на суму 15 378 900,40 грн; 

за ДК 021:2015-33160000-9- Устаткування для операційних блоків - 1 
договір на суму 3 359 687,00 грн; 

за ДК 021:2015-33180000-5-Апаратура для підтримування фізіологічних 
функцій організму - 1 договір на суму 26 577 601,60 грн; 

за ДК 021:2015-38510000-3 -Мікроскопи - 1 договір на суму 1 269 843,90 
грн; 

за ДК 021:2015-42930000-4 - Центрифуги, вальцювальні машини чи 
торгові автомати - 1 договір на суму 1 595 840,00 грн; 

за ДК 021:2015-33190000-8-Медичнеобладнання та вироби медичного 
призначення різні - 2 договори на загальну суму 23 197 204,41 грн. 

Детальна інформація про закуплене обладнання в 2018 році за КЕКВ 3110 
викладена в табл. 22. 

Таблиця 22 

Найменування обладнання 
Закуплене 

медичне 
обладнання 

Вартість 
грн 

Система ультразвукова діагностична №7 37 51 748 940 
Портативний телемедичний діагностичний комплекс для забору, передачі 
та зберігання інформації про показники діяльності (фізіологічні 
параметри) організму пацієнта "Мобільний діагностичний комплекс 
ID1S7500 (з передустановленим ПЗ)" 

120 15 578 900 

Анастезійний апарат для дорослих, дітей та новонароджених на візку 
Morpheus OM3.S5/KoMnpecop медичний DK50 DE Стандарт на колесах 
230В/50Гц 

8 15 999 924 

Аналізатор гематологічний автоматичний RT-7600S 59 11 773 745 
Апарат штучної вентиляції легень Falco Evo 10 8 6 239 812 
Стерилізатор FN 500 Р 98 5 788 272 
Зовнішній автоматичний дефібрилятор А10 82 4 337 866 
Апарат дентальний рентгенівський внутріоральний HF Owandi - RX 
мобільний та бездротовий у складі: датчик ONE №1 

14 3 869 060 

Система рентгенівська діагностична мобільна МАС 1 2 017 800 
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Фіброгастроскоп: гастрофіброскоп 1шт, щипці для біопсії овальні з голкою 
з оворами (канал 2,8мм, L-1550мм) 1шт, ендоскопічне джерело світла 1шт 3 1 839 971 

Стоматологічна установка Dentix, Модель QL. 2028 S у складі: 
стоматологічний компресор AC-F1 

14 1 685 250 

Ліжко лікарняне (функціональне) YFC161L 100 1 605 000 
Настільна центрифуга низької швидкості TDZ4-WS 64 1 595 840 
Крісла колісні: моделі КкД-18 131 1 518 041 
Мікроскоп PROWAY XSZ-PW206B 51 1 269 844 
Малий хірургічний набір 73 І 090 416 
Аналізатор напівавтоматичний біохімічний PT-1904C 7 595 455 
Світильник для одягу, на спіральній підставці з колесом ML-60 27 429 300 
Крісло гінекологічне РМКА 942856/001-01 21 231 441 
Всього 129 214 877 

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про публічні 
закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у 
закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного 
плану закупівель. 

На засіданні тендерного комітету ЦОЗ ДВС (від 12.11.2018 
Протокол № 30) прийнято рішення внести та затвердити зміни до Річного плану 
закупівель ЦОЗ ДКВС на 2019 рік в частині включення предмету закупівлі ДК 
021:2015 - 39710000-2 Електричні побутові прилади (Холодильник для 
зберігання лікарських засобів) очікувана вартість предмета закупівлі -
З 458 000,00 гривень. 

Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів UA-2018-11-
12-002600-а планувалось провести закупівлю 133 холодильників для зберігання 
лікарських засобів з розмір бюджетного призначення за кошторисом або 
очікувана вартість предмета закупівлі - 3 458,0 тис грн. 

Відповідно до даних розміщених на сайті електронних закупівель 
«Проззоро» до проведення тендеру було допущено тільки одну пропозицію, а 
саме пропозицію ТОВ «ЛЕДУМ» на суму 1 679 258,0 гривень. 

В результаті подання для участі в торгах менше двох тендерних 
пропозицій, тендер було відмінено. 

Аудитом встановлено, що ЦОЗ ДКВС було розпочато тендерну 
процедуру закупівлі «Холодильник для зберігання лікарських засобів» (UA-
2018-11-12-002600-а) з недотриманням статті 4 Закону України «Про публічні 
закупівлі», оскільки закупівля даного обладнання не передбачалась у 
розрахунках потреби у коштах надісланих ЦОЗ ДКВС Мінюсту (лист від 
23.10.2018 № 5568) для обґрунтування внесення змін до кошторису на 
2018 рік. 

В ході аудиту вибірково проведено перевірку процедур закупівель 
(відкриті торги), за КЕКВ 3110 та укладених договорів за результатами 
зазначених процедур та встановлено наступне: 

1. Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології 
та ветеринарної медицини (Комплекс рентгендіагностичний дентальний 
14 шт., апарат ультразвукової діагностики 37 шт.) - очікувана вартість -
55 720,0 тис. гривень. 

Пропозиції до річного плану закупівель та заявку на проведення 
процедури закупівлі розглянуто на засіданні ТК (протокол від 23.10.2018 № 22). 
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,/ За результатами розгляду було прийнято рішення внести та затвердити зміни до 
Річного плану закупівель ЦОЗ ДКВС України на 2018 рік в частині включення 
предмета закупівлі,- ДК 021:2015 - 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для 
потреб медицини; стоматології та ветеринарної медицини (комплекс 
рентгендіагностичний дентальний, апарат ультразвукової діагностики), 
очікувана вартість предмета закупівлі 
55 720,0 тис. грн з ПДВ; процедура закупівлі - відкриті торги з публікацією 
англійською мовою, орієнтовний початок проведення процедури закупівлі -
жовтень. 

Тендерні пропозиції подали: ТОВ «МЕДСЕРВІСГРУП» -
55 618,0 тис. грн з ПДВ, ТОВ «Медгарант» - 55 670,2 тис. грн з ПДВ та 
ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» - 55 719,9 тис. грн з ПДВ.. 

За результатом проведення торгів між ЦОЗ ДКВС та 
«МЕДСЕРВІСГРУП» (ЄДРПОУ 38606078) укладено з дотриманням строків, 
встановлених ст. 32 Закону, а саме: 10.12.2018 № 90. 

28.12.2018 після повного виконання вказаного договору сторонами 
(постачання товару та здійснення оплати) було оприлюднено звіт про 
виконання договору у строк, встановлений ст. 10 Закону. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Апарат дентальний рентгенівський 
внутріоральний HF Owandi - RX, мобільний та бездротовий у складі: Датчик 
ONE № 1 в кількості 14 одиниць загальною вартістю 3 869 060,00 грн; Система 
ультразвукова діагностична № 7 в кількості 37 одиниць загальною вартістю 
51 748 940,00 гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 

2. Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму 
(дефібрилятор - 82 шт., апарат штучної вентиляції легенів - 8 шт., апарат для 
інгаляційного наркозу - 8 шт.) - очікувана вартість - 26 996,0 тис. гривень. 
Дата оприлюднення оголошення 23.10.2018. 

Учасники процедури: ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» з пропозицією -
26 986,5 тис грн з ПДВ, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЗАРІС» - 26 996,0 тис грн з 
ПДВ, ТОВ «ЛІВІН» - 2 6 995,5 тис грн з ПДВ. 

З переможцем торгів ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100) 
укладено договір від-10.12.2018 № 91 (опубліковано 10.12.2018) на загальну 
суму 26 577,6 тис гривень. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Зовнішній автоматичний дефібрилятор А10 у 
кількості 82 шт. на загальну суму 4 337 865,60 грн; FALCO 202 EVO 10 Апарат 
штучної вентиляції легень у кількості 8 шт. на загальну суму 6 239 812,60 грн; 
MORPHEUS М Анестезійний апарат для дорослих, дітей та новонароджених на 
візку OM3.S5 у кількості 8 шт. на загальну суму 15 199 992,00 грн; Компресор 
DK50 DE у кількості 8 шт. на загальну суму 799 932,00 гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 



3. Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 
(гінекологічне крісло - 21 шт., ліжко функціональне - 100 шт., стоматологічна 
установка - 14 шт., сухожарова шафа - 98 шт., гематологічний аналізатор - 59 
шт., біохімічний аналізатор - 7 шт.) - очікувана вартість - 21 719,7 тис. 
гривень. Дата оприлюднення оголошення 23.10.2018. 

Учасники процедури: ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» з пропозицією -
21 679,2 тис. грн з ПДВ, ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» - 21 698,4 тис. грн з 
ПДВ, ТОВ «НМТ» - 21 711,8 тис. грн з ПДВ. 

З переможцем ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 38406011) ЦОЗ ДКВС 
укладено договір від 10.12.2018 № 92 (опубліковано 10.12.2018) на суму 
21-679 163,0 гривень. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Аналізатор напівавтоматичний біохімічний RT-
1904С у кількості 7 шт. на загальну суму 595 455,00 грн; Аналізатор 
гематологічний автоматичний RT-7600S у кількості 59 шт. на загальну суму 
11 773 745,00 грн; Стерилізатор FN 500Р у кількості 98 шт. на загальну суму 
5 788 272,00 грн; Лікарняне ліжко (функціональне) YFC161L у кількості 100 
шт. на загальну суму 1 605 000,00 грн; Крісло гінекологічне РМКА.942856.001 -
01 у кількості 21 шт. на загальну суму 231 441,00 грн; Стоматологічна 
установка Dentix, модель QL2028I у кількості 14 шт. на загальну суму 
1 685 250,00 гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до -специфікації. 

4. Портативний телемедичний діагностичний комплекс для 
збору, передачі та зберігання інформації про показники діяльності 
(фізіологічні параметри) організму пацієнта 120 од. - очікувана вартість -
15 600,0 тис. гривень. 

Дата оприлюднення оголошення 17.10.2018. 
Учасники процедури: ТОВ «НМТ» з пропозицією - 15 579,0тис. грн з 

ПДВ та ТОВ «Фірма "Контакт»» - 15 590,0 тис. грн з ПДВ. 
З переможцем ТОВ «НМТ» (ЄДРПОУ 39542670) ЦОЗ ДКВС укладено 

договір від 12.12.2018 № 98 на суму 15 579,0 тис. гривень. 
Додатковою угодою від 12.12.2018 № 1 (опубліковано 12.12.2018) ціну 

договору було визначено у сумі 15 578,9 тис. гривень. 
Додатковою угодою від 26.12.2018 № 2 (опубліковано 26.12.2018) було 

визначено що товар може поставлятися декількома партіями. 
Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 

наступне медичне обладнання: Портативний телемедичний діагностичний 
комплекс для збору, передачі та зберігання інформації про показники 
діяльності (фізіологічні параметри)організму пацієнта «Мобільний 
діагностичний комплекс IDIS7500(3 передустановленим ПЗ)» у кількості 120 
одиниць на загальну.суму 15 578 900,40 гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідного-специфікації. 



5. Устаткування для операційних блоків (освітлювач переносний 
безтіньовий - 27 шт., малий хірургічний набір - 73 шт., фіброгастроскоп - З 
шт) - очікувана вартість - 3 417,0 тис. гривень. Дата оприлюднення 
оголошення 23.10.2018. 

Учасники процедури: ТОВ «АЛЬЯНС-2013» з пропозицією -
З 359,7 тис. грн з ПДВ, ТОВ «ТОПСЕРВІСМЕДТЕХНІКА» - 3 404,9 тис. грн з 
ПДВ, ТОВ «КСЕІІКО» - 3 416,0 тис. грн з ПДВ. 

З переможцем ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310) ЦОЗ ДКВС 
укладено договір від 30.11.2018 № 81 (опубліковано 30.11.2018) на суму 3 359,7 
тис. гривень. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Освітлювач переносний безтіньовий: 
Світильник для одягу:, на спіральній підставці з колесом ML-60 у кількості 27 
одиниць на загальну суму 429 300,0 грн; Малий хірургічний набір у кількості 
73 одиниці на загальну суму 1 090 415,6 грн; Фіброгастроскоп (GIF-E3 
Гастрофіброскоп - 1 шт.; FB-24K-1 Щипці для біопсії, овальні, з голкою, з 
отворами, (канал- 2.8мм, L-1550mm) - 1 шт. C L K - 4 Ендоскопічне джерело світла 
- 1 шт.) на загальну суму 1 839 971,40 гривень, і 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 

6. Палатний рентгенівський апарат з системою цифрового перетворення 
рентгенівських знімків - 1 шт. - очікувана вартість - 2 200,0 тис. гривень. Дата 
оприлюднення оголошення 13.11.2018. 

Учасники процедури: ТОВ «Медгарант» з пропозицією - 2 196,0 тис. грн 
з ПДВ, ТОВ «ІЛАТАНМЕД» - 2 200,0 тис. грн з ПДВ. 

З переможцем ТОВ «Медгарант» (ЄДРПОУ 32157279) укладено договір 
від 10.12.2018 № 88 (опубліковано 10.12.2018) на суму 2 196,0 тис. гривень. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Система рентгенівська діагностична мобільна 
МАС у кількості 1 одиниця на загальну суму 2 196,0 тис. гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 

7. Центрифуга - 64 шт. - очікувана вартість - 1 600,0 тис. гривень. Дата 
оприлюднення оголошення 12.11.2018. 

Учасники процедури: ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» з пропозицією - 1 595,8 
тис. грн з ПДВ, ТОВ «ТОПСЕРВІСМЕДТЕХНІКА» - 1 599,1 тис. грн з ПДВ. 

З переможцем ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100) укладено 
договір від 10.12.2018 № 89 (опубліковано 10.12.2018) на суму 1 595 840,0 
гривень. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Настільна центрифуга низької швидкості TDZ4-
WS МАС у кількості 64 одиниці на загальну суму 1 595 840,00 гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 



8. Крісло-візок!Ш31 шт. - очікувана вартість - 1 519,6 тис. гривень. Дата 
оприлюднення оголошення 13.11.2018. 

Учасники процедури: ТОВ «ТОПСЕРВІСМЕДТЕХНІКА» з пропозицією 
- 1 518,0 тис. грн з ПДВ, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЗАРІС» - 1 519,6 тис. грн з 
ПДВ. 

З переможцем ТОВ «ТОПСЕРВІСМЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340) 
ЦОЗ ДКВС укладено договір від 10.12.2018 № 93 (опубліковано 10.12.2018) на 
суму 1 518,0 тис. гривень. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: «КРІСЛА КОЛІСНІ» моделі КкД-18 у кількості 
-131 одиниці на загальну суму 1 518 041,10 гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 

9. Мікроскоп бінокулярний - 51 шт. - очікувана вартість -
1 275,0 тис. гривень. 

Дата оприлюднення оголошення 23.10.2018. 
У часники процедури: ТОВ «СВІТМЕД» з пропозицією - 1 269,8 тис. грн 

з ПДВ, ТОВ «УКРДІАГНОСТИКА» - 1 274,9 тцс. грн з ПДВ. 
З переможцем ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУЗ 8577440)) ЦОЗ ДКВС 

укладено договір від 27.11.2018 № 76 (опубліковано 27.11.2018) на суму 1 274,9 
тис. гривень. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: «Мікроскоп PRO WAY XSZ-PW206B у 
кількості 51 одиниці на загальну суму 1 269 843,90 гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 

Аудитом встановлено, що в 2018 році суб'єктами господарювання скарги 
до процедури закупівлі які проводились ЦОЗ ДКВС до органу оскарження 
(Антимонопольний комітет України) не подавались. 

4.2. У 2019 році 
Початковим кошторисом ЦОЗ ДКВС на 2019 рік видатки на придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) не 
затверджувались. 

Дані щодо затверджених у кошторисі на 2019 рік ЦОЗ ДКВС бюджетних 
асигнувань, з урахуванням змін, та забезпеченість коштами відповідно до 
визначеної потреби наведено у табл. 23. 

Таблиця 23 
тис, грн 

Показники 
(КЕКВ) 

Розрахуй-
кова потреба 

'"' . / .'A vju " 

. Затверджено 
' кошторисом 

Зміни, +/-

Затверд-
жено 
коштори-
сом зі 
змінами 

Забез-
печено 
потребу, 
відс. 

Касові 
видатки 

Струк-
тура 
видатків, 
відс. 

КПКВК 3601020 на 2019 рік 
2111 562 824,0 ; 275 688,0 33 627,0 309 315,0 54,96 309 313,7 50,7% 
2120 123 821 ІЗ 60 649,0 8 896,6 69 545,6 56,17 69 537,9 11,4% 
2210 70 060Л 1 191,5 943,5 2 135,0 3,05 2 125,5 0,3% 
2220 134 103,4 55 651,4 49 968,9 105 620,3 78,76 105 539,7 17,3% 
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2230 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0% 
2240 120 359.2 1 720,0 8 509,4 10 229,4 8,50 10 215,7 1,7% 
2250 7 823,7 397,4 95,0 492,4 6,29 445,8 0,1% 
2270 79 197,1 967,1 -42,6 924,5 1,17 801,2 0,1% 
2271 68 810.5 432,0 -30,0 402,0 0,58 365,2 0,1% 
2272 3 428,6 40,0 -6,6 33,4 0,97 30,4 0,0% 
2273 6 957,9 464,3 -18,0 446,3 6,41 389,2 0,1% 
2274 і 0,0 30,8 8,8 39,6 24,8 0,0% 
2275 і 0,0 0,0 3,2 3,2 1,5 0,0% 
2282 2 105,1 80,0 231,7 311,7 14,81 306,4 0,1% 
2730 397,5 0,0 395,5 395,5 99,50 391,2 0,1% 
2800 2 604,0 4,0 23,1 27,1 1,04 19,7 0,0% 
3110 518 552.2 0,0 110 742,7 110 742,7 21,36 110 573,7 18,1% 

Усього 1 623 067,50 396 348,40 213 390,80 609 739,20 37,57 609 280,40 99,9% 

В періоді часу з 01.02.2019 по 24.12.2019 в кошторис на 2019 рік ЦОЗ 
ДКВС вносилися зміни, в наслідок яких асигнування Установі були збільшені 
на 213 390,80 тис грн, в т. ч., зокрема, по: 

КЕКВ 2100 на 42 523,6 тис. грн; 
КЕКВ 2220 на 49 968,9 тис. грн; 
КЕКВ 3110 на ПО 742,7 тис. гривень. 
ЦОЗ ДКВС листом від 21.11.2019 №$7176/01-19 надіслано Мін'юсту 

прохання ходо виділення додаткових коштів по КЕКВ 3110 у сумі 45 399 900,0 
грн для закупівлі рентгенівського обладнання та автомобіля. 

Зростання асигнувань за КЕКВ 3110 відбулося у грудні 2019 року 
(довідки про зміни до кошторису та про зміни до плану асигнувань загального 
фонду бюджету на 2019 рік від 10.12.2019 №59 та від 23.12.2019 № 69), на 
110 742,700 тис. гривень. 

На початку 2019 року ЦОЗ ДКВС листом від 28.01.2019 № 476/07-19 
надіслано прохання керівникам філій ЦОЗ ДКВС надати інформацію про 
потребу в медичному обладнанні. 

До аудиту надано потребу ЦОЗ ДКВС в медичному обладнанні за 
2019 рік узагальнену на основі отриманої інформації від філій ЦОЗ ДКВС. 
Інформацію про потребу ЦОЗ ДКВС наведено в табл. 24. 

Т а б л и ц я 

Назва обладнання 
Кількість 
одиниць 

Фактично 
закуплено 

Вартість грн 

1 
Рентгендіагностичний комплекс на 2 робочих 
місця 53 15 83 994 339,00 

2 Гематологічний аналізатор 57 27 5 819 891,00 
-і j Біохімічний ана-гіізатор 58 27 2 730 393,00 
4 Лампа безтіньова операційна 14 5 2 447 625,00 
5 Сухожарова шафа 78 37 2 181 409,00 
6 Лапароскопічна (ендоскопічна) стійка 7 1 2 006 571,00 
7 Стіл операційний . . 8 5 1 849 495,00 
8 Центрифуга і •• • 68 45 1 124 303,00 
9 Кольпоскоп 21 10 1 066 790,00 
10 Кардіомонітор 38 15 1 049 670,00 
11 Холтер моніторингова система 22 6 923 838,00 
12 Кисневий концентратор 6 5 719 575,00 
13 Освітлювач переносний безтіньовий 46 40 678 380,00 
14 Ліжко функціональне 228 ЗО 478 290,00 
15 Аспіратор 6 6 139 956,00 
16 інфузомат 7 5 125 190,00 



17 Комплекс рентгендіагностичний 
дентальний т- 16 

18 Холодильник для зберігання лікарських засобів 193 
19 Холодильник для лабораторій 108 
20 Витяжна шафа лабораторна 78 
21 Автоклав 100-ЗМ 7 
22 Автоклав ГК100 2 
23 Автоклав BK75 12 
24 Шафа біологічної безпеки 2 класу 21 
25 Ехоенцефалограф 18 
26 Електроенцефалограф 11 
27 Ушивач огранів-40 7 
28 Ушивач огрганів-60 7 
29 Блок безперебійного живлення 87 

В ході аудиту контрольною групою Рахункової палати надано запит ЦОЗ 
ДКВС щодо надання інформації про врахування потреби у обладнанні 
отриманої від філій ЦОЗ ДКВС у підготовці бюджетних запитів на 2019 та 2020 
роки. За наданим поясненням ЦОЗ ДКВС: «.Бюджетний запит на 2019 рік 
складався у червні 2018 року. На час складання бюджетного запиту медичне 
обладнання ще не було передано на баланс ЦОЗ ДКВС України, тому потреба у 
обладнанні була узагальнена враховуючи стцн наявного обладнання та 
орієнтовної його кількості, яке перебувало в користуванні медичних частин. 
Потреба в обладнанні була узагальнена станом на 20.09.2018 року. В потребу 
було враховано обладнання, яке включено до табелів оснащення медичних закладів, 
але в наявності його не було (за даними бух обліку установ виконання покарань), 
тобто орієнтовна потреба. Але, при закупівлі обладнання враховувалась 
першочергова потреба, яка визначалась на засіданнях робочих груп та 
фіксувалась у протоколах робочих груп за участю відповідних фахівців. 

Крілі цього, враховувались вимоги протоколів лікування, затверджених 
наказами МОЗ України, в яких зазначалась необхідність у застосуванні медичного 
обладнання при діагностиці та лікуванні захворювань. Також, у 2019 році було 
проведено об 'єднання медичних закладів та закриття окремих медичних частин 
та лікарень, у зв 'язку з чим потреба у медичному обладнанні була зменшена. 

Одночасно, з потреби було виключене обладнання, закупівля якого 
здійснювалась по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали», як 
медичне устаткування та вироби медичного призначення (апарат Ілізарова, баня 
водяна електрична, ваги електронні, хірургічні набори, набір інструментів для 
гінекологічних операцій, набір ортопедично-травматичний, освітлювач 
пересувний, прилад для визначення швидкості осідання еритроцитів, та інші) 
також було виключене з потреби обладнання, яке було передано Глобальним 
фондом (аналізатори бактеріологічні, ламінарні бокси та шафи витяжні для 
туберкульозних лабораторій) та обладнання яке було закуплено в кінці 2018 року 
за рахунок додатково виділених коштів. Крім цього, у 2018 році було закуплено 
мобільні діагностичні комплекси, у склад яких входило обладнання, яке попередньо 
планувалось закупити окремо, тому воно було також виключено з потреби. 

На протязі року вносяться зміни до потреби у зв 'язку з оптимізацією 
колоній та скороченням медичних закладів, списанням обладнання, яке не підлягає 
ремонту, а також вноситься нове обладнання, відповідно до санітарно-
епідеміологічної ситуації та вимог МОЗ України. 



У бюджетному запиті на 2020 рік (складався у березні-квітні 2019 року) 
було враховано наявність обладнання, яке передано на баланс ЦОЗ установами 
виконання покарань, його стан та також проведено корегування потреби». 

До аудиту надано розрахункова потреба у видатках завального фонду 
ЦОЗ ДКВС за бюджетною програмою 3601020 на 2019 рік на загальну суму 
1 623 067,5 тис гривень. Потреба у видатках на придбання обладнання і 
предметів дострокового користування (КЕКВ 3110) 518 552,2 тис грн, в т.ч.: 

- придбання комп'ютерної та оргтехніки, іншого обладнання -
2 563,8 тис грн; 

- приданйя медичного обладнання - 456 790,4 тис грн; 
- придбання автомобілів - 54 600,0 тис. грн; 
- придбання телекомунікаційної техніки та створення 

телекомунікаційних систем та мереж - 4 598,0 тис гривень. 
В таблиці наведена деталізована інформація із розрахунків ЦОЗ ДКВС 

щодо обладнання яке планувалось закупити в 2019 році за рахунок коштів 
бюджетної програми 3601020 (КЕКВ 3110) та інформація про фактичне 
закуплене обладнання. 

і Таблиця 25 

До Обладнання 
Розрахунок до потреби у 

видатках на 2019 рік 
Ф а к т и ч н о закуплене 

обладнання в 2019 році До Обладнання 
кількість Вартість грн Кількість Вартість грн 

1 
Рентгендіагностичний комплекс на 2 
робочих місця 38 152 000 000,00 15 83 994 339,00 

2 
Флюрограф стаціонарний з цифровою 
обробкою зображення 70 105 000 000,00 

3 
Санітарний автотранспорт для 
перевезення засуджених 21 42 000 000,00 

4 Хромограф 13 22 425 000,00 - -

5 Апарат УЗД з доплером 15 16 500 000,00 - -

6 Лапароскопічна (ендоскопічна) стійка 8 16 000 000,00 1 2 006 571,00 

7 
Комплекс рентгендіагностичний 
дентальний 121 14 883 000,00 

8 Апарат УЗД портативний (СІЗО) 30 14 700 000,00 - -

9 Легкові автомобілі 21 12 600 000,00 1 599 400,00 
10 Дефібрилятор 150 9 777 000,00 
11 Лампа безтіньова операційна 31 8 990 000,00 5 2 447 625,00 
12 Гематологічний аналізатор 57 7 773 700,00 27 5 819 891,00 
13 Ліжко функціональне 235 7 050 000,00 ЗО 478 290,00 
14 Апарат штучної вентиляції легень 23 6 210 000,00 - -

15 Ф іброгастродуо де нос ко п 10 6 000 000,00 - -

16 Стерилізатор ГП 100 45 5 400 000,00 - -

17 Стерилізатор паровий 38 5 320 000,00 - -

18 
Придбання обладнання гарантованого 
аварійного електроживлення 121 4 598 000,00 _ _ 

19 Холтер моніторннгова система 21 4 200 000,00 6 923 838,00 
20 Біохімічний аналізатор 46 3 749 000,00 27 2 730 393,00 

21 
Холодильник для зберігання лікарських 
засобів 183 3 660 000,00 _ 

22 Аналізатор-сечі 121 3 630 000,00 - -

23 Електро*2зж>ггзо 12-ти канальний 95 3 280 000,00 - -

24 Витяжш : лаооеаторна 80 3 200 000,00 - -

25 Стомагаштгяя» установка 32 3 136 000,00 - -

26 
Цифровий ЖЕЕЕЇШІЙ рентгенівський 
апарат 10 3 000 000,00 8 2 196 800,00 

27 Термостат 121 2 939 100,00 - -
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28 Діатермокоагуляіор 121 2 662 000,00 - -

29 Спірометр 121 2 420 000,00 - -

ЗО Центрифуга 79 2 370 000,00 45 1 124 303,00 

31 
Набір ортопедо-травматологічного 
інструментарія 23 2 185 000,00 

32 Холодильник ;::. 200 2 039 800,00 - -

33 Фіброгастрокоп ffp і j 1 800 000,00 
34 Кардіомонітор 20 1 800 000,00 15 1 174 860,00 
35 Стіл операційний^ 12 1 560 000,00 5 1 849 495,00 
36 Ламінарний бокс 2-го класу 20 1 500 000,00 - -

37 Аналізатор бактеріологічний 16 1 466 700,00 - -

38 Малий хірургічний набір 33 1 056 000,00 - -

39 
Прилад для визначення швидкості 
осіданння еритроцитів 82 1 002 900,00 

40 Мікроскоп 53 942 300,00 - -

41 Великий хірургічний набір 17 935 000,00 - -

42 Апарат наркозий 10 878 600,00 - 859 531,00 
43 Освітлювач переносний безтіньовий 44 788 500,00 40 678 380,00 
44 Кольпоскоп 13 741 000,00 10 1 066 790,00 
45 Стерилізатор ГП 20 74 666 000,00 37 2 181 409,00 
46 Аквадистилятор ІОл/год 70 630 000,00 - -

47 Ушивач огрганів-60 12 600 000,00 - -

48 Ушивач огранів-40 10 500 000,00 - -

49 Кондиціонер 50 1 445 000,00 - -

50 
Термостат бактеріологічний з водяною 
оболонкою 7 312 700,00 

- -

51 
Набір інструентів для малих 
гінекологічних операцій 32 283 200,00 

- -

52 Баня водяна лабораторна електрична 30 264 000,00 - -

53 Електроенцефалограф : 2 228 000,00 - -

54 Ехоенцефалограф 16 224 000,00 - -

55 Апарат Ілізарова 17 151 300,00 - -

56 

Серверне обладнання для впровадження 
програми Медичної інформаціної 
системи 1 55 000,00 

57 Алкотестер 1 24 000,00 - -

59 Персональний компютер 
В розрахунку 

підсутні 23 376 879,00 

60 Сервер 
В розрахунку 

підсутні 1 64 900,00 
Всього 518 551 800,00 110 573 694,00 

Аудитом встановлено, що у зв'язку з недостатністю фінансового 
забезпечення визначеної потребу ЦОЗ ДКВС, в 2019 році ЦОЗ ДКВС закуплено 
обладнання за КЕКВ 3110 на суму 110 573 694,0 грн або на 
21,3 відс. заявленої потреби (518 551 800,00 грн) у розрахунках до бюджетного 
запиту на 2019 рік. 

В результаті в 2019 році залишилась незабезпечена потреба ЦОЗ ДКВС у 
видатках за КЕКВ 3110 на загальну суму 407 978 106,00 гривень. 

В 2019 році ЦОЗ ДКВС за КЕКВ 3310 закуплено обладнання на загальну 
суму 110 573 694,0 гривень. Всього в 2018 році укладено 9 договорів а саме: 

За ДК 021:2015-33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб 
медицини, стоматології та ветеринарної медицини було укладено 2 договори на 
загальну суму - 86 191 139,60 грн; 

За ДК 021:2015-33160000-9 - Устаткування для операційних блоків -
1 договір на суму 5 132 576,00 грн; 

Ольга Зеленяк
Про стан забезпечення потреби в закупівлі медичного обладнання



69 

За ДК 021:2015-33180000-5-Апаратура для підтримування фізіологічних 
функцій організму— 1 договір на суму 859 531,00 грн; 

За ДК 021:2015-34110000-1- Легкові автомобілі - 1 договір на суму 
599 400, 00 грн; И - ' і 

За ДК 021:2015-38430000-8 - Детектори та аналізатори - 1 договір на 
суму 8 550 284,40 грн; 

За ДК 021:2015-33190000-8-Медичне обладнання та вироби медичного 
призначення різні - 1 договір на суму 8 798 984,50 грн; 

За ДК 021:2015-30230000-0 - Комп'ютерне обладнання - 2 договір на 
суму 376 879,00 гривень. 

Детальна інформація про закуплене обладнання ЦОЗ ДКВС за 
бюджетною програмою 3601020 в 2019 році наведена в табл. 26. 

f Таблиця 26 

Н а й м е н у в а н н я о б л а д н а н н я 
К - т ь 

о д и н и ц ь 
2019 рік, 

грн 
1 Система рентгенівська діагностична Opera RT20 Harp 15 83 994 339 
2 Аналізатор гематологічний автоматичний DH26 27 5 819 891 
ч J Аналізатор напівавтоматичний біохімічний RT-1904C 27 2 730 393 
4 Лампа хірургічна Emaled 560 з фокусуванням / 5 2 447 625 

5 Система рентгенівська діагностична Ітах 2300 в комплекті: 
рентгенівський цифровий радіовізіографічний датчик 1шт 8 2 196 800 

6 Стерилізатор FN 500, Р 37 2 181 409 
7 Лапароскопічна (ендоскопічна) стійка у комплекті 1 2 006 571 
8 Стіл хірургічний'електричний модель Surgiline 550SE 5 1 849 495 
9 Настільна центрифуга низької швидкості TDZ4-WS 45 1 124 303 

10 Кольпоскоп Brightfield Healthcare АС-4501 10 1 066 790 
1 1 Монітор пацієнта М20 3 1 годинним аккумулятором, принтером 15 1 049 670 
12 Холтер для моніторингу ЕКГ walk 400h з програмним забезпеченням 6 923 838 
13 Кисневий концентратор Brightfield Healthcare JAY-10 5 719 575 

14 Світильник оглядовий спіральний на підставці з колесами модель 
ML-60 

40 678 380 

15 Автомобіль легковий для службового користування Ford Kuga 1 599 400 
16 Ліжко лікарняне.(функціональне) YFC161L 30 478 290 

17 

Комп"ютер DiaWest (Intel Core ІЗ 8100/sl 151 /8GB 2400MHz/SSD 
120Gb/ Intel UHD 630/400W/ клавіатура та мишка Комплект Defender 
Sydney C-970 Black (45970) / ліцензійна Програмна продукція 
Microsoft Windows.10 Professional *64 /Монітор BENQ GW2270H 
Black) 

23 376 879 

18 Відсмоктувач хірургічний Vaculine mini портативний 1*1л 6 139 956 
19 Насос шприцевий іяфузійний Brightfield Healthcare ОІР-500 5 125 190 

20 
Сервер НРЕ Proliant DL380 Gen9 E5-2660v3 2Р 64GB-R P440ar 8SFF 
8*900Gb SAS 2*500W Rail б/в 

1 64 900 

Всього 110 573 694 

В ході аудиту вибірково проведено перевірку процедур закупівель 
(відкриті торги), за КЕКВ 3110 в 2019 році та укладених договорів за 
результатами зазначених процедур та встановлено наступне: 

1. Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та 
ветеринарної медицини (1 лот - комплекс рентгендіагностичний на 2 робочих 
місця, 2 лот - комплекс рентгендіагностичний дентальний - 55 шт.) - очікувана 
вартість-312 47;5,0 тйс. гривень. Дата оприлюднення оголошення 15.10.2019. 

1 Лот. 



Учасники | 'Процедури: ТОВ «Науково-виробнича компанія КРАС» з 
пропозицією - 296 795,0 тис. грн з ПДВ, ТОВ «Медгарант» - 296 780,0 тис. грн 
з пдв. ; 

З переможцем ТОВ «Медгарант» (ЄДРПОУ 32157279) ЦОЗ ДКВС 
укладено договір від 27.12.2019 № 159 (опубліковано 27.12.2019) на суму 
296 780,0 тис. гривень. 

Відповідно до пункту 4.3. договору згідно частини 1 статті 23 
Бюджетного кодексу України бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету 
здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. 

Додатковою угодою від 27.12.2019 № 1 (опубліковано 27.12.2019) строк 
поставки Товару подовжено до 25.03.2020 року. 

Додатковою угодою від 27.12.2019 № 2 (опубліковано 27.12.2019) було 
зменшено обсяг ; закупівлі медичного обладнання «Система рентгенівська 
діагностична OPERA RT20 Наф» на 38 шт. та зменшено ціну договору на 
212 785,7 тис. гривень. Згідно із внесеними змінами ціна Договору становить 
83 994,3 тис. грн, а обсяг поставки - 15 од. медичного обладнання. 

Контрольною групою Рахункової палати надано запит щодо надання 
інформації ЦОЗ. ДКВС про причини зменшення внесення змін до угоди від 
27.12.2019 № Г та зменшення обсяг закупівлі медичного обладнання. ЦОЗ 
ДКВС надано наступні пояснення: «У зв'язку з обмеженим фінансуванням ЦОЗ 
ДКВС України та з метою забезпечення установ ДКВС України лікарськими 
засобами, медичними матеріалами, виробами медичного призначення та 
медичним обладнанням, ЦОЗ ДКВС України неодноразово звертався до 
Міністерства юстиції України з проханням про додаткове виділення коштів. 
Листом від 10.09.2019 №5605/01-19 ЦОЗ звернувся до Міністерства юстиції 
України з проханням про виділення додаткових коштів на закупівлю медичного 
обладнання на орієнтовну суму 335 827,0 тис.грн. 

Таким чином, з метою виконання завдань, покладених на ЦОЗ ДКВС України, 
враховуючи те, що процедура закупівлі триває мінімально 45-50 днів, було 
прийнято рішення розпочати процедури закупівель, зокрема рентгенологічного 
обладнання, на очікувані кошти. 

Обсяги закупівель рентгендіагностичного обладнання було визначено 
відповідно до потреби, що була сформована шляхом, узагальнення інформації, яку 
надали філії ЦОЗ ДКВС України та складала 53 комплекси. 

15 жовтня 2019 року ЦОЗ ДКВС України оголошено процедуру закупівлі ДК 
021:2015: 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, 
стоматології та ветеринарної медицини (НК 024:2015:37645- Система 
рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова 
(комплекс рентгендіагностичний на 2 робочих місця), НК 024:2015:42297-
Система стоматологічна рентгенівська інтраорсиїьна стаціонарна, цифрова 
(комплекс рентгендіагностичний дентальний) (UA-2019-10-15-003237-b) з 
очікуваною вартістю 312 475 000,00 грн. за двома лотами. 

Лот №1 - 53 комплекси рентгендіагностичні на 2 робочих місця з очікуваною 
вартістю 296 800 000,00 грн. та лот №2 - 55 комплексів рентгендіагностичних 
дентальних з очікуваною вартістю 15 675 000,00 грн. 



За результатами, проведеної процедури закупівлі (UA-2019-10-15-003237-b) 
було укладено договір № 159 від 27.12.2019 з ТОВ «Медгарант» на поставку 
комплексів рентгендіагностичних у кількості 53 шт. (кількість була зменшена 
додатковою угодою №2 та склала 15 шт.) та договір № 158 від 27.12.2019 з ТОВ 
«Медхолдінг» на] поставку комплексів рентгендіагностичних дентальних у 
кількості 55 шт. '(кількість була зменшена додатковою угодою №2 та склала 8 
шт.). 

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування» у--грудні 2019 року надійшли додаткові кошти у сумі 110 742,7 
тис.грн., що було недостатньо для здійснення закупівлі у повному обсязі. 

Таким чином] у 2019 році ЦОЗ ДКВС України було закуплено 15 комплексів 
рентгендіагностичних на 2 робочих місця, 8 комплексів рентгендіагностичних 
дентальних в мещах виділених асигнувань.» 

Додатково^ угодою від 13.01.2020 № 3 (опубліковано 13.01.2020) 
змінено порядок постачання Товару та реквізитів Сторін. 

Відповідно ;до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Система рентгенівська діагностична OPERA 
RT20 Harp в кількості 15 одиниць загальною вартістю 83 994 339,00 гривень 

Договір оплачено у повному обсязі. (Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 

2 Лот. 
Учасники процедури: ТОВ «Медгарант» з пропозицією - 15 400,0 тис. грн 

з ПДВ, ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» - 15 103,0 тис. грн з ПДВ. 
3 переможцем ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» (СДРПОУ 38406011) укладено 

договір від 27.12.2019 № 158 (опубліковано 27.12.2019) на суму 15 103,0 тис. 
гривень. 

Додатковою угодою від 27.12.2019 № 1 (опубліковано 27.12.2019) строк 
поставки Товару Подовжено до 25.03.2020 року. 

Додатковою угодою від 27.12.2019 № 2 (опубліковано 27.12.2019) було 
зменшено обсяг закупівлі медичного обладнання «Система рентгенівська 
діагностична ІМАХ 2300 в комплекті: Рентгенівський цифровий 
радіовізіографічний датчика» на 47 компл. та зменшено ціну договору на 
12 906,2 тис. гривень. Згідно із внесеними змінами ціна Договору становить 
2 196,8 тис. грн, а обсяг поставки - 8 компл. медичного обладнання. 

Додатковою угодою від 24.03.2020 № 3 (опубліковано 24.03.2020) у 
зв'язку з запровадженням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України строк поставки 
Товару подовжено до 27.03.2020 року. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Система рентгенівська діагностична ІМАХ 1 
2300 в комплекті: Рентгенівський цифровий радіовізіографічний датчик в 
кількості 8 одиниць загальною вартістю 2 196 800,00 гривень 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 
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В ході аудиту встановлено, що підчас проведення процедури закупівлі 
суб'єктами господарювання подавались скарги до процедури закупівлі. 

Так ТОВ "Інкос лайн", (ЄДРПОУ:39459829) листом від 
Антимонопольного комітету України від 04.11.2019 № 72 надано скаргу на дії 
замовника (ЦОЗ ДКВС), в якій зокрема вказано: «в тендерній документації 
виявлені вимоги, які не відповідають чинним, стандартам і законодавству та 
обмежують конкуренцію, і свідчать про орієнтацію замовника виключно на 
певному колі афільованих постачальників, а саме: 

У Додатку 3 техн. хар рентген лоту №1 Предмет закупівлі: НК 
024:2015:37645— Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального 
призначення, цифрова (комплекс рентгендіагностичний на 2 робочих місця) до 
документації, а саме в технічному завданні, міститься ряд вимог щодо 
можливого варіанту комплексу рентгенодіагностичного що вимагається 
замовником, але майже всі вони вказують на характеристики, притаманні 
обмеженому колу учасників, саме ці характеристики ніяким чином не впливають 
на медичне застосування рентгенодіагностичної системи, а введені лише для 
того, щоб штучно обмежити коло можливих учасників». 

Також у скарзі наведені окремі приклади необхідних характеристик 
обладнання які містяться в тендерній документації, які на думку скаржника 
коло можливих учасників у торгах. 

Пункт 1.5 Повздовжнє переміщення деки столу вимагається не менше 
110 см. 

На думку скаржника: «Цей параметр ніяк не впливає на клінічні 
дослідження та його обмеження мають єдину мету — обмежити кількість 
потенційних учасників». 

Пункт 9.7 Вага цифрового детектора не більше 3,4 кг. 
На думку скаржника: «Детектори деяких виробників важать як 3,4 так і 

3,9 та 4,5 кг. Різниця у вазі в 1 кг між 3,4 та 4,5 кг ніяк не впливає на медичне 
використання виробу». 

АМКУ рішенням від 22.11.2019 № 17250-р/пк-пз відмовлено ТОВ "Інкос 
лайн" у задоволенні його скарги від 07.11.2019 оскільки вимоги до обладнання 
в тендерній документації були змінені замовником. На засіданні постійно діюча 
адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства 
у сфері публічних закупівель, яке відбулося 22.11.2019, представник Скаржника 
зазначив, що зі урахування внесених змін, були усунуті дискримінаційні 
положення Документації. 

Крім того ТОВ «Медігран Україна» (ЄДРПОУ 39501990) надано скаргу 
АМКУ на дії замовника (ЦОЗ ДКВС) листом від 03.12.2019 № 1196/19 з 
проханням зобов'язати замовника скасувати своє рішення за Лотом 1 (в 
процедурі закупівлі UA-2019-10-15-003237-b), яке опубліковане в системі 
PROZORRO 28.11.2019, про допущення до аукціону пропозицій ТОВ 
«МЕДГАРАНТ». та ТОВ «Наукво-виробнича компанія КРАС» та зобов'язати 
зпмовника відмінити торги за Лотом 1 у відповідності до частини 1 статті 31 
Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з відхиленням всіх 
тендерних пропозицій. 



За результатами розгляду звернення АМКУ не знайшов у діях ТОВ 
«МЕДГАРАНТ»! f a ТОВ «Наукво-виробнича компанія КРАС» порушень умов 
тендерної документації. В результаті рішенням АМКУ від 09.12.2019 № 18195-
р/пк-пз постановив Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю 
«Медігран Україна» у задоволенні скарги від 03.12.2019. 

Після прийняття рішення АМКУ від 09.12.2019 № 18195-р/пк-пз ТОВ 
«Медігран Україна» подало позов до Окружного адміністративного суду міста 
Києва з позовом "до АМКУ. 

- визнати протиправним та скасувати рішення постійно діючої 
адміністративно колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг 
про порушення .законодавства у сфері державних закупівель №18195-р/пк-пз 
від 09.12.2019 року; ; 

- зобов'язати постійно діючу адміністративну колегію Антимонопольного 
комітету України з і розгляду скарг про порушення законодавства у сфері 
державних закупівель повторно розглянути скаргу ТОВ «Медігран Україна» 
вих. №1196/19 в|д 03,12.2019 року з урахуванням судового рішення, ухваленого 
в даній справі. 

Разом із позовом позивачем подано заяву/про забезпечення позову, в який 
просить: 

- зупинити дію рішення постійно діючої адміністративної колегії 
Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 
законодавства у̂  сфері державних закупівель № 18195-р/пк-пз від 09.12.2019 
року до набрання.рішенням суду законної сили у даній справі; 

- заборонити тендерному комітету Державної установи «Центр охорони 
здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» вчиняти будь-які 
дії та приймати будь-які рішення в процедурі закупівлі UA-2019-10-15-003237-
Ь, у тому числі, приймати рішення про намір укласти договір про закупівлю, 
укладати договір про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, 
зазначених у скарзі ТОВ «Медігран Україна» вих. № 1196/19 від 03.12.2019 
року, до набрання рішенням суду законної сили у даній справі. 

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.12.2019 у 
справі №640/25157/19 задоволено заяву ТОВ «Медігран Україна» про 
забезпечення адміністративного позову. 

Ухвалою суду зокрема зупинено дію рішення постійно діючої 
адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг 
про порушення законодавства у сфері державних закупівель № 18195-р/пк-пз 
від 09.12.2019 до набрання рішенням суду законної сили у адміністративній 
справі №640/25157/19 та заборонено тендерному комітету Державної установи 
«Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» 
вчиняти будь-які'дії та приймати будь-які рішення в процедурі закупівлі UA-
2019-10-15-003237-Ь, у тому числі, приймати рішення про намір укласти 
договір про закупівлю, укладати договір про закупівлю, крім дій, спрямованих 
на усунення порушень, зазначених у скарзі ТОВ «Медігран Україна» вих. № 
1196/19 від 03.:12.2019, до набрання рішенням суду законної сили у 
адміністративній справі №640/25157/19. 
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Аудитом } встановлено, що незважаючи на ухвалу Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 19.12.2019 у справі №640/25157/19 
якою зокрема заборонено укладення договору про закупівлю з переможцем 
тендеру (за закупівлею 2019-10-15-003237-Ь), ЦОЗ ДКВС було укладено 
договір від 27.12.2019 .V» 159 з ТОВ «Медгарант» (ЄДРПОУ 32157279) 

ЦОЗ ДКВС надано пояснення контрольній групі щодо причин укладення 
договору з ТОВ <<МеДгарант» після ухвали Окружного адміністративного суду 
міста Києва від 19.12.2019 у справі №640/25157/19: «У грудні 2019 року ТОВ 
«Медігран Україна» ' Звернулося до Окружного адміністративного суду міста 
Києва з позовом до Антимонопольного комітету України, третя особа, яка не 
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача 
Державна установа і: «Центр охорони здоров'я Державної кримінально -
виконавчої служби України» про визнання протиправним та скасувати рішення 
постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з 
розгляду скарг гірр порушення законодавства у сфері державних закупівель № 
18195-р/пк-пз від 09.12.2019; зобов'язання постійно діючої адміністративної 
колегії Антимон'оУюльного комітету Україну з розгляду скарг про порушення 
законодавства у] -сфері державних закупівель повторно розглянути скаргу ТОВ 
«Медігран Україна» вих. №1196/19 від 03.12.2019. 

Одночасно з позовною заявою позивачем подано до суду першої інстанції 
заяву про забезпечення адміністративного позову, в якій він просив вжити заходи 
забезпечення пазову шляхом зупинення дії рішення постійно діючої 
адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг 
про порушення законодавства у сфері державних закупівель № 18195-р/пк-пз від 
09.12.2019 до набрання рішенням суду законної сили у даній справі; заборонення 
тендерному комітету Державної установи «Центр охорони здоровая Державної 
криміначьно-викднавчдї служби України» вчиняти будь-які дії та приймати будь-
які рііиення в процедурі закупівлі UA-2019-10-15-003237-Ь, у тому числі, приймати 
рішення про намір уюіасти договір про закупівлю, укладати договір про закупівлю, 
крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі ТОВ «Медігран 
Україна» вих. № 1196/19 від 03.12.2019, до набрання рішенням суду законної сили у 
даній справі. 

Відповідно до ч:1 cm. 154 Кодексу адміністративного судочинства України 
(у редакції на 19.12/1019, далі - КАС України), заява про забезпечення позову 
розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має 
бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення 
учасників справи. 

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2019 заяву 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Медігран Україна» про забезпечення 
позову задоволено; зупинено дію рішення постійно діючої адміністративної 
колегії Антимондпольного комітету України з розгляду скарг про порушення 
законодавства у сфері державша закупівель № 18195-р/пк-пз від 09.12.2019 до 
набрання рішенням суду законної сили у адміністративній справі № 640/25157/19; 
заборонено тендерному комітету Державної установи «Центр охорони здоровая 
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Державної крищнально-виконавчої служби України» вчиняти будь-які дії та 
приймати будь-які рішення в процедурі закупівлі UA-2019-10-15-003237-Ь, у тому 
числі, приймати, рішення про намір укласти договір про закупівлю, укладати 
договір про закупівлю} крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у 
скарзі ТОВ «Медігран Україна» вих. № 1196/19 від 03.12.2019, до набрання 
рішенням суду законної сили у адміністративній справі № 640/25157/19. 

Відповідно/до ч. 1, 2 cm. 156 КАС України, ухвала суду про забезпечення 
позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим 
законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення 
незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. 

Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, 
всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може 
ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється 
судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття 
відповідних заходів. 

Станом на день укладення договору №159 за результатом процедури 
закупівлі №UA-2019-10-15-003237-Ь ухвала Окружного адміністративного суду м. 
Києва від 19.12.20І9 про забезпечення адміністративного позову не надходила. 

Відповідно- до cm. 174 КАС України, ухвала про відкриття провадження у 
справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від та 
витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 251 цього Кодексу. 

Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі учасникам 
справи надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів. 

На виконання вказаної норми, Окружним адміністративним судом міста 
Києва на адресу ЦОЗ ДКВС України направлено ухвалу від 08.01.2020 про 
прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі 
№640/25157/19, які отримано 14.01.2020 вх. №74-20 (копія ухвали додається). 

При опрацюванні отримата матеріалів, підготовки відзиву на позовну заяву 
в порядку cm.cm.: 162, 175 КАС України та перевірки Єдиного державного реєстру 
судових рішень стало відомо про ухвалу Окружного адміністративного суду м. 
Києва від 19.12.2019 про забезпечення адміністративного позову. 

За інформацією, отриманої від секретаря судових засідань Окружного 
адміністративндго суду м. Києва, ухвала від 19.12.2019 з невідомих причин була 
повернута на адресу суду. 

На підставі 'цього, до Окружного адміністративного суду м. Києва було 
подано заяву від 24.01.2020 №412/10-20 (копія додається) про видачу копії ухвали 
від 19.12.2019, якй була отримана ЦОЗ ДКВС України 31.01.2020, зареєстрована 
за вх. №200-20 (копія додається), пізніше оскароюена та скасована постановою 
Шостого апеляційного адміністративного суду від 17.03.2020 року (копія 
постанови додається).» 

Аудитом встановлено, що за договором № 159 від 27.12.2019 (зі змінами) 
ЦОЗ ДКВС перераховано 27.12.2019 ТОВ «Медгарант» кошти на загальну суму 
83 994 339,6 грн.' (згідно рахунку №MG 1-00616 від 27.12.2019). 
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Медичне обладнання за договором № 159 від 27.12.2019 були поставлені 
ТОВ «Медгарант» до ЦОЗ ДКВС в з період 16.01.2020 по 29.01.2021 в повному 
обсязі відповідно|цо Специфікації до договору. 

Провадження у справі №640/25157/19 закрите ухвалою Окружного 
адміністративного суду міста Києва від 24.06.2020 у зв'язку з отриманням від 
ТОВ «Медігран Україна» заяви про відмову від позову. 

Відповідно ; до Постанови № 117 замовник має право, при наявності 
погодження головного розпорядника бюджетних коштів, провести розрахунки 
за даним договором шляхом 100% попередньої оплати товару. У випадку 
здійснення Замовником попередньої оплати закупівля за даним Договором 
здійснюється у строк не більше трьох місяців протягом поточного бюджетного 
періоду, крім випадків визначених пунктом 2 Постанови № 117. 

Документом, що підтверджує зобов'язання Замовника сплатити 
Постачальнику кошти за придбання Товару є: 

- у разі здійснення розрахунків шляхом після оплати - видаткова накладна 
на поставку Товару, підписана Сторонами; 

- у разі здійснення попередньої оплати у порядку, встановленому п. 4.4. 
даного Договору,;- рахунок-фактура Постачальника. 

Відповідно до розділу 5 Договору (з урахуванням змін) визначалося, 
зокрема, що Строк поставки Товару - до 25.03.2019. 

За умови і. здійснення Замовником попередньої оплати Товару строк 
поставки Постачальником Товару: 

- не пізніше трьох місяців для медичного обладнання, які визначаються з 
урахуванням положень Постанови № 117. 

Встановлені аудитом за даними бухгалтерського обліку ЦОЗ ДКВС 
факти, що характеризують виконання Договору 159, з урахуванням додаткових 
угод, відображені в таблиці 27 

Таблиця 27 

Назва 
постачальника/ Призна-

чення 

Стан 
розра-
хунків, 

ТИС. фН 

Платіжне доручення 
Документ на 

оприбуткування, 
акт/накладна 

Відображено 
розрах. в 

регістрах б/о 
Договір/КЕКВ 

Призна-
чення 

Стан 
розра-
хунків, 

ТИС. фН дата № сума, 
тис. грн дата № сума, тис. 

грн 
міс., 
рік 

м.о. 
№ 

16.01.20 34 5 599,6 01.20 4 
16.01.20 36 5 599,6 01.20 4 
16.01.20 37 5 599,6 01.20 4 
17.01.20 40 5 599,6 01.20 4 
22.01.20 48 5 599,6 01.20 4 

ТОВ 
"Медгарант" 
(Договір 159 
від 27.12.19) 

• І; • 22.01.20 49 5 599,6 01.20 4 
ТОВ 

"Медгарант" 
(Договір 159 
від 27.12.19) 

система. 27.12 
.19 

22.01.20 50 5 599,6 01.20 4 ТОВ 
"Медгарант" 
(Договір 159 
від 27.12.19) 

рентгені 83 994,3 
27.12 

.19 856 83 994,3 22.01.20 51 5 599,6 01.20 4 

ТОВ 
"Медгарант" 
(Договір 159 
від 27.12.19) 

вська 

27.12 
.19 

24.01.20 57 5 599,6 01.20 4 

ТОВ 
"Медгарант" 
(Договір 159 
від 27.12.19) 

24.01.20 58 5 599,6 01.20 4 
27.01.20 62 5 599,6 01.20 4 
27.01.20 63 5 599,6 01.20 4 
29.01.20 72 5 599,6 01.20 4 
29.01.20 73 5 599,6 01.20 4 
29.01.20 74 5 599,6 01.20 4 

Усього 83 994,3 83 994,3 83 994,3 
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Дані таблиці свідчать, що за результатами виконання Договору 159, з 
урахуванням додаткових угод, у ЦОЗ ДКВС станом на 01.01.2020 року 
утворилася дебіторська заборгованість у сумі 83 994,3 тис. гривень. 

Зазначена дебіторська заборгованість утворилася внаслідок здійснення 
ЦОЗ ДКВС відповідно до Договору 159, з урахуванням додаткових угод, 
попередньої оплати у сумі 83 994,3 тис. грн. за поставку товарів. 

Перевіркою правомірності проведення попередньої оплати за поставки 
товарів, визначених Договором 159, з урахуванням додаткових угод, 
встановлено наступне. 

Пунктом 1, ̂ абзацом 10 підпункту 3 пункту 1 та пунктом 2 постанови KM 
України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, 
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі - Постанова 117) 
установлено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних 
коштів, зокрема: 

у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти 
можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення 
головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі 
закупівлі на строк не більше трьох місяців медичного обладнання та санітарних 
автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з 
державними програмами і заходами програмного характеру; 

здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що 
згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і 
надати протягом поточного бюджетного періоду, крім, зокрема, товарів, робіт і 
послуг, виробництво яких має довготривалий цикл, а саме: вакцин для 
профілактичних щеплень людей і тварин, лікарських засобів і виробів 
медичного призначення, продуктів лікувального харчування для дітей, хворих 
на фенілкетонурію, медичного обладнання та санітарних автотранспортних 
засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними 
програмами і заходами програмного характеру. 

До аудиту надано, зокрема, накази Мін'юсту від 26.01.2018 № 271/7 «Про 
попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти» та від 31.10.2018 № 3883/7 «Про внесення змін до наказу Мін'юсту від 
26 січня 2018 року № 271/7» та наказ Мін'юсту від 25.01.2019 № 123/7 «Про 
попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти». 

Відповідно до абзацу першого пункту 1, абзацу сьомого підпункту 2 
пункту 1 та пункту 2 Наказу 123/7, з урахуванням змін внесених пунктом 1 
Наказу 3883/7 в пункт 2 Наказу 271/7, Мін'юст (головний розпорядник 
бюджетних коштів бюджетної програми КПКВК 3601020) прийняв рішення, 
зокрема щодо ЦОЗ ДКВС, здійснювати за потреби у 2019 році попередню 
оплату у разі закупівлі товарів, робіт і послуг, зокрема медичного обладнання 
(для установ ДКВС України) на строк не більше трьох місяців, тільки тих 
товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається 
поставити, виконати, надати протягом поточного бюджетного періоду, крім 
товарів, робіт і послуг, виробництво яких має довготривалий цикл, а саме: 
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медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів, засобів для 
забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і 
заходами програмного характеру. 

Аудитом встановлено, що ЦОЗ ДКВС, в порушення пункту 1, абзацу 10 
підпункту 7 пункту 1 та пункту 2 Постанови 117 провів розрахунки за 
договором 159, з урахуванням додаткових угод, шляхом 100 відс. попередньої 
оплати медичного обладнання Система рентгенівська діагностична OPERA 
RT20, що виходив за межі поточного бюджетного періоду 2019 року. 

Згідно з нормами пункту 22 частини першої статті 116 Бюджетного 
кодексу України, порушення порядку здійснення попередньої оплати за товари, 
роботи та послуги за бюджетні кошти є порушенням бюджетного 
законодавства. 

Аудитом встановлено, що відповідно до даних бухгалтерського обліку 
ЦОЗ ДКВС у 2019 році, крім поставок товарів згідно договору 159, попередня 
оплата за КЕКВ 3110 бюджетної програми КПКВК 3601020 на 2019 рік на 
строк, що виходив за межі поточного бюджетного періоду за медичне 
обладнання проводилась згідно укладених договорів про закупівлі у 2 випадках 
на суму 10 747 084,4 гривень. Зазначена оплата облічувалась станом на 
01.01.2020 як поточна дебіторська заборгованість (Д.з.) постачальників (дані 
табл. 28): 

Таблиця 28 

Назва 
постачальника/ 

Договір 

Призна-
чення 

Стан 
'розра-
хунків, 

тис. грн 

Платіжне доручення 
Документ на 

оприбуткування, 
акт/накладна 

Відображено 
розрах. В 

регістрах б/о 
Назва 

постачальника/ 
Договір 

Призна-
чення 

Стан 
'розра-
хунків, 

тис. грн дата № сума, 
тис. грн 

дата № сума, 
тис. грн 

міс., 
рік 

м.о. 
№ 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

24.01.20 30 963,3 01.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

24.01.20 31 633,4 01.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

24.01.20 32 707,9 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

27.01.20 41 101,1 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

03.02.20 45 215,6 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

03.02.20 46 747,8 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

03.02.20 47 505,6 02.20 4 
ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

03.02.20 48 532,2 02.20 4 ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 10.02.20 79 950,0 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

10.02.20 80 101,1 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

10.02.20 81 417,8 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

17.02.20 111 431,1 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

17.02.20 112 747,8 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

24.02.20 142 431,1 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

24.02.20 146 646,7 02.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

02.03.20 163 202,3 03.20 4 

ТОВ "Укр 
діагностика" 
(Договір 155 
від 27.12.19) 

аналізат 
ори ' ї . 8 550,3 27.12.19 851 8 550,3 

02.03.20 164 215,6 03.20 4 

ТОВ 
"Медхолдінг" 
(Договір 158 
від 27.12.19) 

дентальн 
ий 
рентген 

2 196,8 27.12.19 854 2 196,8 

11.03.20 112 274,6 

03.20 4 

ТОВ 
"Медхолдінг" 
(Договір 158 
від 27.12.19) 

дентальн 
ий 
рентген 

2 196,8 27.12.19 854 2 196,8 

12.03.20 120 274,6 

03.20 4 

ТОВ 
"Медхолдінг" 
(Договір 158 
від 27.12.19) 

дентальн 
ий 
рентген 

2 196,8 27.12.19 854 2 196,8 

13.03.20 113 274,6 

03.20 4 

ТОВ 
"Медхолдінг" 
(Договір 158 
від 27.12.19) 

дентальн 
ий 
рентген 

2 196,8 27.12.19 854 2 196,8 
14.03.20 114 274,6 

03.20 4 

ТОВ 
"Медхолдінг" 
(Договір 158 
від 27.12.19) 

дентальн 
ий 
рентген 

2 196,8 27.12.19 854 2 196,8 
16.03.20 115 274,6 

03.20 4 

ТОВ 
"Медхолдінг" 
(Договір 158 
від 27.12.19) 

дентальн 
ий 
рентген 

2 196,8 27.12.19 854 2 196,8 

17.03.20 116 274,6 

03.20 4 

ТОВ 
"Медхолдінг" 
(Договір 158 
від 27.12.19) 

дентальн 
ий 
рентген 

2 196,8 27.12.19 854 2 196,8 

24.03.20 121 274,6 

03.20 4 

ТОВ 
"Медхолдінг" 
(Договір 158 
від 27.12.19) 

дентальн 
ий 
рентген 

2 196,8 27.12.19 854 2 196,8 

26.03.20 117 274,6 

03.20 4 

Усього 10 747,1 10 747,1 10 747,1 
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2. Детектори та аналізатори (біохімічний аналізатор - 27 шт., 
гематологічний аналізатор - 27 шт.) - очікувана вартість - 8 566,0 тис. гривень. 
Дата оприлюднення оголошення 16.12.2019. 

У часники процедури: ТОВ «УКР ДІАГНОСТИКА» з пропозицією -
8 550,3 тис. грн з ПДВ, ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» -
8 560,1 тис. грн з ПДВ. 

З переможцем ТОВ «УКР ДІАГНОСТИКА» (ЄДРПОУ 38517622) ЦОЗ 
ДКВС укладено договір від 27.12.2019 № 155 (опубліковано 27.12.2019) на 
суму 8 550,3 тис. гривень. 

Додатковою угодою від 27.12.2019 № 1 (опубліковано 27.12.2019) строк 
поставки Товару продовжено до 25.03.2020. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Аналізатор гематологічний автоматичний DH26 
в кількості 27 одиниць загальною вартістю 5 819 890,5 грн та Аналізатор 
напівавтоматичний біохімічний RT-1904C DH26 в кількості 27 одиниць 
загальною вартістю 2 730 393,0 гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно; до специфікації. / 

3. Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні 
(інфузомат - 5 шт., стіл операційний - 5 шт., холтер моніторингова система -
6 шт., кардіомоніторі- 15 шт., ліжко функціональне - 30 шт., кольпоскоп -
10 шт., центрифуга - 45 шт., сухожарова шафа - 37 шт.) - очікувана вартість -
8 808,0 тис. гривень. Дата оприлюднення оголошення 16.10.2019. 

У часники процедури: ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» з пропозицією -
8 798,9 тис. грн з ПДВ, ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» - 8 806,5 тис. грн з ПДВ. 

За даною закупівлею ТОВ «Тендер Альянс Груп» (ЄДРПОУ 42613657) 
листом без номера та дати подано скаргу АМКУ до процедури закупівлі. В 
скарзі ТОВ «Тендер Альянс Груп» просить АМКУ зобов'язати замовника 
скасувати рішення про допущення до аукціону ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» та 
ТОВ «МЕДХОЛДІНГ». 

У своїй скарзі. ТОВ «Тендер Альянс Груп» вказує що його пропозиція 
була відхилена замовником за обома лотами. Та те що замовник застосувавши 
дискримінаційний підхід допустив до участі у аукціоні тендерні пропозиції. 

Постійно Діюча адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про 
порушення законодавства у сфері публічних закупівель рішенням 
від 10.12.2019 № 18298-р/пк-пз відмовила ТОМ "ТЕНДЕР АЛЬЯНС ГРУП" у 
задоволенні скарги від 04.12.2019 

З переможцем І ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288) ЦОЗ 
ДКВС укладено договір від 27.12.2019 № 157 (опубліковано 27.12.2019) на 
суму 8 798,9 тис. гривень. 

Додатковою угодою від 27.12.2019 № 1 (опубліковано 27.12.2019) строк 
поставки Товару:подовжено до 27.12.2020 року. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Стерилізатор FN 500 Р в кількості 37 одиниць 
загальною вартістю; 2 181 409,0 грн; Стіл хірургічний електричний модель 

5 
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Surgiline 550SE в кількості 5 одиниць загальною вартістю 1 849 495,0 грн; 
Настільна центрифуга низької швидкості TDZ4-WS в кількості 45 одиниць 
загальною вартістю І 124 303,0 грн; Кольпоскоп Brightfield Healthcare АС-4501 
в кількості 10 одиниць загальною вартістю 1 066 790,0 грн; Монітор пацієнта 
М20 з 1 годинним аккумулятором, принтером в кількості 15 одиниць загальною 
вартістю 1 049 670,0 Грн; Холтер для моніторингу ЕКГ walk 400h з програмним 
забезпеченням в кількості 6 одиниць загальною вартістю 923 838,0 грн; Ліжко 
лікарняне (функціональне) YFC161L в кількості ЗО одиниць загальною 
вартістю 478 290,0 грн; Насос шприцевий інфузійний Brightfield Healthcare ОІР-
500 в кількості 5 одиниць загальною вартістю 125 190,0 гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 

4. Устаткування для операційних блоків (лампа безтіньова операційна -
5 шт., освітлювач! переносний безтіньовий - 40 шт., лапароскопічна 
(ендоскопічна) стійка - 1 шт.) - очікувана вартість - 5 136,6 тис. гривень. 

Дата оприлюднення оголошення 16.10.2019. 
У часники процедури: ТОВ «БІЛІМЕД» з пропозицією - 5 132,6 тис. грн з 

ПДВ, ТОВ «ТОПСЕЇЇВІС-МЕДТЕХНІКА» - 5 (36,6 тис. грн з ПДВ. 
З переможцем ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705) ЦОЗ ДКВС 

укладено договір в'щ 27.12.2019 № 156 (опубліковано 27.12.2019) на суму 
5 132,6 тис. гривень. 

Додатковою угодою від 27.12.2019 № 1 (опубліковано 27.12.2019) строк 
поставки Товару подовжено до 27.12.2020 року. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
наступне медичне обладнання: Лампа хірургічна Emaled 560 з фокусуванням в 
кількості 5 одиниць загальною вартістю 2 447 625,0 грн; Лапароскопічна 
(ендоскопічна) стійка у комплекті в кількості 1 одиниця комплектів загальною 
вартістю 2 006 571,;0 грн; Світильник оглядовий спіральний на підставці з 
колесами модель MLi-60 в кількості 40 одиниця комплектів загальною вартістю 
678 380,0 гривень, t 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно до специфікації. 

4.3. У 2020 році 
Початковим кошторисом на 2020 рік видатки на придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) не затверджувались. 
Дані щодо затверджених у кошторисі на 2020 рік ЦОЗ ДКВС бюджетних 

асигнувань, з урахуванням змін, та забезпеченість коштами відповідно до 
визначеної потреби наведено у табл. 29. 



Таблиця 29 
тис, грн 

Показники 
(КЕКВ) 

'і': : 

Розрахун-
кова 

потреба 

Sfjij 

' • Ч 
.Затверджено 
кошторисом 

•і! 
Л ! 

Затверд-
жено 

коштори-
сом на 1-

ше 
півр.2020) 

Зміни, 
+/-

Затверд-
жено 

коштори-
сом зі 

змінами 
(на 1-ше 

півр.2020) 

Забез-
печено 

потребу, 
відс. 

Касові 
видатки 
за 1-ше 

півр.2020 

Струк-
тура 

видатків 
, відс. 

і; 'Пі til КПКВК 3601020 на 2020 рік 
2111 718 745,6 ] :! 323 834,3 161 320,1 2 089,6 163 409,7 45,1 163 074,4 58,3% 
2120 163 494,5 : Н 71233 ,0 35 485,0 685,4 36 170,4 43,6 34 997,7 12,5% 
2210 31 234,4 1 200,0 651,6 121,3 772,9 3,8 411,5 0,1% 
2220 280 478.6 I if 55 664,1 39 164,1 0,0 39 164,1 19,8 21 695,0 7,8% 
2230 1 686,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 
2240 105 580,9 1 790,0 846,9 979,2 1 826,1 1,7 675,9 0,2% 
2250 2 696,4 495,0 186,6 30,0 216,6 18,4 118,6 0,0% 
2270 85 726,8 47 298,9 26 480,6 131,1 26 611,7 55,2 8 765,2 3,1% 
2271 72 975,4 17 820,6 10619,5 72,6 10 692,1 24,4 4 826,7 1,7% 
2272 4 413,9 5 032,3 2 474,3 0,0 2 474,3 114,0 440,0 0,2% 
2273 8 199,2 19 160,0 10 231,3 0,0 10 231,3 233,7 2 854,6 1,0% 
2274 0,0 3 586,4 2 578,2 4,0 2 582,2 607,3 0,2% 
2275 138,3 1 699,6 577,3 54,5 631,8 1 228,9 36,6 0,0% 
2282 2 066,8 195,0 77,9 0,0 77,9 9,4 26,9 0,0% 
2730 515,0 191,0 191,6 0,0 8,4 0,0% 
2800 1 267,0 30,0 30,0 25,0 55,0 2,4 36,5 0,0% 
3110 171 335,9 І 11 035,0 11 035,0 0,0 3 783,8 1,4% 

Усього 1 564 827,9 501 740,3 264 242,8 15 288,2 279 531,0 32,1 233 593,9 83,6% 

В періоді часу з 23.02.2020 по 22.06.2020 в кошторис на 2020 рік ЦОЗ 
ДКВС вносилися зміни, в наслідок яких асигнування Установі на перше 
півріччя були збільшені на 15 288,2 тис грн, в т. ч., зокрема, по: 

КЕКВ 2111 на 2 089,6 тис. грн; 
КЕКВ 3110 на 11 035,0 тис. гривень. 
Зростання асигнувань за КЕКВ 3110 відбулося у січні 2020 року (довідки 

про зміни до кошторису та про зміни до плану асигнувань загального фонду 
бюджету на 2020 рік від 23.01.2020 №), на 45 000,00 тис. гривень. В березні 
розмір асигнувань за КЕКВ 3110 було зменшено на 1 500,00 тис. грн. (довідки 
про зміни до кошторису та про зміни до плану асигнувань загального фонду 
бюджету на 2020-рік від 13.03.2020 №11) 

До аудиту ійадано розрахункова потреба у видатках завального фонду 
ЦОЗ ДКВС за бюджетною програмою 3601020 на 2020 рік на загальну суму 
1 564 827,9 тис гривень. Потреба у видатках на придбання обладнання і 
предметів дострокового користування (КЕКВ 31 10) 171 335,9 тис грн, в т.ч.: 

придбання 
70 000,0 тис 

та оргтехніки, іншого обладнання ;комп ютерної 
грн; 

- придання медичного обладнання - 73 860,2 тис грн; 
- придбання автомобілів - 25 080,0 тис. грн; 
- придбання телекомунікаційної техніки та створення 

телекомунікаційних систем та мереж - 1 715,7 тис грн; 
- інші видатки - 680,0 тис гривень. 
В таблиці наведена деталізована інформація із розрахунків ЦОЗ ДКВС 

щодо обладнання яке планувалось закупити в 2020 році за рахунок коштів 



бюджетної програми 3601020 (КЕКВ 3110) та інформація про фактичне 
закуплене обладнанні у першому півріччі 2020 року. 

і^- іо ' ! ; Таблиця 30 

№ 

і; !• : і; 

Обладнання 
ІІіМ ;Я;і| 

Розрахунок до потреби у 
видатках на 2020 рік 

Фактично закуплене 
обладнання в і півріччі 

2020 року № 

і; !• : і; 

Обладнання 
ІІіМ ;Я;і| 

Кількість Вартість грн Кількість Вартість грн 

1 

Серверне обладнййня для впровадження 
програми Медичної J нформаціної 
системи 1 55 000 000,00 

2 
Рентгендіагностичний.комплекс на 2 
робочих місця 20 52 500 000,00 

3 
Санітарний автотранспорт для 
перевезення засуджених 11 18 480 000,00 

'4 Персональний компютер 400 8 000 000,00 11 192 500,0 

5 
Придбання обладнання гарантованого 
аварійного електроживлення 140 7 000 000,00 

6 Легкові автомобілі 11 6 600 000,00 - -

7 Гематологічний аналізатор 17 3 570 000,00 - -

8 Автоклав 100-3М' !"• 20 3 150 000,00 - -

9 Сухожарова шафа 30 1 858 500,00 - -

10 Біохімічний аналізатор 20 1 785 000,00 - -

11 Лапароскопічна (ендоскопічна) стійка 5 1 575 000,00 - -

12 Ліжко функціональне ; 80 /1 344 000,00 - -

13 
Холодильник для Зберігання лікарських 
засобів 70 1 102 500,00 

14 Холтер моніторингова система 14 1 102 500,00 - -

15 Витяжна шафа лабораторна 45 1 086 800,00 - -

16 Стіл операційний ;ї • ' • і V 7 1 029 000,00 - -

17 Дизельний навантажувач 1 990 400,00 - -

18 Кольпоскоп 10 735 000,00 - -

19 
Придбання обладнання гарантованого 
аварійного електроживлення 17 680 000,00 _ 

20 Кардіомонітор 20 672 000,00 - -

21 Центрифуга 25 656 300,00 - -

22 Кондиціонер 50 635 000,00 - -

23 Холодильник для:лабораторій 103 540 800,00 - -

24 Лампа безтіньовакшераційна 13 505 100,00 - -

25 Шафа біологічної безпеки 2 класу 7 477 800,00 - -

26 Електронавантажувач 2 90 300,00 - -

27 Ушивач огранів-40 3 85 100,00 - -

28 Ушивач огрганів-6'0 "і j 85 100,00 - -

Всього 171 336 200,00 - 192 500,0 

Всього в першому півріччі 2020 року ЦОЗ ДКВС укладено лише один 
договір на закупівлю обладнання за КЕК 3110 (без використання електронної 
системи). Пі;; , '. 

ЦОЗ ДКВС було укладено договір №31 від 16.04.2020 з 
ФОП САМАРСЬКА О.Б. (ЄДРПОУ 3055614261) на суму 196,2 тис. гривень. 

Відповідно до Специфікації договору (Додаток 1) ЦОЗ ДКВС закуплене 
обладнання: Комп'ютер Fryline AMD Ryzen 3/B450/4GB/1TB/SSD 
240GB/600W/23.8'7 Win 10 Pro в кількості 11 одиниць загальною вартістю 
192,5 тис. грн; Веб-камера Logitech Н D Webcam С270 2 одиниці на загальну 
суму 3,2 тис. грн: та Акустична система SVEN 300 black 0,5 тис гривень. 

Договір оплачено у повному обсязі. Обладнання поставлене у повному 
обсязі відповідно!до специфікації. 
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4.4. Стан забезпеченості фінансуванням з державного бюджету 
закупівель медикаментів для лікування окремих категорій хворих 

Дані щодо забезпеченості наведено в табл. 29. 
Таблиця 29 

тис, грн 

Рік КЕКВ Назва 
Закупле-но 

за кошти 
бюджету 

Отримано в 
якості 

благодійної 
допомоги 3 

урахуван-ням 
перехідних 
залишків 

Усього 

Частка не 
забезпечена 

бюджетними 
фінансуван-нями 

2018 2220 
АРТ-препарати 6214,5 10266,2 16480,7 62,3 

2018 2220 П ротитубер кул ьоз н і 
препарати 

42996,8 7053,2 50050,0 14,3 

2019 2220 
АРТ-препарати 10944,0 4221,5 15165,5 27,8 

2019 2220 Протитуберкульозні 
препарати 22866,5 1712,6 24579,1 7,0 

Усього 83021,8 23253,5 106275,3 21,9 

Дані табл. 29 свідчать, що частка незабезпечених бюджетним 
фінансуванням поставок критично важливих медичних препаратів хоча і 
зменшується, але є суттєвою: лікування хворих на СНІД - майже на третину, 
хворих на туберкульоз на 7,0 відсотків. 

В середньому бюджетне фінансування не забезпечувало придбання 
більше п'ятої частини медичних препаратів, що застосовуються при лікуванні 
хворих на СНІД та туберкульоз, на загальну суму .83 021,8 тис. гривень. 

5. Стан забезпечення внутрішнього контролю 
Абзацом першим частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України 

від 08.07.2010 № 2456 організацію внутрішнього контролю і внутрішнього 
аудиту та забезпечення їх здійснення у закладах та підвідомчих бюджетних 
установах покладено на розпорядників бюджетних коштів в особі їх керівників. 

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 26 Бюджетного 
кодексу України основні засади здійснення внутрішнього контролю і 
внутрішнього аудиту та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту 
визначаються Кабінетом Міністрів України. Організаційно-методологічні 
засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються 
Міністерством фінансів України, яке забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, у 
тому числі здійснює оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і 
внутрішнього аудиту. Зокрема, наказом Мінфіну від 04.10.2011 № 1247, 
зареєстрованого в Мінюсті 20.10.2011 № 1219/19957 затверджено Стандарти 
внутрішнього аудиту. 

Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту 
та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом 
Міністрів України, зокрема постановою KM України від 28.09.2011 № 1001 
«Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

Ольга Зеленяк
Можна використовувати для публікацій
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внутрішнього аудиту» затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту 
та утворення підрозділів внутрішнього аудиту (далі - Порядок 1001, 
Постанова 1001) і постановою KM України від 12.12.2018 № 1062 «Про 
затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови KM України 
від 28 вересня 2011 № 1001» затверджено Основні засади здійснення 
внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів (далі -
Постанова 1062, Основні засади). 

До складу затвердженої Наказом 3394/5 структури ЦОЗ ДКВС 
затвердженої Наказом 3394/5 входить відокремлена посада провідного фахівця 
(з внутрішнього аудиту) (пункт 14.4 структури). 

Станом на 01,07.2020 відокремлена посада провідного фахівця (з 
внутрішнього аудиту) в складі структури ЦОЗ ДКВС України залишається 
незмінна. 

Дана посада до 01.05.2019 була вільна. 02.05.2019 наказом ЦОЗ ДКВС 
від 26.04.2019 № 30/к-тр призначено конкретну посадову особу (далі -
Фахівець) на посаду провідного фахівця (з внутрішнього аудиту). 

Фахівець здійснює свою діяльність на підставі посадової інструкції, 
декларації з внутрішнього аудиту, Стратегічного та Операційного планів, 
Адміністративного регламенту, Порядку здійснення внутрішнього аудиту, 
Постанови 1001, Стандартів внутрішнього аудиту та інших нормативно-
правових актів, що регламентують його діяльність. 

Відповідно, до вимог Постанови 1062, з метою підтримки незалежності та 
сприяння розвитку діяльності з внутрішнього аудиту, директором Установи та 
Фахівцем підписано декларацію внутрішнього аудиту від 26.06.2019. 

Фахівцем у 2019 році подані у встановлені терміни (до 01.10.2019) на 
затвердження директору Установи Операційний та раз Стратегічний плани 
діяльності з внутрішнього аудиту (затверджується на 3 роки) для подальшого 
подання цих планів до Управління внутрішнього аудиту Міністерства юстиції 
України (далі - Управління) з метою включення до загальних зведених планів 
внутрішнього аудиту. 

Фахівцем протягом досліджуваного періоду була здійснена організація 
діяльності з внутрішнього аудиту відповідно до вимог Порядку здійснення 
внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 
08.01.2020 року № 61/5, визначені завдання та виконані в повному обсязі: 

Так, Операційним планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік 
ЦОЗ ДКВС України, ;що затверджений Директором від 02.09.2019 заплановано 
2 аудити та 18 заходів з іншої діяльності. На кінець року виконання план 
виконано повністю. 

Рекомендовані заходи, за результатами внутрішніх аудитів були 
спрямовані на покращення стану функціонування внутрішнього контролю, а 
семе: дотримання вимог Інструкції з організації внутрішнього контролю в 
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системі Міністерства юстиції України № І 09/5 в частині ідентифікації ризиків 
та управління ними, а також розробка нових та внесення змін до діючих 
внутрішніх документів. 

З врахуванням вимог Порядку складання адміністративних регламентів 
(додаток 3 Інструкції з організації внутрішнього контролю в системі 
Міністерства юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції 
України від 11.01.2019 № 109/5) забезпечено організацію складання 
адміністративного регламенту за процесом «Проведення процедури публічних 
закупівель товарів, робіт та послуг» в ЦОЗ ДКВС України та затверджено 
наказом ЦОЗ ДКВС України від 28.12.2019 № 270-ОД «Про затвердження 
адміністративних регламентів» 

Операційним планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік ЦОЗ 
ДКВС, що затверджений директором Установи 30.09.2019, заплановано 
4 аудити та 20 заходів з іншої діяльності. 

Станом на 30.06.2020 здійснено 1 аудит та розпочато другий. 
Рекомендовані заходи щодо управління бюджетними коштами спрямовані на 
дотримання першочергових завдань та напрямків діяльності, забезпечення 
належного рівня внутрішнього контролю при плануванні та витрачанні коштів 
загального фонду. 

Взаємодія Фахівця зі структурними підрозділами з питань підготовки до 
проведення аудитів, безпосереднього проведення аудиторських досліджень та 
моніторингу здійснюється шляхом листування, надання службових записок, 
запитів та усно. Незалежність діяльності внутрішнього аудиту забезпечено 
повністю та безперешкодно. Обмежень під час проведення внутрішніх аудитів 
не виникало. 

Взаємодія Фахівця з Управлінням здійснюється шляхом консультаційної 
та роз'яснювальної підтримки, що стосується всіх аспектів підготовки, 
організації та здійснення внутрішнього аудиту. 

В кінці звітного періоду Фахівцем формується Звіт начальнику 
Управління про результати діяльності внутрішнього аудиту, заповнюється та 
надається Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу 
внутрішнього аудиту (форма № 1-ДВА) та пояснювальну записку до звіту для 
узагальнення та подальшого надання до Міністерства фінансів України. 

Наказом ЦОЗ ДКВС від 28.12.2019 № 270-ОД «Про затвердження 
адміністративних регламентів» , з метою удосконалення системи внутрішнього 
контролю та забезпечення здійснення ефективного управління ризиками 
затверджені адміністративні регламенти за процесами, які здійснюються 
структурними підрозділами ЦОЗ ДКВС; заведені реєстри ідентифікованих 
ризиків, які виникають в процесі роботи та розроблені плани з реалізації 
заходів контролю та моніторингу впровадження щодо уникнення таких ризиків, 
що дає можливість вчасно зреагувати на недоліки та в подальшому запобігги 



можливих порушень. Ідентифікацію ризиків здійснюють керівники 
структурних підрозділів. 

Отже, встановлені в процесі аудиту зазначені вище факти вказують на те, 
що ЦОЗ ДКВС лише в II півріччі розпочато формування системи внутрішнього 
контролю та започатковано процес управління ризиками. Відповідно, 
керівництво Установи не в повній мірі у 2018-2019 роках та І півріччі 2020 року 
володіло об'єктивною інформацією і, відповідно, обґрунтованим уявленням про 
те чи досягнуті стратегічні і операційні цілі діяльності Установи, в якій мірі 
дотримуються відповідні положення нормативно-правових актів, що 
регламентують її діяльність. 

Щодо напрямів внутрішнього контролю, що забезпечуються фахівцями 
лікарського профілю ДОЗ ДКВС встановлено наступне. 

Контроль за наркотичними лікарськими засобами здійснюється 
відповідно до Наказу МОЗ України від 7.08.2015 №494 «Про затвердження 
Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в 
державних і комунальних закладах охорони здоров'я України». 

Фахівцями ЦОЗ ДКВС України здійснюється щомісячний контроль за 
використанням даних препаратів та термінами придатності. 

Під час безпосередніх перевірок фахівцями ЦОЗ ДКВС України 
здійснюється контроль за дотриманням умов зберігання, обліком, 
призначенням та списанням наркотичних лікарських засобів. 

Контроль здійснюється шляхом виїзних перевірок організації роботи 
медичних закладів філій ЦОЗ ДКВС, результати яких оформлюються довідками 
з належними пропозиціями спрямованими на усунення недоліків. 

5.1. Стан контролю використання препаратів замісної 
п ідтр йм у вальної терапії 

В медичних закладах ЦОЗ ДКВС, на виконання наказу Мін'юсту від 
26.12.2018 № 4092/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 
10.11.2020 № 3910/5) реалізується програми лікування з використанням 
препаратів замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів (далі - Програма ЗПТ). 

В закладах охорони здоров'я ЦОЗ ДКВС в якості препарату ЗПТ 
використовується «Метадон ЗН» розчин оральний 5 мг/мл. 

Порядок проведення ЗПТ регламентовано наказом МОЗ України від 
27.03.2012 № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної 
підтримувальної. терапії осіб з психічними та поведінковими розладами 
внаслідок вживання опіоїдів» (із змінами) (далі - Наказ 200), а також наказами 
МОЗ України від від 10.11.2008 № 645 «Про затвердження методичних 
рекомендацій «Замісна підтримувальна терапія в лікуванні із синдромом 
залежності від опіоїдів» та від 09.11.2020 № 2555 «Про затвердження 
стандартів медичної допомоги за напрямом лікування осіб з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів». 



Крім цього, діяльність закладів охорони здоров'я пов'язана з обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин й прекурсорів регламентується 
низкою норматибно-правових актів, а саме: Законом України «Про наркотичні 
засоби, психотропних речовин і прекурсори»; постановами Кабінету Міністрів 
України від 06.04.2016 № 282 «Ліцензійні умови провадження господарської 
діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, 
зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на 
територію України, вивезення з території України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до 
зазначеного переліку»; від 01.05. 2017 № 333 «Про затвердження порядку 
придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони 
здоров'я»; від 03.06.2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження 
діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, та контролю за їх обігом»; віі 17.04.2008 року № 366 «Про 
затвердження порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів»; 
наказом МОЗ України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, 
перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я». 

У відповідності до чинних нормативно-правових актів ЦОЗ ДКВС 
підготовлено накази та розпорядчі акти, що врегульовують цей вид діяльності 
закладів охорони здоров'я ЦОЗ ДКВС України, а саме накази від: 

- 09.10.2020 № 247-ОД «Про внесення змін до наказу державної установи 
«Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» 
від 26 листопада 2019 року № 248-ОД «Про надання звітної інформації»; 

- 15.12.2020 № 317-ОД «Щодо удосконалення діяльності, пов'язаної з 
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю 
за їх обігом»; | 

! 

- 18.01.2021 .№ 17-ОД «Про врегулювання діяльності лікарсько-
консультаційної комісії з нагляду за проведенням комплексного лікування з 
використанням препаратів замісної підтримувальної терапії». 

В ЦОЗ ДКВС визначено у 2018 році профільного фахівця відповідальною 
особою за організацію та проведення ЗПТ в підпорядкованих закладах охорони 
здоров'я. 

Також забезпечення організації та контролю за проведенням ЗПТ в 
закладах охорони здоров'я ЦОЗ ДКВС, контролю за цільовим використанням 
препаратів замісної підтримувальної терапії та за щомісячним збиранням, 
узагальненням, отриманої від закладів охорони здоров'я інформації щодо 
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використання препаратів ЗПТ й пацієнтів, покладено на начальників філій ЦОЗ 
ДКВС. 

На місцях контроль за реалізацією Програми ЗПТ в закладах охорони 
здоров'я ЦОЗ ДКВС покладено на керівників медичних закладів. 

ЦОЗ ДКВС, відповідно до Наказу 200, надає щомісячну звітну 
інформацію до Державної установи «Центр Громадського здоров'я» МОЗ 
України щодо використаного препарату ЗПТ та пацієнтів. 

Акт складено у 2 примірниках. 

Додаток: 1 на 3 арк. 

Від Рахункової палати: Від Державної установи «Центр 
охорони здоров'я ДКВС України 

Керівник контрольної групи, 
головний спеціаліст 

І. В. Герасимук 

Заступник керівника контрольної 
групи, головний спеціаліст 

В. В. Каплін 

Директор 

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності - головний 
бухгалтер 

О. В. Авраменко 

Один примірник акту отримано 


