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Фонд соціального захисту інвалідів розглянув висновок Колегії Рахункової 
палати України про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними 
та іншими засобами реабілітації від 14.07.2015 № 44/12-3. 

Аудит використання коштів державного бюджету за КПКВК 2507030 
«Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» 
здійснювався за період 2014 та 1 кварталу 2015 років. В ході дослідження 
результатів аудиту було встановлено ряд факторів, існування яких мають 
негативний вплив та у майбутньому можуть спричинити погіршення результатів 
фінансово-господарської діяльності підприємств. Також, були виявлені окремі 
порушення, що усунуті в ході дослідження та недоліки, які необхідно усунути 
найближчим часом. 

За результатами аудиту та висновку Колегії Рахункової палати України 
Фондом соціального захисту інвалідів в межах компетенції затверджено план 
заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків. За стан виконання 
передбачених заходів закріплено відповідальні посадові особи та визначено 
терміни. 

Інформація про вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень та 
недоліків за результатами аудиту ефективності використання коштів державного 
бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими 
засобами реабілітації додається. 

Додаток: на 3 арк. ^ 

З повагою, ( 

на № 07-1952 від 05.10.2015 Голові Рахункової палати 
України 
Магуті P.M. 

Про вжиття заходів щодо усунення 
недоліків за результатами аудиту 

Шановний Романе Миколайовичу! 

Директор C A P T K J X 
РАХУНКОВА ПАЛАТА |j 

№586/06 від 28.10.2015



Інформація 
щодо вжиття заходів на усунення виявлених порушень за результатами аудиту, 

проведеного Рахунковою палатою України з питання ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення 
населення технічними та іншими засобами реабілітації за 2014 р. та 1 квартал 2015 року. 

№ 
з/п 

Короткий зміст виявлених 
порушень 

Стан усунення 
виявлених 

порушень та 
недоліків 

Відповідальна посадова особа примітки 

1 2 3 4 5 
1 Порушення черговості видачі 

ТЗР та термінів очікування 
окремими інвалідами протезно-
ортопедичних виробів і крісел. 

Виконується Начальник управління організації 
забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації Курашко 
Н.М., начальник юридичного 
відділу Маркєлов О.Ю. 

У 2015 році у додаткових договорах про 
забезпечення ТЗР передбачено 
відповідальність підприємств - виконавців 
за недотримання черговості при 
забезпеченні такими виробами. 
Направлені листи підприємствам -
виконавцям щодо неухильного виконання 
договірних зобов'язань у частині 
дотримання черговості при забезпеченні 
ТЗР. 

2 Незадоволено у повному обсязі 
потребу окремих категорій 
населення в ТЗР. 

Виконується Начальник управління організації 
забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації Курашко 
Н.М., начальник управління 
планування та фінансування 
бюджетних програм Опарко О.М. 

Листом від 30.07.2015 №1/4-706/03 Фонд 
звернувся до Мінсоцполітики щодо 
виділення додаткових коштів на виконання 
бюджетної програми за КПКВК 2507030 за 
напрямком «Забезпечення окремих 
категорій населення України ТЗР». 
Розпорядженням КМУ від 07.10.2015 
№1037-р передбачено збільшення видатків у 
обсязі 88 723,9 тис. грн. на виконання 
зазначеного напрямку. 

3 Не включено до виконання 
бюджетної програми на 2015 р. 
нової категорії осіб 
(постраждалих внаслідок 
антитерористичної операції). 

Виконується Начальник управління організації 
забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації Курашко 
Н.М., начальник управління 
планування та фінансування 

На поточний рік підготовлені до 
Мінсоцполітики зміни до паспорту 
бюджетної програми за КПКВК 2507030, у 
тому числі за напрямком «Забезпечення 
окремих категорій населення України ТЗР». 



бюджетних програм Опарко О.М. 
4 Виготовлення ТЗР за рахунок 

власних коштів підприємств 
понад обсяги визначені в 
договорах для покриття повної 
потреби в ТЗР. 

Виконується Начальник управління організації 
забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації Курашко 
Н.М., начальник управління 
планування та фінансування 
бюджетних програм Опарко О.М. 

Розпорядженням КМУ від 07.10.2015 
№1037-р передбачено збільшення видатків у 
обсязі 88 723,9 тис. грн. на виконання 
зазначеного напрямку. 

5 За умовами договорів з 
підприємствами не було 
встановлено відповідальності за 
недотримання черговості при 
видачі ТЗР, термінів 
опрацювання та підписання 
актів про їх видачу. 

Виконується Начальник управління організації 
забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації 
Курашко Н.М., начальник 
юридичного відділу Маркєлов О.Ю. 

У 2015 році у додаткових договорах про 
забезпечення ТЗР за індивідуальними 
заявками передбачено відповідальність 
підприємств - виконавців за недотримання 
черговості при забезпеченні такими 
виробами. 

Підприємства формували акти 
виконаних робіт і реєстри 
видачі ТЗР, виходячи з дати 
видачі, не враховуючі дату 
прийняття замовлення, яке 
формувалося від одного дня до 
3-х місяців. 

Виконується Начальник управління Курашко 
Н.М та начальник відділу Московка 
С.М. управління організації 
забезпечення технічними та іншими 
засобами , реабілітації, 
Підприємства. 

У 2015 році в договорах передбачені 
зобов'язання підприємств - виконавців 
щодо дотримання умов Порядку 
забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації інвалідів, дітей-
інвалідів та інших окремих категорій 
населення, переліку таких засобів, у тому 
числі дотримання термінів виготовлення 
ТЗР. 

Терміни виготовлення 
ортопедичного взуття 
окремими підприємствами 
всупереч порядку № 321 (п.ЗЗ) 
коливалися від 1 до 10 місяців і 
більше, замість 20 або 20 
робочих днів залежно від 
виробу. 

Виконується Начальник управління організації 
забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації 
Курашко Н.М. 
Підприємства. 

У 2015 році в договорах передбачені 
зобов'язання підприємств - виконавців 
щодо дотримання умов Порядку 
забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації інвалідів, дітей-
інвалідів та інших окремих категорій 
населення, переліку таких засобів, у тому 
числі дотримання термінів виготовлення 
ТЗР. 

Паспорт бюджетної програми 
за КПКВК 2597030 на 2014 та 
2015 роки було затверджено 

Щорічно у 
терміни, 
встановлені для 

Начальник управління планування 
та фінансування бюджетних 
програм Опарко О.М. 

Пропозиції до паспорту бюджетної 
програми на 2014 рік Фондом до 
Мінсоцполітики не подавалися. 



Мінсоцполітики та Мінфіну з 
порушенням терміну 
визначеного Бюджетним 
кодексом України, що є 
порушення бюджетного 
законодавства. Як наслідок 
фондом не використовувалися 
асигнування до 5-ти місяців у 
2014 році в сумі 1297,8 тис. грн. 
та 106683,6 тис. грн. у 2015 
році. 

затвердження 
Паспорту. Фонд листом від 15.01.2015 №1 /4-28/06-01 

надав Мінсоцполітики пропозиції до 
Паспорту бюджетної програми на 2015 рік з 
урахуванням відповідних вимог. 

Договори на виготовлення та поставку ТЗР 
з підприємствами у 2014 році були укладені 
у березні, тому кошти, що спрямовувалися 
протягом лютого -березня, були 
використані у квітні-травні. 

9 Окремі результативні 
показники паспорта бюджетної 
програми за КПКВ 2507030 
упродовж 2014 -2015 pp. не 
коригувалися, та 
розраховувалися , виходячи з 
вартісних показників, що 
викривлювало фактичний 
забезпечення інвалідів ТЗР у 
цілому та унеможливлювало їх 
оцінку за видами. 

Виконується. Начальник управління планування 
та фінансування бюджетних 
програм Опарко О.М. 

Фондом підготовлено пропозиції про зміни 
до Паспорту бюджетної програми на 2015 
рік. 




