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Рахункова палата України 

Про розгляд пропозицій та вжиття 
заходів 

У Міністерстві охорони здоров'я України опрацьовано Звіт про 
результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених на 
здійснення державних закупівель підприємствами, установами і організаціями 
Одеської, Миколаївської та Херсонської областей (далі-Звіт), який затверджено 
рішенням Рахункової палати від 26.08.2015 року № 2-4. 

З метою виконання рішення Рахункової палати та пропозицій, наданих за 
результатами аудиту Міністерство охорони здоров'я України листом від 
20.10.2015 № 13-09/04/13/242-15/33320 зобов'язало Управління (Департаменти) 
охорони здоров'я Одеської, Миколаївської та Херсонської обласних державних 
адміністрацій вжити вичерпних заходів щодо усунення порушень та 
недопущення їх у подальшій роботі. 

За інформацією наданою Управлінням охорони здоров'я Миколаївської 
обласної державної адміністрації згідно наказу управління від 06.07.2015 року 
№ 364-л, директора Миколаївської обласної бази спеціального медичного 
постачання було зобов'язано притягнути до відповідальності посадових осіб, 
які допустили порушення, виявлені під час аудиту Рахунковою палатою і 
звернути увагу на персональну відповідальність за станом цільового та 
ефективного використання бюджетних коштів та забезпечити проведення 
процедур у відповідності до вимог Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII 
«Про здійснення державних закупівель». 

На підставі рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань 
соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та розвитку зон 
відпочинку від 24.07.2015 № 1, розпорядженням голови Миколаївської 
облдержадміністрації від 27.07.2015 № 180-рк, директора обласної бази 
спеціального медичного постачання звільнено із займаної посади. 

Управління охорони здоров'я тримає на контролі стан дотримання 
підвідомчими закладами законодавства при проведенні процедур державних 
закупівель. 

РАХУНКОВА ПАЛАТА 
В , » 

№1674/05 від 23.11.2015



За інформацією Департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної 
державної адміністрації за результатами аудиту голову комітету з конкурсних 
торгів Комунального закладу «Херсонський обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» за наказом головного лікаря від 01.04.2015 
№ За-ст притягнуто до дисциплінарної відповідальності - оголошено догану. 

З травня 2015 року в установі обрано новий склад комітету з конкурсних 
торгів, з яким проведено роботу щодо суворого дотримання норм та положень 
чинного законодавства України у сфері здійснення державних закупівель. 

Протягом I I півріччя 2015 року державні закупівлі закладом 
здійснюються виключно за конкурсною процедурою відкритих торгів. 

Вжито заходів для повного та своєчасного використання закуплених 
лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

Перший заступник Міністра 
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