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Рахункова палата України 

Державне агентство автомобільних доріг України (далі - Укравтодор) 
опрацювало лист Рахункової палати України № 10-1986 від 08.10.2015 року 
щодо розгляду результатів аудиту використання коштів державного 
фоджету, виділених на здійснення державних закупівель підприємствами, 
установами і організаціями Одеської, Миколаївської та Херсонської 
областей, та повідомляє. 

За результатами аудиту, Рахунковою палатою надано ряд рекомендацій 
щодо усунення виявлених недоліків та покращення внутрішнього контролю 
за використанням коштів державного бюджету під час здійснення державних 
закупівель. 

Службами автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській та 
Херсонській областях опрацьовано матеріали аудиту та зобов'язано членів 
комітетів конкурсних торгів посилити контроль під час складання 
документації конкурсних торгів, розгляду та оцінки пропозицій. 

Слід зазначити, що недоліки, виявлені під час аудиту, перш за все, 
пов'язані з недосконалістю нормативно-правового забезпечення, як сфери 
державних закупівель, так і бюджетного процесу. Зокрема, аудит засвідчив, 
що з укладених 229 договорів на суму 2 730,8 млн. грн. фактично виконано 
лише 36 (15,7% від загальної кількості) на суму 701,08 млн. грн., у стадії 
виконання - 148 (64,6 %) на суму 1 234,32 млн. грн., не розпочато виконання 
45 договорів (19,7 %) на суму 795,4 млн. гривень. 

Вищенаведене пов'язано з тим, що фактичний обсяг фінансування 
дорожнього господарства не забезпечує виконання заходів, які передбачені 
державними цільовими програмами, що в свою чергу призводить до 
невиконання договірних зобов'язань та занепаду дорожнього господарства. 

Окрім того, існує правова колізія щодо визначення предмету закупівлі 
робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. 

Так, у звіті Рахункової палати України зазначено, що Службами 
автомобільних доріг у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях при 
визначені предмету закупівлі необгрунтовано застосовано ВБН Г. 1-218-
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530:2006 «Класифікація робіт експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг загального користування» замість ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація 
робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування», який 
рекомендовано до застосування Наказом № 921 від 26.07.2010 «Про 
затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (далі - Порядок). 
Однак, відповідно до наказу Укравтодору № 356 від 11.10.2011 р. ВБН Г.1-
218-182-2006 втратив чинність. 

Укравтодор неодноразово звертався до Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України з пропозицією внесення змін до Порядку, однак, 
на сьогодні, зміни внесені не були. 

Матеріали аудиту планується розглянути на Колегії Укравтодору за 
участю керівників служб автомобільних доріг в областях. 
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