
 

 

 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 
  

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 квітня 2019 року № 10-2 

м. Київ 

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання 
коштів державного бюджету, виділених у 2017–2018 роках Міністерству 

охорони здоров’я України для здійснення державних закупівель із 
залученням спеціалізованих організацій за бюджетною програмою 
“Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 

комплексних заходів програмного характеру” 
 

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36  
Закону України “Про Рахункову палату” розглянуто Звіт про результати аудиту 
ефективності використання коштів державного бюджету, виділених у  
2017–2018 роках Міністерству охорони здоров’я України для здійснення 
державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною 
програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру”. 

 

За результатами розгляду Рахункова палата  
  

В С Т А Н О В И Л А: 
 

1. Міністерство охорони здоров’я України (далі ‒ МОЗ , Міністерство)  
(в. о. Міністра Супрун У.) відповідно до вимог Закону України від 19.03.2015  
№ 269 “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних 
виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих 
організацій, які здійснюють закупівлі” (далі – Закон № 269) продовжувало у 2017–
2018 роках залучати міжнародні спеціалізовані організації для здійснення 
централізованих закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів 
(вакцин) і медичних виробів для виконання національних програм та 
централізованих заходів з охорони здоров’я. На вказані цілі з державного 
бюджету виділено 11930,4 млн грн, які мали спрямовуватись на збереження та 
зміцнення здоров’я, профілакти 
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ку захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності 
населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, 
забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону 
здоров’я.  

Водночас визначені законодавством умови та критерії залучення 
міжнародних спеціалізованих організацій до здійснення державних закупівель у 
2017–2018 роках, а також управлінські прорахунки МОЗ при організації цих 
закупівель, як і у попередні роки (2015–2016 роки), не забезпечили своєчасного 
доступу пацієнтів до всіх необхідних лікарських засобів, імунобіологічних 
препаратів (вакцин) і медичних виробів. Як наслідок, очікуваних результатів, 
передбачених Законом № 269, досі не отримано. 

У 2017–2018 роках та січні-лютому 2019 року міжнародними 
спеціалізованими організаціями поставлено лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних виробів за кошти 
державного бюджету 2015 року на суму 92,9 млн грн (4,2 відс. обсягу коштів, 
перерахованих цим організаціям), 2016 року – 3352,4 млн грн (85 відс.),  
2017 року – 5047,6 млн грн (84 відс.) і 2018 року – лише 1337,4 млн грн  
(22,6 відсотка).  

У вартість матеріальних цінностей включено послуги із забезпечення 
Програмою розвитку ООН в Україні  (далі – ПРООН), Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ) (далі – ЮНІСЕФ) і Компанією “Crown Agents”  
(далі – Краун) загального управління закупівлями, обсяг яких у 2017– 
2018 роках і січні 2019 року становив 428,4 млн гривень. 

Станом на 01.02.2019 міжнародними спеціалізованими організаціями 
взагалі не розпочато поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів 
(вакцин) і медичних виробів за 16 із 40 напрямів закупівель (за видами 
захворювань) за кошти державного бюджету 2018 року, в тому числі для 
лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та 
хронічний вірусний гепатит, дорослих, хворих на онкогематологічні 
захворювання, а також вкрай необхідних імунобіологічних препаратів для 
профілактики і лікування захворювань з високим рівнем смертності. 

Основною причиною зазначеного є тривалий термін попередньої 
оплати, встановлений рішенням Уряду, зокрема, за договорами (угодами) про 
закупівлі із міжнародними спеціалізованими організаціями, укладеними у 2015 і 
2017 роках, – до 18 місяців з дати попередньої оплати, та договорами (угодами), 
укладеними у 2016 році, – до 24 місяців. Термін попередньої оплати щодо 
лікарських засобів, медичних виробів, які закуповуються у 2018–2019 роках, – 
до 12 місяців. Як наслідок, створено умови для відтермінування поставок 
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів. 

1.1. Без врахування зазначених умов термін дії Закону № 269 
продовжено Верховною Радою України ще на рік, до 31 березня 2020 року.  

У серпні 2017 року Урядом запропоновано МОЗ створити юридичну 
особу, яка буде відповідати за виконання функцій централізованої закупівельної 
організації. Лише у жовтні 2018 року Міністерством створено державне 
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комерційне підприємство “Медичні закупівлі України”, метою діяльності якого 
відповідно до статуту є організація і проведення процедур закупівель лікарських 
засобів, медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного 
призначення, послуг та закупівель за рамковими угодами медичних товарів і 
послуг в інтересах замовників відповідно до Закону України “Про публічні 
закупівлі”.  

У 2019 році це підприємство буде здійснювати пілотні закупівлі лише 
двох позицій лікарських засобів для лікування дорослих, хворих на 
онкологічні захворювання, та чотирьох позицій – для лікування хворих на 
туберкульоз. 

1.2. Зміна в Україні з березня 2015 року централізованої системи 
закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних 
виробів шляхом залучення до таких закупівель міжнародних спеціалізованих 
організацій мала на меті позбавити МОЗ невластивих функцій. Разом з тим 
Міністерство продовжувало у 2017–2018 роках поєднувати функції як 
організації централізованих закупівель, так і розподілу лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних виробів між закладами 
охорони здоров’я, що є діяльністю, яка потенційно містить високі 
корупційні ризики. 

Кабінетом Міністрів України та Міністерством із 13 рекомендацій 
(пропозицій) Рахункової палати за результатами попереднього аудиту повністю 
виконано лише 4, частково – 5, не виконано – 3, одну пропозицію виконати 
неможливо. За таких умов порушення і недоліки набули системного характеру.  

 

2. З метою вибору організацій для здійснення закупівель лікарських 
засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних виробів та на 
виконання раніше наданих рекомендацій Рахункової палати, Міністерством 
розроблено та затверджено порядок, яким визначено механізм оцінки міжнародних 
спеціалізованих організацій за встановленими Урядом критеріями. 

Разом з тим визначена МОЗ для вибору міжнародних спеціалізованих 
організацій система оцінки не передбачала показників за таким критерієм, 
як умови та строки постачання матеріальних цінностей, що створює 
ризики несвоєчасного забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, 
імунобіологічними препаратами (вакцинами) і медичними виробами. Як 
наслідок, використання бюджетних коштів є нерезультативним.  
 

3. Закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) і 
медичних виробів із залученням міжнародних спеціалізованих організацій 
фактично здійснюються поза межами відносин, що установлюють правові та 
економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в Україні. 

Міжнародні спеціалізовані організації розміщують на своєму веб-сайті 
лише відомості про оголошені тендери, повний перелік тендерної документації, 
зокрема кваліфікаційні вимоги до учасників закупівлі та предмет закупівлі. 
Водночас дані про учасників процедур закупівель, запропоновані ними цінові 
пропозиції та критерії визначення переможців не оприлюднюються. Як 
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наслідок, такий механізм закупівель не забезпечує повного розуміння 
громадянами України того, в який саме спосіб дотримуються принципи 
відкритості, прозорості та конкурентних засад при проведенні закупівель за 
бюджетні кошти. 

При цьому Міністерство, укладаючи договори з міжнародними 
спеціалізованими організаціями ЮНІСЕФ і ПРООН, не забезпечило захисту 
інтересів української сторони. У договорах (угодах) не передбачено 
механізмів вирішення спорів між сторонами у закупівельному процесі під 
українською юрисдикцією. Лише угода з Краун містить положення, що розгляд 
спорів буде проводитись із застосуванням матеріального права України. 

Умови договорів (угод), укладених з усіма міжнародними 
спеціалізованими організаціями, фактично унеможливлюють контроль за 
використанням коштів Державного бюджету України. 

 

4. Міністерство у 2017–2018 роках не організувало власного належного 
менеджменту і роботу з вирішення процедурних питань підготовки відповідних 
закупівель. Існуюча система формування номенклатури закупівель не 
зазнала змін і не забезпечувала оперативності та своєчасності визначення 
переліків лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) і 
медичних виробів відповідно до потреб громадян України. Необхідна 
інформація подавалася міжнародним спеціалізованим організаціям 
несвоєчасно, що відтерміновувало закупівлю матеріальних цінностей. 

Так, процес визначення переліків матеріальних цінностей для закупівлі за 
кошти державного бюджету 2017 року розпочався у березні-квітні і тривав до 
грудня цього ж року. Визначення таких переліків за кошти 2018 року 
розпочалося наприкінці 2017 року, проте тривало до середини листопада  
2018 року.  

В окремих випадках створеними МОЗ робочими групами з питань 
профільного супроводу державних закупівель при формуванні переліків 
матеріальних цінностей не визначалися їх важливі медико-технічні 
характеристики і використовувалася недостовірна інформація щодо цін на 
лікарські засоби і медичні вироби. Як наслідок, виникала необхідність 
уточнення предмета і обсягів закупівель.  

Постійною робочою групою МОЗ з питань профільного супроводу 
державних закупівель не здійснювався контроль за виконанням ухвалених нею 
рішень щодо організації закупівель на виконання державних цільових програм 
і комплексних заходів програмного характеру. Більшість рішень виконувалася із 
затримкою або взагалі не виконувалась.  

 

5. Міністерство охорони здоров’я України і Міністерство фінансів 
України не забезпечили належного планування коштів державного 
бюджету для реалізації бюджетної програми за КПКВК 2301400. Так, у 
бюджетних запитах на 2017–2018 роки передбачено видатки на централізовану 
закупівлю лікарських засобів і медичних виробів за 15 напрямами (за видами 
захворювань) за відсутності визначення законодавчих підстав для такого 
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відбору, як це встановлено Переліком закладів охорони здоров’я та програм у 
галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних 
функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501. Як наслідок, у 
паспортах бюджетної програми за КПКВК 2301400 у 2017–2018 роках за 
цими напрямами затверджено видатки у сумі 1964609,7 тис. грн і  
2820208,4 тис. грн відповідно. 

Заплановані МОЗ і Мінфіном у паспортах цієї бюджетної програми 
видатки для закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) 
і медичних виробів на виконання державних цільових програм та заходів 
програмного характеру не забезпечили соціальної справедливості і захисту 
прав усіх громадян України на охорону здоров’я. Розподілені МОЗ 
фінансові ресурси, виділені з державного бюджету, дали можливість покрити 
обраховану потребу на такі цілі у 2017 році за 13 напрямами закупівель 
(видами захворювань) на рівні від 3,6 до 36 відс., 9 – від 43 до 60 відс., 4 – від 
70 до 85 відс., 13 – від 91 до 101 відс., за одним напрямом на рівні  
120,7 відсотка. У 2018 році за 9 напрямами закупівель – від 0,3 до 37 відс., за 
3 – від 42 до 57 відс., 10 – від 67 до 76 відс., 4 – від 87 до 90 відс.,  
10 – від 93 до 101 відс. і 4 – більше 101 відс. (101,4 – 106,3 відсотка). 

При визначенні обсягу коштів, необхідних у 2017–2019 роках для 
закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних 
виробів, не враховувалась дебіторська заборгованість, яка обліковувалася в 
МОЗ за міжнародними спеціалізованими організаціями. Такий підхід до 
планування видатків призвів до накопичення значних обсягів запасів цих 
матеріальних цінностей, чим створено ризики їх невикористання у встановлені 
терміни придатності. 

Так, при визначенні обсягу коштів державного бюджету на 2019 рік МОЗ 
не враховано рівень забезпеченості потреби структурних підрозділів 
охорони здоров’я обл(міськ)держадміністрацій та підпорядкованих МОЗ 
установ за рахунок наявних станом на 01.01.2019 залишків лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та вже здійснене 
замовлення на закупівлю за кошти 2018 року. Зокрема, лише наявні залишки 
матеріальних цінностей за 25 відс. номенклатурних позицій із 
проаналізованих покривають обраховану потребу на 2018 рік на рівні від 
100 до 25860,6 відсотка. 

 

6. У порушення вимог частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу 
України МОЗ не створило системи внутрішнього контролю за використанням 
бюджетних коштів і придбаних лікарських засобів, імунобіологічних 
препаратів (вакцин) і медичних виробів, не ідентифікувало існуючих ризиків в 
управлінні цією сферою діяльності. Зазначене стало основною причиною 
непродуктивного і нерезультативного використання бюджетних коштів і 
закуплених матеріальних цінностей.  

Внаслідок безгосподарності та незабезпечення МОЗ контролю 
використання коштів державного бюджету здійснювалося з порушенням вимог 
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договорів (угод), укладених з міжнародними спеціалізованими організаціями, 
зокрема: 

- на рахунках міжнародних спеціалізованих організацій (ПРООН, Краун і 
ЮНІСЕФ) понад встановлений договорами (угодами) термін перебували кошти 
державного бюджету 2015–2017 років у загальній сумі 344191,8 тис. грн, з них: 

кошти державного бюджету 2015 року у сумі 94642,9 тис. грн перебували 
у користуванні міжнародних спеціалізованих організацій (ЮНІСЕФ, ПРООН) 
понад встановлений договорами (угодами) термін (18 місяців) від 14,5 до  
22,5 місяця. Ці кошти повернено до державного бюджету лише у вересні  
2018 року та березні 2019 року відповідно; 

кошти державного бюджету 2016 року у сумі 244295,0 тис. грн 
перебувають у користуванні міжнародних спеціалізованих організацій (ПРООН, 
ЮНІСЕФ, Краун) понад встановлений договорами (угодами) термін від  
двох до 16 місяців і станом на 01.03.2019 МОЗ не повернені. За результатами 
аудиту в квітні 2019 року ПРООН і Краун повернено 20018,3 тис. грн  
і 300,2 тис. дол. США відповідно; 

кошти державного бюджету 2017 року у сумі 5253,9 тис. грн перебувають 
у користуванні міжнародної спеціалізованої організації ПРООН понад 
встановлений договором термін від 1,5 до 5 місяців і станом на 01.03.2019 МОЗ 
не повернені; 

- через коливання курсу валюти виникли розбіжності між сумами 
погоджених кошторисів та проведеної МОЗ оплати. Як наслідок, ПРООН зайво 
перераховано кошти державного бюджету 2018 року у сумі 425,0 тис. дол. США 
(11615,8 тис. гривень). 

Внаслідок неефективних управлінських рішень МОЗ бюджетні асигнування у 
сумі 512,8 тис. грн до кінця бюджетного 2018 року не використано. 

6.1. Встановлено такі порушення при використанні лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, закуплених за 
рахунок коштів державного бюджету 2016–2017 років: 

- прийнявши від міжнародної спеціалізованої організації ПРООН 
лікарські засоби і медичні вироби для лікування дітей і дорослих, хворих на 
онкологічні та онкогематологічні захворювання, та дітей, хворих на 
хронічні вірусні гепатити, на суму 59707,6 тис. грн з термінами придатності 
меншими, ніж визначено у договорах 2016 і 2017 років, МОЗ у порушення 
умов цих договорів не отримало від ПРООН підтвердження можливості 
заміни цих засобів і виробів у разі невикористання до завершення терміну 
придатності;  

-  Міністерством прийнято від міжнародних спеціалізованих організацій 
Краун і ЮНІСЕФ лікарські засоби і медичні вироби для лікування дорослих, 
хворих на хронічні вірусні гепатити, серцево-судинні та судинно-мозкові 
захворювання, та вакцину для профілактики сказу з термінами придатності 
меншими, ніж передбачено умовами угод 2016 року, загалом на суму  
57999,1 тис. гривень. При цьому гарантії щодо заміни у разі невикористання до 
завершення терміну придатності не надавалися через відсутність таких вимог у 
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цих угодах. 
Отже, на сьогодні утворено ризики нанесення шкоди державі внаслідок 

втрати вказаних матеріальних цінностей, які через закінчення терміну 
придатності не будуть використані.  

6.2. Міністерством не здійснювався моніторинг рівня забезпеченості 
потреби адміністративно-територіальних одиниць України і 
підпорядкованих МОЗ установ у лікарських засобах, імунобіологічних 
препаратах (вакцинах) і медичних виробах. Це є порушенням вимог 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298, і 
Положення про збір заявок, розподіл, перерозподіл та використання лікарських 
засобів, медичних виробів, інших товарів, їх залишків і послуг, придбаних МОЗ 
за рахунок бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру, 
затвердженого наказом МОЗ від 15.05.2018 № 931. У результаті: 

- в закладах охорони здоров’я, на складах державних підприємств 
“Укрвакцина” і “Укрмедпостач” рахуються в залишках матеріальні цінності для 
лікування хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, хворих 
у до- та післяопераційний період з трансплантації та проведення 
імунопрофілактики населення на суму 44048,8 тис. грн, які від 2 до 15 місяців від 
дати отримання не використовуються (відповідно термін придатності їх 
зменшується);  

- через відмови пацієнтів з трансплантованими органами від прийому 
закуплених лікарських засобів і наявність таких препаратів в обсязі, що 
перевищує потребу, створено ризики невикористання до завершення терміну 
придатності лікарських засобів на суму 3900,4 тис. грн (відповідно термін 
придатності їх зменшується). Отже, утворені ризики нанесення шкоди 
державі внаслідок невикористання цих лікарських засобів; 

- через закінчення терміну придатності загалом не використано 
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних 
виробів за 12 напрямами закупівель (за видами захворювань) на загальну 
суму 6750,7 тис. грн, а кошти державного бюджету 2015–2017 років, виділені 
на лікування цих захворювань, використано непродуктивно. Фактично 
державі завдано істотної шкоди на вказану суму, а пацієнтами не отримано 
необхідного лікування (з них матеріальні цінності на суму 984,9 тис. грн вже 
утилізовано). Зазначені факти містять ознаки кримінальних правопорушень і 
потребують правової оцінки правоохоронними органами. 

 

7. Міжнародною спеціалізованою організацією за погодженням МОЗ за 
кошти державного бюджету 2016–2017 років для лікування дітей, хворих на 
онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплено відповідно  
17 і 18 найменувань лікарських засобів на загальну суму 47003,6 тис. грн, в 
інструкціях про медичне застосування яких є обмеження щодо використання для 
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дітей. При цьому нормативно не врегульовано питання їх призначення і не 
визначено умови, за яких такі лікарські засоби можуть застосовуватися. 

 

8. МОЗ не забезпечено належного ведення бухгалтерського обліку 
операцій, пов’язаних із закупівлею лікарських засобів, імунобіологічних 
препаратів (вакцин) і медичних виробів відповідно до вимог чинного 
законодавства. У порушення частини п’ятої статті 9 Закону України  
від 16.07.1999 № 996 “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні” матеріальні цінності на суму 18992,4 тис. грн відображено у 
бухгалтерському обліку лише через 2–16 місяців після отримання. Через технічні 
помилки і невчасне відображення у бухгалтерському обліку надходжень 
матеріальних цінностей, МОЗ станом на 01.01.2017, 01.01.2018 і 01.01.2019 
завищено дебіторську заборгованість за договорами (угодами), укладеними з 
міжнародними спеціалізованими організаціями, на 3774,5 тис. грн, 3772,3 тис. грн і 
16001,3 тис. грн відповідно. 
 

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, виділених у 2017–2018 роках Міністерству охорони 
здоров’я України для здійснення державних закупівель із залученням 
спеціалізованих організацій за бюджетною програмою “Забезпечення медичних 
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру”, затвердити. 

2. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного 
бюджету, виділених у 2017–2018 роках Міністерству охорони здоров’я України 
для здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій 
за бюджетною програмою “Забезпечення медичних заходів окремих державних 
програм та комплексних заходів програмного характеру”, поінформувати 
Верховну Раду України та запропонувати розглянути їх на засіданні 
профільного комітету. 

3. Про результати аудиту поінформувати депутатську фракцію політичної 
партії “Всеукраїнське об’єднання “БАТЬКІВЩИНА”. 

4. Відомості про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, виділених у 2017–2018 роках Міністерству охорони 
здоров’я України для здійснення державних закупівель із залученням 
спеціалізованих організацій за бюджетною програмою “Забезпечення медичних 
заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного 
характеру”, у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету 
Міністрів України і рекомендувати: 

заслухати Міністерство охорони здоров’я України щодо виконання 
пропозицій, наданих за результатами аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, виділених у 2017–2018 роках для здійснення державних 
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закупівель із залученням спеціалізованих організацій за бюджетною програмою 
“Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 
заходів програмного характеру”. 

5. За результатами проведеного аудиту Рахункова палата рекомендує 
Міністерству охорони здоров’я України забезпечити усунення виявлених під 
час аудиту недоліків і виконати надані рекомендації: 

- покращити якість та ефективність договірної роботи із міжнародними 
спеціалізованими організаціями з метою захисту інтересів України;  

- визначити механізм відбору міжнародних спеціалізованих організацій за 
таким критерієм, як умови та строки постачання, який встановлено постановою 
Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 622 “Деякі питання здійснення 
державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням 
спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі”; 

- у зв’язку із закінченням строку дії Порядку вибору МОЗ спеціалізованих 
організацій, що здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та 
пов'язаних з цим послуг, затвердженого наказом МОЗ від 10.04.2018  
№ 642, який реєстровано у Міністерстві юстиції України 12.04.2018 за № 445/31897, 
вжити заходів щодо розроблення та затвердження нового Порядку; 

- забезпечити здійснення Постійною робочою групою МОЗ з питань 
профільного супроводу державних закупівель контролю за виконанням іншими 
робочими групами та структурними підрозділами МОЗ її рішень та вимог 
нормативно-правових актів Міністерства щодо проведення закупівель; 

- розподіл коштів за напрямами закупівель здійснювати з урахуванням 
досягнення мети бюджетної програми за КПКВК 2301400 у частині 
забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону 
здоров’я; 

- нормативно врегулювати питання планування коштів на закупівлю 
лікарських засобів і медичних виробів за 15 напрямами (видами захворювань), 
за якими відсутні законодавчі підстави; 

- запровадити дієву систему внутрішнього контролю за використанням 
коштів державного бюджету і закуплених матеріальних цінностей; 

- припинити практику приймання лікарських засобів, імунобіологічних 
препаратів (вакцин), медичних виробів з терміном придатності меншим, ніж 
визначено у договорах (угодах), без підтвердження їх заміни у разі 
невикористання до закінчення терміну придатності; 

- забезпечити належний контроль за дотриманням вимог договорів (угод), 
укладених із міжнародними спеціалізованими організаціями, зокрема, щодо 
своєчасного повернення цими організаціями невикористаних коштів державного 
бюджету; 

- запровадити практику інформування міжнародними спеціалізованими 
організаціями МОЗ про порушення термінів поставки матеріальних цінностей, 
які закуповуються за рахунок державного бюджету, та обсяг штрафних санкцій, 
які з цієї причини сплачені постачальниками;  
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- спільно з міжнародними спеціалізованими організаціями визначити 
механізм заміни прийнятих МОЗ лікарських засобів, імунобіологічних препаратів 
(вакцин), медичних виробів з меншим терміном придатності за наявності гарантії їх 
заміни у разі невикористання до завершення терміну придатності; 

- забезпечити своєчасне погодження кошторисів на закупівлю 
лікарських засобів і медичних виробів, наданих міжнародними спеціалізованими 
організаціями, та інформування про використання залишку коштів після 
проведення закупівель, уточнення медико-технічних характеристик предмета 
закупівлі тощо; 

- нормативно врегулювати питання призначення лікарських засобів, в 
інструкціях для медичного застосування яких є обмеження щодо лікування 
дітей, з визначенням критеріїв їх використання; 

- вжити заходів щодо проведення моніторингу рівня забезпечення 
потреби адміністративно-територіальних одиниць України і підпорядкованих 
МОЗ установ у лікарських засобах, імунобіологічних препаратах (вакцинах) і 
медичних виробах та за результатами визначити обсяг коштів державного 
бюджету на 2019 рік, необхідний для здійснення відповідних закупівель;  

- забезпечити ефективне використання лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів (вакцин) і медичних виробів вартістю  
47949,2 тис. грн для лікування хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові 
захворювання, хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації та 
проведення імунопрофілактики населення, які тривалий термін з часу отримання 
не використовуються закладами охорони здоров’я та підпорядкованими МОЗ 
установами; 

-  притягнути до відповідальності посадових осіб, дії чи бездіяльність яких 
призвели до виявлених порушень. 

6. Поінформувати Державне бюро розслідувань про виявлені за результатами 
аудиту ознаки кримінальних правопорушень.  

7. Рішення Рахункової палати та Звіт оприлюднити на офіційному  
веб-сайті Рахункової палати. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 
палати Невідомого В. І.  

 
 
 
Голова Рахункової палати                                                                   В. В. Пацкан 
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