
Встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо своєчасності та 

обґрунтованості управлінських рішень у процесі впровадження Проекту,        

продуктивності, результативності та економності використання коштів                   

державного бюджету, призначених на реалізацію Проекту, стану контролю за 

реалізацією Проекту та надання рекомендацій щодо удосконалення                         

ефективності його  впровадження.                                                                              

Станом на 01.10.2018 використано: 

 Звіт про результати аудиту ефективності впровадження проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», що підтримується 

коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку  

Кошти позики – кошти спеціального фонду державного бюджету за:                      

КПКВК 2301610 «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей», 

КПКВК 2311600 «Субвенція з державного бюджету місцевим          
бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я 

для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним            

банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони 

здоров'я на службі у людей» (у частині загальних показників)  

 

Вибірка коштів позики станом на 01.10.2018                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ 

МЕТА  АУДИТУ ОБ’ЄКТИ АУДИТУ ПРЕДМЕТ АУДИТУ 

214,7 млн дол. США –                              

кошти позики  

30,7 млн дол. США – кошти  

місцевих бюджетів 8 областей  
Термін реалізації                                                              

з 15.06.2015 по 30.09.2020  

Міністерство охорони здоров’я України,  запит до Мінфіну  

Основні характеристики 

           Структура видатків за компонентом 2  

Низькі темпи вибірки та освоєння коштів 
позики,  станом на 01.10.2018 сплачено:                           

1,6 млн дол. США за резервування                         

невикористаних коштів, 1,3 млн дол. США – 

відсотки за користування  

Неналежний стан          

внутрішнього контролю 

МОЗ за  

впровадженням Проекту 

Неналежне планування  

видатків з реалізації  

Проекту  

Самоусунення МОЗ від 

функцій підтримки веб-

сайта Проекту 

Деякі порушення  

процедур  

закупівель 

Випадки неналежного  
укладання і виконання  

договорів  за Проектом 

Компонент 1:                                   

45,5 із  189,5 млн дол. США 

Компонент 2:                       

2 із                   

20,2  млн дол. США 

Разова комісія 

0,5  млн дол. США 

Компонент 3:                      

0,9  із 4,5 млн дол. США 

Структура видатків  за компонентом 3 

Непродуктивно -  

110,2 тис. дол. США 

Неекономно  використано                                     

147 тис. дол. США  (завищення  вартості договорів 

з компаніями Duodecim (96,2 тис. дол. США) та ІНРА 

(50,8 тис. дол. США) 

Необґрунтовано - 

 6,7 тис. дол. США  

За результатами аудиту за компонентами 2, 3        

станом на 01.10.2018 встановлено факти   

З порушенням вимог МБРР з питань 

закупівель і Операційного посібника з 

управління Проектом укладено 

 договори на суму  93,4 тис. дол. США,  

за якими використано 37 тис. дол. США 

неефективного  управління                                

790,2 тис. дол. США 

Послуги 

консультантів 
77%

Тренінги 
(навчання) 6%

Матеріальні 
цінності 

14%

Дослідження  та 
аудит  3%


