
 

 

 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 11 травня 2021 року № 10-1 

м. Київ 

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання 

коштів державного бюджету на надання одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка» 

 

Відповідно до ст. 98 Конституції України, ст.ст. 7, 25, 26, 35 і 36 Закону 

України «Про Рахункову палату» розглянуто Звіт про результати аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету на надання 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» (відповідальний – 

заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.).  

За результатами розгляду Рахункова палата 

В С Т А Н О В И Л А : 

1. Запровадження з 1 вересня 2018 року надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» стало 

одним із заходів реалізації Державної соціальної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 

2021 року в частині розбудови ефективної системи захисту прав та 

інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах 

децентралізації та прикладом максимально наближеної до громадян 

соціальної адресної цільової допомоги, розрахованої на підтримку сімей із 

новонародженими дітьми. Зокрема, спрямування з державного бюджету 

у 2018−2020 роках 2544,4 млн грн дало можливість придбати 

587 441 «пакунок малюка» та виплатити грошову компенсацію вартості 

такого пакунка на 83 277 новонароджених дітей.  

Водночас рішення центральних та місцевих органів виконавчої влади не 

забезпечили ефективного використання коштів державного бюджету: 

Кабінету Міністрів України в частині реалізації за рахунок коштів 

державного бюджету на умовах співфінансування проектів міжнародної 

технічної допомоги та визначення порядку використання коштів державного 

бюджету на надання при народженні дитини одноразової натуральної 

допомоги, Секретаріату Кабінету Міністрів України та 

Мінекономрозвитку ‒ моніторингу реалізації проектів, що фінансуються за 

рахунок міжнародної технічної допомоги, Мінсоцполітики та структурних 

підрозділів з питань соціального захисту населення обласних державних 



 

 

2 

адміністрацій і Київської міської державної адміністрації ‒ укладання 

проектних угод та контролю за їх реалізацією. 

Наслідком ухвалення неефективних управлінських рішень стала 

непрозора та проведена не у конкурентний спосіб закупівля 

587 441 «пакунка малюка». Здійснення службовими особами структурних 

підрозділів соціального захисту населення обласних державних адміністрацій 

(окрім Донецької) і Київської міської державної адміністрації за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 

83,8 млн грн та Мінсоцполітики за рахунок коштів державного бюджету в 

сумі 45,5 млн грн додаткових витрат на оплату послуг з управління 

проектами, що реалізуються в межах міжнародної технічної допомоги, 

міжнародною прибутковою організацією на закупівлю «пакунка малюка» 

призвело до неправомірних витрат (розтрат) коштів місцевих і державного 

бюджетів та заподіяння матеріальної шкоди (збитків) територіальним 

громадам і державі на зазначені  суми відповідно та має ознаки кримінальних 

правопорушень щодо привласнення, розтрати майна (коштів) або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем.  

При реалізації двох проектів міжнародної технічної допомоги 

«Забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в 

Україні» від 20.08.2018 № 3919 та «Сприяння захисту сімей з дітьми та 

підтримки розвитку відповідального батьківства» від 06.01.2021 № 4628 

державою у 2018−2020 роках не отримано згідно з Порядком залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 

№ 153 (далі – Порядок № 153), на безоплатній та безповоротній основі 

послуг, робіт чи фінансових ресурсів на забезпечення «пакунками 

малюка». Це свідчить про ненадання міжнародної технічної допомоги 

Україні від Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування 

проектів (далі ‒ ЮНОПС) (донора) в рамках зареєстрованих проектів та, 

як наслідок, застосування особливих умов закупівлі та використання 

бюджетних коштів у порядку співфінансування всупереч вимогам 

законодавства України.  

2. Нормативна база щодо порядку залучення міжнародної технічної 

допомоги, використання коштів на закупівлю «пакунка малюка» і 

виплату грошової компенсації вартості такого пакунка має суттєві 

прогалини та потребує врегулювання низки питань для запобігання 

неефективному використанню бюджетних коштів.  

2.1. Положення Порядку № 153 не визначають умов співфінансування з 

інших джерел проекту міжнародної технічної допомоги, його частку у 

кошторисній вартості проекту міжнародної технічної допомоги та джерела 

походження такого співфінансування.  

За такої неврегульованості Кабінетом Міністрів України видано 

постанову від 20.06.2018 № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту 

із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка» (далі – Постанова № 512), відповідно до якої кошти 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначено джерелом 
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співфінансування реалізації проекту міжнародної технічної допомоги 

«Забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні». 

Внаслідок цього норми Закону України від 25.12.2015 № 922 «Про публічні 

закупівлі» не було застосовано при використанні коштів субвенції, що 

призвело до проведення непрозорої та не у конкурентний спосіб закупівлі 

«пакунка малюка» та сплати виконавцеві, який є одночасно донором проекту 

(ЮНОПС), додаткових витрат за реалізацію проекту, хоча міжнародної 

технічної допомоги у вигляді коштів, послуг, робіт на безоплатній основі від 

донора не надходило взагалі.  

Єдиним джерелом фінансування проектів, що фінансуються за  

рахунок міжнародної технічної допомоги, в частині забезпечення 

«пакунками малюка» за весь період, охоплений аудитом, були бюджетні 

кошти: у 2018−2019 роках – кошти місцевих бюджетів, що надійшли з 

державного бюджету у вигляді субвенції за КПКВК 3511340, у 2020 році – 

кошти державного бюджету за КПКВК 2501030. 

2.2. Порядок та умови реалізації пілотного проекту «Монетизація 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020−2021 роках, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744, не 

визначають механізму проведення перевірки цільового використання 

грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка».  

Як наслідок, виконання структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення покладених на них повноважень щодо 

здійснення контролю за цільовим використанням коштів грошової 

компенсації є неможливим та фактично такий контроль у досліджених під час 

аудиту восьми органах у мм. Вінниця, Дніпро, Київ, Харків не здійснювався. 

2.3. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка», затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.11.2020 № 1180 (далі – Порядок використання № 1180), не передбачає 

завчасної закупівлі «пакунків малюка» з метою створення резерву для 

безперебійного забезпечення одноразовою натуральною допомогою, що не 

враховує кращого міжнародного досвіду з реалізації подібних проектів і 

створює додаткові управлінські ризики, ризики неефективного використання 

бюджетних коштів, а також порушення законних прав отримувачів. 

3. Унаслідок незабезпечення Мінсоцполітики об’єктивного 

визначення розміру одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка» надлишково перераховано кошти на рахунок  міжнародної 

прибуткової організації. 

Визначену в постанові Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512 

«Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» вартість 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» в розмірі не більш як 

5000 грн належними розрахунками Мінсоцполітики не обґрунтовано, що 

підтверджено аудитом.  



 

 

4 

Це призвело до визначення структурними підрозділами з питань  

соціального захисту населення обласних державних адміністрацій та 

Київської міської державної адміністрації при укладанні з ЮНОПС проектних 

угод сум фінансування в обсягах, які перевищують реальну (фактичну) 

вартість таких пакунків, яка становила  від 2534,85 до 4139,6 грн у різні 

проміжки часу в межах періоду, охопленого аудитом. 

Наслідком зазначеного стало перерахування (авансування) 

департаментами соціального захисту населення обласних державних 

адміністрацій (крім Донецької області, яка обґрунтувала відмову від 

підписання проектної угоди невідповідністю її нормам законодавства) та 

Київської міської державної адміністрації на рахунок ЮНОПС коштів 

субвенції у розмірі більшому, ніж необхідно для забезпечення «пакунками 

малюка» на період з 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року, що 

призвело до утворення залишків невикористаних ЮНОПС коштів у сумі 

24,4 млн грн, які більше року знаходяться на рахунках цієї організації без 

використання і будуть повернуті лише після 31.07.2021; збільшення обсягів 

поставок «пакунка малюка» щонайменше на 20 відс., або 119 810 од. на суму 

394,3 млн грн; продовження термінів дії проектних угод у деяких регіонах з 

31.12.2019 до 31.10.2020, коли вже діяв інший порядок закупівлі пакунків. 

4. Необґрунтованість визначення Мінсоцполітики вартості 

допомоги «пакунок малюка» та невідповідність переліку дитячих товарів 

для комплектування реальній потребі призвели до вимушених 

неодноразових його змін та видачі пакунків, наповненість  яких не 

відповідала чинному на момент видачі переліку.  

4.1. За 2018−2020 роки чотири рази вносилися зміни до Переліку 

дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка» при народженні дитини, затвердженого наказом 

Мінсоцполітики від 17.07.2018 № 1025 (далі – Перелік товарів № 1025): 

асортимент розширено з 25 до 35 найменувань, а кількість предметів з 30 до 

91 од., тобто в понад три рази. 
Через надлишкове фінансування видатків на закупівлю пакунків 

ЮНОПС здійснювались такі закупівлі відповідно до чинного на той момент 

переліку. У результаті регіони отримували пакунки, комплектація яких не 

відповідала новому чинному переліку, до якого з метою використання коштів 

та за рекомендаціями Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (далі – 

ЮНІСЕФ) вносилися зміни. Як наслідок, батьки новонароджених дітей 

отримували недоукомплектовані пакунки. 

Так, КНП «Міська клінічна лікарня № 9» Дніпровської міської ради та 

КП «Дніпропетровський обласний перинатальний центр зі стаціонаром» 

ЮНОПС поставлено у 2018 і 2019 роках 2951 «пакунок малюка», до складу 

яких увійшло 25 найменувань дитячих товарів у кількості 30 од., хоча у зв’язку 

зі змінами перелік дитячих товарів на той час розширено до 28 найменувань у 

кількості 37 одиниць. Доукомплектування новими товарами ЮНОПС не 

здійснювалося, і батьки новонароджених дітей отримали «пакунок малюка», 

що не відповідав оновленому переліку (не укомплектовано сорочкою, 

підковдрою, іграшками). 
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4.2. Включення до Переліку товарів № 1025 матрацу розміром                  

42 х 70 см, товщиною не менше ніж 3 см з гіпоалергенним наповнювачем, 

розмір якого має збігатися з розміром (площею) дна коробки-колиски, не є 

економічно вигідним: його подальше використання для дитячого ліжка є 

неможливим, оскільки стандартний розмір ліжка 60 х 120 сантиметрів. Крім 

того, технічні вимоги до матрацу, визначені в Переліку товарів № 1025, не 

відповідають ДСТУ ГОСТ 19917:2016 та становлять загрозу для здоров’я 

дитини. 

Перелік товарів № 1025 не передбачає теплих речей, що не дає 

можливості забезпечити новонароджених повним комплектом одягу з 

урахуванням пори року. 

4.3. Недоукомплектованість «пакунка малюка» свідчить про 

неналежний контроль за якістю. У досліджених регіонах встановлено 

непоодинокі факти відсутності в «пакунках малюка» окремих товарів. 

У подальшому за кожним випадком ЮНОПС (через уповноваженого 

постачальника допомоги – ТОВ «Скай Трейд Україна») через поштову 

компанію здійснювало експрес-доставку предметів, відсутніх у пакунку та 

відображених в актах, на адресу відділень, вказану породіллями для 

отримання. При цьому усунення невідповідності комплектації «пакунка 

малюка» чинному переліку відбувалось лише у разі звернення таких 

отримувачів.  

Огляд Рахунковою палатою вмісту пакунка (17.02.2021), придбаного для 

доставки у 2021 році в регіони та наданого ЮНОПС для огляду, також засвідчив 

невідповідність Переліку товарів № 1025 за чотирма позиціями. Так, 

передбачено комплектування «пакунка малюка» підгузками одноразовими для 

новонароджених 2-5 та 3-6 кілограм. Встановлено наявність підгузків для дітей 

вагою 3-5 та 4-6 кілограм, тобто батьки, діти яких мають вагу менше 3 кг (за 

показниками 2019 року у місяць народжувалось в середньому 1242 недоношені 

дитини), не зможуть скористатися в перші дні життя своїх дітей підгузками, 

розрахованими на дітей вагою від 3 до 6 кг.  

5. Внаслідок ухвалення неефективних управлінських рішень при 

визначенні порядку використання коштів державного бюджету на 

закупівлю «пакунка малюка» та незабезпечення дієвого внутрішнього 

контролю розпорядників бюджетних коштів (структурних підрозділів з 

питань соціального захисту населення облдержадміністрацій та Київської 

міськдержадміністрації, Мінсоцполітики) за їх використанням, 

безпідставно здійснено додаткові витрати на оплату послуг з управління 

проектами міжнародної технічної допомоги міжнародною прибутковою 

організацією на закупівлю «пакунка малюка», що призвело до втрат 

коштів місцевих і державного бюджетів та заподіяння матеріальної 

шкоди (збитків) територіальним громадам і державі на суми 83,8 та 

45,8 млн грн відповідно.  
5.1. У результаті реалізації структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення обласних державних адміністрацій (крім 

Донецької) та Київської міської державної адміністрації Постанови № 512 та 

сплати виконавцеві (ЮНОПС) відповідно до укладених проектних угод за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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послуги з реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Забезпечення 

соціального захисту та відповідального батьківства в Україні» в розмірі 

4,5 відс. з державного бюджету за рахунок коштів субвенції, додатково 

витрачено 83,8 млн грн, що призвело до втрат коштів місцевих бюджетів і 

заподіяння матеріальної шкоди (збитків) територіальним громадам на цю суму. 

5.2. Внаслідок прийняття Мінсоцполітики від ЮНОПС звіту про 

закупівлю «пакунків малюка» та відображення в бухгалтерському обліку суми 

вартості «пакунків малюка», які фактично ЮНОПС не придбано (не створено 

зобов’язань для закупівлі товарів), Міністерством не отримано в порядку 

повернення від ЮНОПС у січні 2021 року коштів на суму 45,5 млн грн, що 

призвело до втрат коштів державного бюджету та заподіяння матеріальної 

шкоди (збитків) державі на цю суму.  

При цьому за інформацією, отриманою під час аудиту, Мінсоцполітики 

листом від 04.12.2020 № 16966/0/2-20/57 повідомило ЮНОПС про відмову 

прямо передбачати в проектній угоді ініційовану ЮНОПС норму про витрати 

цієї міжнародної прибуткової організації на управління проектом у розмірі 

4,5 відсотка. 

Крім того, внаслідок незабезпечення Мінсоцполітики належного 

контролю за станом виконання ЮНОПС умов проектної угоди щодо закупівлі 

«пакунків малюка», ЮНОПС придбано за рахунок коштів державного 

бюджету на 69 пакунків більше, ніж передбачено угодою, поставку яких в 

регіони графіком не передбачено та фактично не здійснено, що призвело до 

втрат коштів державного бюджету та заподіяння матеріальної шкоди (збитків) 

державі на суму 0,3 млн гривень.  

Незважаючи на встановлені цим аудитом факти та наявність значних 

ризиків при використанні коштів державного бюджету, Мінсоцполітики до 

переліку пріоритетних об’єктів внутрішнього аудиту Стратегічного зведеного 

плану діяльності з внутрішнього аудиту Мінсоцполітики на 2021−2023 роки 

бюджетної програми за КПКВК 2501030 в частині видатків на надання 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» не включено. 

6. У цілому рівень забезпечення отримувачів «пакунком малюка» та 

грошовою компенсацією вартості такого пакунка на дітей, які 

народилися з вересня 2018 року по грудень 2020 року, є високим і 

становить 94 відсотки. Водночас виявлено численні факти порушення 

законних прав громадян через неотримання з незалежних від них причин 

«пакунка малюка».  

6.1. Так, 124,3 тис. осіб, діти яких народилися з вересня 2018 року по 

грудень 2020 року, взагалі не отримали такої допомоги з державного бюджету, 

що пов’язано, зокрема, з тим, що видача пакунків на дітей, народжених з 

24 жовтня до 31 грудня 2020 року, мала здійснюватися протягом січня-березня 

2021 року (аудит завершено в Мінсоцполітики 15.03.2021). Ще 14,7 тис. дітей, 

народжених у Донецькій області, отримували грошову компенсацію у розмірі 

3250 грн за рахунок обласного, а не державного бюджету, через офіційну 

відмову облдержадміністрації від укладання проектної угоди з ЮНОПС.  

Крім того, більше 90 тис. батьків дітей, народжених протягом січня-

квітня 2021 року, з початку року взагалі не отримали такої допомоги, 
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оскільки закупівля «пакунка малюка» ще не відбулася, що створює ризики 

подальшого неефективного використання бюджетних коштів і порушення 

прав отримувачів допомоги. 

У результаті порушуються встановлені законодавством вимоги щодо 

видачі закладом охорони здоров’я одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка» при народженні дитини. Як наслідок, такі товари, як 

термометри для води та тіла, ножиці манікюрні тощо, необхідні в перші дні 

після народження дитини, батьки змушені придбавати за власний кошт, а 

деякий одяг, який включено до «пакунка малюка», фактично не може 

використовуватися породіллями за призначенням через невідповідність 

розміру віку дитини у зв’язку зі спливом часу.  

6.2. Вартість дитячих товарів у роздрібній мережі закладів торгівлі, які 

приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту 

«Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»», в 

півтора раза є більшою, ніж визначений у постанові Кабінету Міністрів 

України від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з 

монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» розмір 

грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка», що не дає можливості придбати у роздріб дитячі товари у 

необхідному обсязі, а отже, фактично не є компенсацією вартості одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка». 

Загалом станом на 01.03.2021 на спеціальних рахунках 

АТ КБ «ПриватБанк» знаходилося 217,3 млн грн, або 52,2 відс. суми  

виплаченої громадянам у вересні-грудні 2020 року грошової компенсації, які 

отримувачі мають право використати самостійно протягом року на придбання 

дитячих товарів, але ще цим не скористалися. 

На стан забезпечення допомогою та ефективність використання 

бюджетних коштів негативно впливають також інші фактори, про які 

зазначено об’єктами контролю. Ці фактори та зумовлені ними ризики не 

враховані чинними нормативними актами у зазначеній сфері та пов’язані з 

особливостями сурогатного материнства, забезпеченням допомогою батьків 

дітей, які мають критично малу вагу, а також дітей, яких покинули батьки в 

медичному закладі одразу після народження.  

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 на надання одноразової натуральної допомоги «пакунок 

малюка» затвердити. 

2. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету на надання одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» надіслати Верховній  Раді України 

протягом 15 днів з дня затвердження цього Звіту. 

3. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслати 

Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної 
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політики, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики 

та захисту прав ветеранів, Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики, Уповноваженому Президента України з прав 

дитини, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини в 

порядку інформування. 

4. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати 

надіслати Кабінетові Міністрів України та рекомендувати: 

4.1. Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України в 

установленому законодавством порядку законопроект, яким визначити 

правові та економічні засади планування, залучення і використання 

міжнародної технічної допомоги. 

4.2. Внести зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.02.2002 № 153, щодо передбачення умов для 

співфінансування з інших джерел проекту міжнародної технічної допомоги, 

його частки у кошторисній вартості проекту міжнародної технічної допомоги 

та визначення джерел походження такого співфінансування. 

4.3. Доручити Міністерству соціальної політики України розробити та 

внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 

проект змін до: 

Порядку та умов реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020−2021 роках, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744, в частині 

визначення періодичності та механізму проведення перевірки цільового 

використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка»; 

 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.11.2020 № 1180, в частині передбачення умов для закупівлі «пакунка 

малюка» для створення резерву, а також періодичності актуалізації переліку 

дитячих товарів для комплектування «пакунка малюка». 

5. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслати 

Міністерству соціальної політики України і рекомендувати: 

5.1. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України 

проект змін до: 

Порядку та умов реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020−2021 роках, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 744, в частині 

визначення періодичності та механізму проведення перевірки цільового 

використання грошової компенсації вартості одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка»; 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок 
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малюка», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.11.2020 № 1180, в частині передбачення: 

норми щодо закупівлі «пакунка малюка» для створення резерву з метою 

безперебійного та своєчасного забезпечення отримувачів при народженні 

дітей; 

вимог щодо періодичності актуалізації переліку дитячих товарів для 

комплектування «пакунка малюка». 

5.2. У взаємодії з Міністерством охорони здоров’я України 

актуалізувати Перелік дитячих товарів для комплектування одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини, 

затверджений наказом Мінсоцполітики від 17.07.2018 № 1025, на предмет 

чіткості та вичерпності переліку товарів для комплектування пакунка.   

5.3. Опрацювати разом із закупівельною організацією питання щодо 

передбачення у тендерній документації вимог до системи контролю за якістю 

«пакунка малюка» в частині комплектації та проекті договору про закупівлю 

таких товарів ‒ відповідальності за фактичну невідповідність. 

5.4. Вжити заходів щодо повернення ЮНОПС заподіяної матеріальної 

шкоди (збитків) державі у сумі 45,5 млн грн та 0,3 млн гривень. 

5.5. У взаємодії з Міністерством охорони здоров’я України, органами 

соціального захисту населення та закладами охорони здоров’я забезпечити 

врегулювання проблемних питань нормативного та організаційного характеру 

щодо реалізації заходів з надання при народженні дитини допомоги у вигляді 

«пакунка малюка» та виплати грошової компенсації, у тому числі 

запровадження механізму повернення «пакунка малюка» у разі неповної 

комплектації. 

5.6. Опрацювати спільно з Мінекономіки та внести на розгляд Кабінету 

Міністрів України пропозиції щодо запровадження державних регульованих 

цін на дитячі товари, які закуповуються в рамках реалізації пілотного проекту 

«Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», для 

унеможливлення значної диференціації цін у роздрібній мережі.  

6. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслати 

Міністерству фінансів України і рекомендувати врахувати результати 

аудиту при плануванні видатків державного бюджету на надання при 

народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». 

7. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслати 

департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), управлінню соціального 

захисту населення  Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації, управлінню соціального захисту населення Дарницької  

районної в місті Києві державної адміністрації, КНП «Київський міський 

пологовий будинок № 5» виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), КНП «Перинатальний центр 

м. Києва»  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), департаменту соціальної та молодіжної політики 

Вінницької обласної державної адміністрації, департаменту соціальної 
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політики Вінницької міської ради, КНП «Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок № 1», КНП «Вінницька міська клінічна лікарня 

«Центр матері та дитини», департаменту соціального захисту населення 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Лівобережному 

управлінню соціального захисту населення Дніпровської міської ради, 

Центральному управлінню соціального захисту населення Дніпровської 

міської ради, КНП «Міська клінічна лікарня № 9» Дніпровської міської 

ради, комунальному підприємству «Дніпропетровський обласний 

перинатальний центр зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради, 

департаменту соціального захисту населення Львівської обласної 

державної адміністрації, Сихівському відділу соціального захисту 

управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради, Шевченківському відділу соціального захисту 

управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради, КНП Львівської обласної ради «Львівський 

обласний клінічний перинатальний центр», КНП «Пологовий клінічний 

будинок № 1 м. Львова», КНП «3-я міська клінічна лікарня м. Львова», 

департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» Одеської обласної 

ради та його структурному підрозділу Одеському обласному пологовому 

будинку, КНП «Пологовий будинок № 1» Одеської міської ради, 

КНП «Пологовий будинок  № 5» Одеської міської ради, КНП «Пологовий 

будинок № 7» Одеської міської ради, департаменту соціального захисту 

населення Харківської обласної державної адміністрації, КНП «Міський 

перинатальний центр» Харківської міської ради, КНП Харківської 

обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр», 

КНП «Міський клінічний пологовий будинок № 6» Харківської міської 

ради, управлінню соціального захисту населення адміністрації 

Шевченківського району Харківської міської ради, управлінню 

соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району 

Харківської міської ради, управлінню соціального захисту населення 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та 

рекомендувати розглянути рішення Рахункової палати, запланувати та вжити 

у зв’язку з цим заходи.  

8. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслати 

Міністерству закордонних справ України, Постійному представництву 

України при ООН та Об’єднаній інспекційній групі системи Організації 

Об’єднаних Націй  (Joint Inspection Unit of the United Nations System) в 

порядку інформування. 

9. Надіслати матеріали аудиту (Звіт про результати аудиту, рішення 

Рахункової палати, копію акта за результатами здійснення аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету на надання 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» в Міністерстві 

соціальної політики України від 15.03.2021 № 01-18-10/17) до Офісу 
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Генерального прокурора, Служби безпеки України, Національного 

антикорупційного бюро України. 

10. Оприлюднити рішення Рахункової палати, Звіт про результати 

аудиту та результати розгляду рішення об’єктами аудиту на офіційному веб-

сайті Рахункової палати.  

11. Заступникові Голови Рахункової палати Майснеру А. В. забезпечити 

надсилання до Верховної Ради України інформації про стан виконання 

об’єктами контролю цього  рішення  Рахункової палати протягом 45 днів з дня 

отримання інформації від об’єктів контролю. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Голови Рахункової палати Майснера А. В. 

 

 

Голова Рахункової палати                                                              В. В. Пацкан 


