РАХУНКОВА ПАЛАТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Рахункової палати
від 23.03.2021 № 5-2

ЗВІТ
про результати аудиту ефективності використання коштів державного
бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів

Київ 2021
1

Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за
надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням
(стаття 98 Конституції України).
Організацію, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати
визначає Закон України від 02.07.2015 № 576 «Про Рахункову палату».
Цим Законом встановлено, що повноваження, покладені на Рахункову
палату Конституцією України, здійснюються через провадження заходів
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
Державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) забезпечується
Рахунковою палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту
ефективності, експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.
Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності
Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI),
Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI)
та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ISSAI) у частині, що
не суперечить Конституції та законам України.
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ПРЕАМБУЛА
Підстави для аудиту: стаття 98 Конституції України, статті 4, 7 і 10
Закону України «Про Рахункову палату», План роботи Рахункової палати на
2021 рік, доручення департаменту та/або територіальному підрозділу на
виконання повноважень члена Рахункової палати та забезпечення здійснення
заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) від 16.06.2020
№ 03-29.
Мета аудиту: встановлення фактичного стану справ та надання оцінки
щодо: продуктивності, результативності, економності використання коштів
державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів;
законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень учасниками
бюджетного процесу; стану внутрішнього контролю розпорядників коштів
державного бюджету.
Предмет аудиту: кошти державного бюджету, виділені у 2018–2019 роках
за бюджетними програмами: КПКВК 2809020 «Протиепізоотичні заходи та участь
у Міжнародному епізоотичному бюро» та КПКВК 2809010 «Керівництво та
управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»
(у частині виконання міжнародних договорів щодо боротьби зі сказом на
території України»), у 2020 році за бюджетними програмами: КПКВК 1209020
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» та
КПКВК 1209010 «Керівництво та управління у сфері безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів» (у частині виконання міжнародних договорів
щодо боротьби зі сказом на території України»), їх рух; нормативно-правові,
розпорядчі акти та інші документи; матеріали внутрішнього контролю;
фінансова, бюджетна, статистична та інша звітність, а також аналітичні
матеріали.
Початкові обмеження щодо проведення аудиту:
- часові: період, охоплений аудитом за 2018–2020 роки; з окремих питань за
більш тривалий період;
- територіальні обмеження: місто Київ, Вінницька, Дніпропетровська,
Київська, Львівська, Одеська та Харківська області.
Обсяг бюджетних коштів, що підлягали аудиту, становить 1 937,0 млн грн
планового обсягу асигнувань та 1 775,7 млн грн касових видатків.
Термін виконання аудиту: липень 2020 року – березень 2021 року.
Система критеріїв аудиту:
При здійсненні аудиту застосовано сукупність критеріїв, систематизованих
за напрямами дослідження та характером причинного зв’язку1 і спрямованих на
виявлення ознак, достатніх для розкриття мети аудиту.
Критеріями аудиту є орієнтири, ідентифіковані як зразки відповідних
процесів, та вимоги, визначені нормативно-правовими актами.
Визначення критеріїв аудиту здійснено з урахуванням:
- міжнародного стандарту вищих органів фінансового контролю (ISSAI)
300 «Фундаментальні принципи здійснення аудиту ефективності»;
1

Під терміном "причинний зв'язок" розуміється зв’язок між дією і певним наслідком.
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- ідентифікації ризиків досліджуваної сфери;
- правового забезпечення досліджуваної сфери діяльності і виявлення
показників, які вказують на відповідність законам та нормативно-правовим актам;
- розпорядчих і регламентуючих документів, аналітичних, звітних і
статистичних матеріалів та виявлених для відповідних досліджуваних процесів
норм, нормативів, планових показників.
Обрані критерії ґрунтуються на принципах надійності, об'єктивності,
корисності, зрозумілості, порівняльності, повноти та прийнятності.
Ідентифіковані ризики:
управлінські:
1.
Відсутність стратегічного плану протиепізоотичних заходів з
профілактики основних заразних хвороб тварин в Україні на 2019–2021 роки
(доручення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті
Міністрів України, надане Держпродспоживслужбі за результатами засідання
комісії від 28.12.2018 на підготовку цього плану), і як наслідок, наявність фактів
неналежного планування, формування та виконання протиепізоотичних заходів.
2. Зміна координації і спрямування роботи Державної служби України з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
(далі – Держпродспоживслужба), зміна головного розпорядника коштів
державного бюджету в 2019 році та керівництва, і як наслідок, незабезпечення
достатнього рівня контролю за ефективністю використання бюджетних коштів
та виконанням річних планів протиепізоотичних заходів.
3. Неналежний стан внутрішнього контролю з боку головного
розпорядника та розпорядника коштів державного бюджету нижчого рівня, і як
наслідок, недотримання вимог нормативно-правових актів, зокрема при
відображенні у паспортах бюджетної програми показників за напрямами
використання бюджетних коштів та результативних показників, а також при їх
використанні.
правові:
4. Відсутність у Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 № 413
(далі – Порядок № 413), вимог щодо звітування про виконання Плану
протиепізоотичних заходів (Порядок № 413 передбачає лише його погодження з
Мінекономіки і Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією), як
наслідок, відсутність належного контролю з боку головного розпорядника
коштів державного бюджету і комісії про стан виконання таких заходів.
5. Відсутність механізму нормативно-правового врегулювання питання
використання коштів, які Держпродспоживслужба отримала в рамках
міжнародних угод у вигляді відшкодування понесених витрат за рахунок
державного бюджету, та наявність залишків коштів на рахунках
Держпродспоживслужби, що призводить до неефективного управління
бюджетними коштами.
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операційні:
6. Недотримання вимог внутрішніх нормативних актів, які регулюють
питання формування планів протиепізоотичних заходів з профілактики основних
заразних хвороб тварин в Україні, зокрема в частині забезпечення належного
обґрунтування при визначенні потреби в бюджетних коштах на придбання засобів
захисту тварин для здійснення протиепізоотичних заходів, що призводить до
неефективного планування та використання коштів державного бюджету,
спрямованих на виконання протиепізоотичних заходів.
7. Здійснення заходів з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин
проти сказу один раз на рік, і як наслідок, недосягнення очікуваного результату
від здійснення заходів з вакцинації, а отже, і нерезультативного використання на
ці заходи бюджетних коштів.
8. Недосконалість системи відбору проб диких м’ясоїдних тварин
(сироваток крові і зубів) після проведення їх пероральної імунізації проти сказу,
і як наслідок, викривлення даних про результати такої вакцинації.
Критерії, які використовувалися під час аудиту:
- щодо оцінки законності, своєчасності та повноти прийняття
управлінських рішень:
- необхідність здійснення своєчасного, у повному обсязі і з дотриманням норм
чинного законодавства використання коштів державного бюджету, спрямованих на
проведення протиепізоотичних заходів;
- відповідність управлінських рішень об’єктів аудиту положенням чинного
законодавства;
- щодо оцінки продуктивності, результативності та економності
використання бюджетних коштів:
- встановлення співвідношення між результатами діяльності розпорядників
коштів державного бюджету і використаними для досягнення таких результатів
коштами державного бюджету, спрямованими на проведення протиепізоотичних
заходів;
- встановлення ступеня відповідності фактичних результатів діяльності
розпорядників коштів державного бюджету запланованим результатам;
- встановлення стану досягнення розпорядниками коштів державного
бюджету запланованих результатів за рахунок використання мінімального обсягу
бюджетних коштів або досягнення максимального результату при використанні
обсягу коштів, визначеного бюджетом Держпродспоживслужбі;
- щодо оцінки стану внутрішнього контролю: повнота як охопленість
внутрішнім контролем процесів та процедур, що мають вплив на ефективність
використання бюджетних коштів, законність, своєчасність та повноту прийняття
управлінських рішень учасниками бюджетного процесу з метою проведення
протиепізоотичних заходів.
Об'єкти контролю:
- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України (далі – Мінекономіки);
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- Держпродспоживслужба;
- Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи (далі – ДНДІ з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи);
- Головні управління Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (далі – ГУ Держпродспоживслужби)
в Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Львівській, Одеській та Харківській
областях.
Методика та методи аудиту, джерела інформації
При проведенні аудиту застосовані загальні підходи та порядок дій,
передбачені Законом України «Про Рахункову палату». Зокрема, відповідно до
статті 3 цього Закону застосовано Міжнародні стандарти вищих органів
фінансового контролю (ISSAI) 2, зокрема ISSAI 100 «Фундаментальні принципи
аудиту державного сектору», ISSAI 300 «Фундаментальні принципи аудиту
ефективності», ISSAI 3000 «Стандарт з аудиту ефективності» та
GUID 3920 «Процес аудиту ефективності» у частині, що не суперечить
Конституції та законам України.
Зважаючи на потребу комплексного розкриття теми аудиту, додатково
використані елементи аудиту відповідності.
Методи збирання даних, що застосовувалися під час аудиту: аналіз
стану виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами попереднього
контрольного заходу; моніторинг нормативно-правових, розпорядчих актів та
інших документів, пов’язаних з предметом аудиту; аналіз документів щодо
організації роботи та виконання покладених на об’єкти аудиту завдань та
повноважень; аналіз договірних відносин у цій сфері; аналіз фінансової,
бюджетної, статистичної та іншої звітності, що стосується предмета аудиту;
аналіз звітів та інформації, одержаних від внутрішніх аудиторів; опитування та
порівняння; отримання усних і письмових пояснень відповідальних посадових осіб.
Джерела інформації: нормативно-правові, розпорядчі акти та інші документи,
що стосуються предмета аудиту; дані бухгалтерського та аналітичного обліку об’єктів
аудиту; фінансова, бюджетна та інша звітність об’єктів аудиту; статистична,
аналітична та інша інформація; матеріали попереднього вивчення об’єктів аудиту;
матеріали попередніх аудитів, проведених Рахунковою палатою та іншими
контролюючими органами, а також дані внутрішнього контролю та аудиту;
інформація щодо виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами
попередніх контрольних заходів; пояснення відповідальних посадових осіб.
За результатами здійснення заходу державного зовнішнього фінансового
контролю (аудиту) на об’єктах контролю складено дев’ять актів, один з яких
підписано із застереженнями (Акт про результати проведеного аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на
проведення протиепізоотичних заходів в Державній службі України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 04.03.2021
№ 01-03-10/14); два – із зауваженнями (Акт про результати аудиту ефективності
2

Неофіційний переклад.
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використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення
протиепізоотичних заходів в ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській
області; Акт аудиту ефективності використання коштів державного бюджету,
спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів» у Головному
управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області); та один акт – із
додатковими поясненнями (Акт про результати проведення аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на
проведення протиепізоотичних заходів в Державному науково-дослідному
інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи).
Проведення зазначеного заходу здійснювалося департаментом в умовах
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
1. ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) 3 зазначає, що
«Захворювання тваринного походження, які можуть передаватися людям, такі
як пташиний грип, сказ, лихоманка долини Ріфт та бруцельоз, становлять
світовий ризик для здоров'я населення. Інші хвороби, які переважно
передаються від людини до людини, також циркулюють серед тварин або
мають резервуар для тварин, і можуть спричинити серйозні надзвичайні
ситуації зі здоров’ям, такі як нещодавня епідемія вірусу Ебола. Ці ризики
зростають із глобалізацією, зміною клімату та змінами в поведінці людей,
даючи патогенам численні можливості колонізації нових територій та еволюції
у нові форми» 4. МЕБ також вважає, що:
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Необхідність боротьби з хворобами тварин на глобальному рівні призвела до
створення Міжнародного Епізоотичного бюро за допомогою міжнародної угоди, підписаної
25 січня 1924 р. У травні 2003 р. Бюро стало Всесвітньою організацією охорони здоров'я
тварин, але зберегло свою історичну абревіатуру OIE.
МЕБ є міжурядовою організацією, відповідальною за покращення здоров'я тварин у
всьому світі.
Світова організація торгівлі (СОТ) визнала її довідковою організацією, а в 2018 році
вона має 182 країни-члени. МЕБ підтримує постійні зв'язки з майже 75 іншими міжнародними
та регіональними організаціями і має регіональні та субрегіональні бюро на всіх континентах.
4
Офіційний
сайт
Всесвітньої
організація
охорони
здоров'я
тварин
[Електронний ресурс]. – Доступний з: https://www.oie.int/.
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Ускладненою є і епізоотична ситуація в Україні, зокрема щодо грипу
птиці, африканської чуми свиней (далі – АЧС), сказу.
Грип птиці.
У період 2016–2020 років в Україні зареєстровано 17 випадків спалаху
пташиного грипу, внаслідок якого у цей період забито та знищено 217 980 голів
птиці. При цьому у 2018–2019 роках таке захворювання в Україні не
реєструвалось. У 2020 – зареєстровано дев’ять випадків, з початку 2021 року
(станом на 22.01.2021) – два. (Діаграма 1).
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Діаграма 1. Динаміка спалахів пташиного грипу в Україні
протягом 2016–2020 років
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Довідково. Грип птиці належить до транскордонних захворювань. Згідно з
рекомендаціями Всесвітньої організації захисту тварин (МЕБ), крім раннього виявлення
захворювання та вжиття заходів з його ліквідації, одним із основних заходів контролю,
направленим на мінімізацію ризиків поширення збудників транскордонних захворювань птиці,
у т.ч. грипу, є дотримання в птахогосподарствах та особистих селянських господарств
вимог біобезпеки.
Вказані вимоги біобезпеки в Україні визначені Ветеринарно-санітарними правилами для
птахівницьких господарств і вимогами до їх проєктування (затверджені наказом Головного
державного інспектора ветеринарної медицини України від 03.07.2001 № 53, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 05.07.2001 за № 565/5756) та Ветеринарно-санітарними
вимогами утримання птиці в особистих селянських господарствах (затверджені наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 19.12.2006
№ 100, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2007 за № 42/13309) та
передбачають стандарти біобезпеки, які повинні дотримуватись власники птиці,
рекомендації до утримання птиці, комплектації господарств птицею, з метою
попередження занесення гостроінфекційних хвороб птиці.

Африканська чума свиней.
Протягом 2016–2020 років в Україні зареєстровано 480 неблагополучних
пунктів, у результаті чого загинуло, забито та знищено 246,1 тис. свиней, з яких
102,8 тис. гол. знищено у 2019 році (Стрийський район Львівської області). При
цьому захворювання реєструвалося в усіх областях України, як серед домашніх
так і серед диких свиней. З 2018 року ситуація з АЧС на території України дещо
9

поліпшується (2017 – 163 випадки, 2018 – 145, 2019 – 53, 2020 – 28). Водночас у
2020 році випадки АЧС реєструвалися у 18 областях України (Діаграма 2).
Діаграма 2. Динаміка зареєстрованих випадків африканської
чуми свиней в Україні протягом 2016–2020 років
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Слід зазначити, що із 480 неблагополучних пунктів, зареєстрованих в
Україні протягом 2016–2020 років, найбільша кількість припадає на приватний
сектор – 251, господарства – 99, дикої фауни – 100, інфікованих об’єктів – 30
(Діаграма 3).
Діаграма 3. Кількість неблагополучних пунктів щодо АЧС
за 2016–2020 роки
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Сказ.
Ситуація щодо однієї з найнебезпечніших вірусних хвороб, спільних для
тварин та людей, сказу, в Україні є складною.
Довідково. Сказ – одна з найнебезпечніших вірусних хвороб, спільних для тварин та
людей. Нозоареал сказу в світі має глобальний характер, проте роль окремих видів тварин
неоднозначна. На початку ХХІ століття в більшості країн Європи головну роль, як джерело
і резервуар інфекції, відіграють дикі м’ясоїдні тварини.
В Україні, завдяки впровадженню з 1956 року широкомасштабної імунізації собак і
здійсненню суворих ветеринарно-санітарних заходів, «вуличний» сказ, джерелом збудника
якого були собаки, був ліквідований як епізоотія до середини 60-х років минулого століття.
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Проте в цей період на території Європи, у т. ч. і України, розпочалась епізоотія сказу
«природного» типу, де основним джерелом інфекції є червона лисиця.
Вогнища, які підтримуються лисицями, сформувалися в кінці 40-х років ХХ століття
на території Східної Пруссії та в районі дельти Волги. Незважаючи на обмежувальні заходи
(регулювання чисельності), сказ лисиць, просуваючись зі швидкістю 30-60 км на рік, до кінця
60-х років охопив фактично всю територію Європи.

Протягом 2016–2020 років в Україні зареєстровано 5 699 неблагополучних
пунктів та захворіло 6 998 тварин на сказ. У 2020 році зареєстровано 851 випадок
захворювання на сказ, 2019 – 794, 2018 – 1 466, 2017 – 1 356 (Діаграма 4).
Діаграма 4. Динаміка зареєстрованих випадків захворювання
на сказ в Україні протягом 2016–2020 років
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Не зареєстровано в Україні у 2016–2020 роках випадків таких
захворювань тварин та птиці: ящура тварин (останній випадок зареєстрований
у 1988 році, з 1992 року призупинена вакцинація проти ящура); туберкульозу
ВРХ; бруцельозу (останній випадок зареєстрований у 2008 році); хвороби
Ньюкасла (останній випадок захворювання зареєстрований у 2006 році);
класичної чуми свиней (останній випадок серед домашніх тварин
зареєстрований у 1996 році); губчастоподібної енцефалопатії ВРХ; заразного
вузликового дерматиту ВРХ, а також з 2019 року не зареєстровано жодного
випадку захворювання на сибірку.
Інформацію про динаміку основних видів захворювань тварин в Україні
наведено в додатку 1.
Ускладнений стан епізоотичної ситуації в Україні посилює ризики для
здоров'я населення України, а отже, виникає необхідність посилення заходів
з біологічного захисту населення, у тому числі протиепізоотичних.
Законами України «Про Державний бюджет України» на 2018 –
2020 роки затверджувалися бюджетні призначення за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» за
загальним фондом у обсязі 1 919,9 млн гривень.
Питання ефективності використання коштів державного бюджету,
спрямованих
на
проведення
протиепізоотичних
заходів,
Рахунковою палатою досліджувалося у 2017 році у рамках проведення аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на
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реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів (рішення Рахункової палати від 28.11.2017 № 24-4).
Рекомендації Рахункової палати, надані за результатами проведеного у 2017 році
контрольного заходу, об’єктами контролю в цілому виконано (додаток 2).
Таким чином, епізоотична ситуація в Україні, через виникання на її
території спалахів, зокрема, грипу птиці, африканської чуми свиней та
сказу, продовжує залишатись напруженою. У зв’язку з цим зростають
ризики для здоров'я населення України, а отже, виникає потреба у
посиленні проведення заходів з біологічного захисту населення, у тому числі
протиепізоотичних, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, що зумовлює необхідність та актуальність проведення
аудиту ефективності використання коштів державного бюджету,
спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів.
2. ОЦІНКА СТАНУ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНОПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
ПИТАНЬ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕПІЗООТИЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА
ФІНАНСУВАННЯ ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ
Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на
території України є конституційним обов’язком держави (стаття 16 Конституції
України).
На законодавчому рівні питання біологічного захисту населення
регулюються низкою законодавчих актів, а саме, Кодексом цивільного захисту
України від 02.10.2012 № 5403 (із змінами та доповненнями, далі –
Кодекс № 5403), Законами України: від 25.06.1992 № 2498 "Про ветеринарну
медицину" (із змінами та доповненнями, далі – Закон № 2498); від 18.05.2017
№ 2042 "Про державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин" (із змінами та доповненнями, далі –
Закон № 2042); від 10.07.2018 № 2496 "Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції"
(набрав чинності 02.08.2018, введено в дію 02.08.2019, далі – Закон № 2496); від
24.06.2004 № 1870 "Про молоко та молочні продукти" (із змінами та
доповненнями, далі – Закон № 1870); від 18.09.2012 № 5293 "Про
аквакультуру" (із змінами та доповненнями, далі – Закон № 5293); від
07.04.2015 № 287 "Про побічні продукти тваринного походження, не
призначені для споживання людиною" (із змінами та доповненнями, далі –
Закон № 287).
Кодекс № 5403 (стаття 2) визначає, що епізоотія – це широке поширення
заразної хвороби тварин за короткий проміжок часу, що значно перевищує
звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній території.
До завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного
захисту Кодекс № 5403 (пункт 1 частини сімнадцятої статті 20 та пункт 2
частини шостої статті 21) відносить забезпечення виконання заходів у сфері
цивільного захисту на об’єктах суб’єкта господарювання, дотримання
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протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режиму.
Громадяни
України
зобов’язані
дотримуватися
протиепідемічного,
протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного
захисту.
Кодекс № 5403 (пункт 2 частини першої та частина друга статті 37) також
визначає, що біологічний захист населення, тварин і рослин включає
прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та
запровадження
своєчасних
протиепідемічних,
профілактичних,
протиепізоотичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходів. Біологічний
захист населення, тварин і рослин додатково містить встановлення
протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх
дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони здоров’я та
населенням.
Закон № 2498 (стаття 1) визначає, що:
ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя – це забезпечення
захисту життя і здоров’я людей та тварин від ризиків, пов’язаних з хворобами
тварин, включаючи зоонози, а також забезпечення оптимальних умов життя
тварин, що запобігають хворобам і шкідливому впливу факторів довкілля на їх
здоров’я та продуктивність;
ветеринарно-санітарні заходи – це будь-які заходи, у тому числі на
виконання законів, постанов, інших нормативно-правових актів, зводів правил,
вимог та процедур, включаючи, зокрема, протиепізоотичні заходи, визначення
критеріїв кінцевого продукту, методів переробки та виробництва, процедур
тестування, інспектування, сертифікації та ухвалення, карантинні заходи,
включаючи відповідні вимоги, пов’язані з транспортуванням об’єктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, на виконання
положення щодо відповідних статистичних методів, процедур відбору зразків та
методів оцінки ризику хвороби тварин, що застосовуються для:
а) захисту життя і здоров’я тварин від ризиків, що виникають у результаті
занесення, укорінення чи поширення хвороб тварин, організмів, які переносять
хвороби, а також хвороботворних організмів;
б) захисту життя і здоров’я людей або тварин від ризиків, що виникають
від забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів, які
містяться у продуктах тваринного походження чи кормах;
в) захисту життя і здоров’я людей від ризиків, що виникають у результаті
хвороб, які переносяться тваринами або продукцією, що виробляється з них;
належний рівень захисту здоров’я тварин та пов’язаний із цим захист
здоров’я людей – рівень захисту, що вважається державою достатнім при
встановленні ветеринарно-санітарних заходів для захисту здоров’я і життя
людей та тварин від несприятливих наслідків, на подолання яких спрямовані
ветеринарно-санітарні заходи;
протиепізоотичні заходи – організаційно-господарська та спеціальна
ветеринарно-санітарна діяльність, у тому числі профілактична і діагностична,
спрямована на запобігання заразним хворобам тварин, їх виявлення та
ліквідацію.
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Законом № 2498 (стаття 3) також передбачено, що основним завданням
держави в галузі ветеринарної медицини, зокрема, є розроблення, впровадження
та застосування ветеринарно-санітарних заходів.
Крім того, Закон № 2498 (стаття 98) встановлює, що заходи щодо
профілактики, локалізації, за необхідності – ліквідації хвороб тварин,
лабораторно-діагностичні та регулярні радіологічні дослідження товарів,
матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом,
створення необхідного резерву біологічних, лікувальних та дезінфекуючих
препаратів і засобів, відшкодування витрат на транспортування та зберігання
ветеринарних препаратів, інші ветеринарно-санітарні заходи, визначені
Кабінетом Міністрів України, та забезпечення виконання планів моніторингу
залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у
тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших
джерел, не заборонених законом.
Законом № 2498 (стаття 4) визначено органи державного управління в
галузі ветеринарної медицини, до яких віднесено: Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики;
Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією
ветеринарної медицини, його територіальні органи, а статтею 6 цього
Закону – повноваження центрального органу виконавчої влади з питань
аграрної політики в галузі ветеринарної медицини.
Проте, як засвідчує аудит, Закон № 287 (стаття 4) визначає, що державне
управління у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження
здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування державної аграрної політики, центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі
ветеринарної медицини (компетентний орган), місцеві державні
адміністрації.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1119
затверджено Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, яким, серед іншого, передбачено (пункт 1), що
Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі –
Мінагрополітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінагрополітики
є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику; формування
та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини.
Водночас аудитом встановлено, що постановою Кабінету Міністрів
України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади» (абзац другий пункту 1 та абзац перший пункту 2)
Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменовано на Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та
реорганізовано Міністерство аграрної політики та продовольства шляхом
приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
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господарства. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.09. 2019 № 838)
затверджено Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України, яким передбачено, зокрема, що Мінекономіки
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України. Мінекономіки є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної
медицини.
Проте постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1344
«Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», яка
вступила в дію з 06.01.2021, відмінено рішення про реорганізацію
Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. При
цьому зобов’язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства та Міністерство аграрної політики та продовольства забезпечити у
місячний строк підготовку і внесення Кабінетові Міністрів України: проєктів
положень про відповідні центральні органи виконавчої влади, а також пропозиції
щодо внесення змін до актів, що випливають з цієї постанови.
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 124 «Деякі
питання діяльності центральних органів виконавчої влади» (далі –
Постанова № 124) затверджено Положення про Міністерство аграрної
політики та продовольства України та внесено зміни до окремих постанов
Кабінету Міністрів України. Зокрема схему спрямування і координації
діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України
через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затверджену постановою
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади» доповнено словами – через
Міністра аграрної політики та продовольства України спрямовується і
координується діяльність таких органів виконавчої влади, як Державна служба
України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державне агентство
рибного господарства України. Це означає, що спрямування і координація
діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів залишилась за Міністром розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Слід зазначити, що згідно з Постановою № 124 Положення про
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
викладено у новій редакції, відповідно до якого Мінекономіки є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує,
зокрема, формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної
медицини.
Аудитом встановлено, що у складі Мінекономіки у січні 2020 року було
утворено Директорат безпечності харчових продуктів, положення про який

15

затверджено наказом Мінекономіки від 28.01.2020 № 91 5, відповідно до якого
основними завданнями Директорату, зокрема є: забезпечення формування та
реалізація державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів, ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин,
карантину та захисту рослин.
Склад Директорату містив такі структурні підрозділи: експертна група
у сфері безпечності харчових продуктів; експертна група у сфері ветеринарної
медицини, здоров'я та благополуччя тварин; експертна група у сфері
карантину та захисту рослин; експертна група у сфері аналізу ризиків; головне
управління у сфері окремих показників якості харчових продуктів.
Довідково. Експертна група у сфері ветеринарної медицини нараховувала
вісім штатних одиниць, з яких шість – державні експерти, у тому числі керівник експертної
групи, та два – головні спеціалісти. Фактично, з моменту утворення директорату і до серпня
2020 року працювало три державні експерти та два головні спеціалісти.

У вересні 2020 року у структурі Мінекономіки відбулися зміни, відповідно
до яких замість Директорату безпечності харчових продуктів було утворено
Директорат державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних
заходів, Положення про який затверджено наказом Мінекономіки від 09.10.2020
№ 2021 6.

Довідково. Основними завданнями директорату, відповідно до Положення, зокрема є:
- забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах: безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів; ветеринарної медицини, здоров’я та
благополуччя тварин; виробництва, обігу та використання кормів; поводження з побічними
продуктами тваринного походження; карантину та захисту рослин; виробництва, обігу та
маркування органічної продукції (сировини); правової охорони інтелектуальної власності на
географічні визначення сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів),
харчових продуктів та спиртних напоїв; промислової політики у спиртовій, лікеро-горілчаній,
пивоварній та тютюновій галузях; технічної політики у сфері агропромислового комплексу
та машинобудування для агропромислового комплексу;
- забезпечення формування державної політики у сферах: нагляду (контролю) за
дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під
час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на
підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу; нагляду
(контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;
ідентифікації та реєстрації тварин; забезпечення здійснення, в межах сфери компетенції
директорату, державного нагляду (контролю) у визначених законом сферах; забезпечення, в
межах сфери компетенції директорату, аналізу ризиків з метою розроблення, перегляду,
затвердження та застосування санітарних заходів.

До складу Директорату входять такі структурні підрозділи: експертна
група у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя
тварин; експертна група у сфері захисту рослин; експертна група аналізу
ризиків; експертна група у сфері окремих показників якості харчових продуктів;
головне управління з питань підакцизної продукції та органічного виробництва;
відділ політики нагляду і контролю у системі інженерно-технічного
забезпечення АПК.
5

"Про затвердження Положення про директорат безпечності харчових продуктів".
"Про затвердження Положення про директорат державної політики у сфері санітарних
та фітосанітарних заходів".
6
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Аудитом встановлено, що на сьогодні фактично заходами із формування
державної політки у сфері ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя
тварин займаються два фахівці (державний експерт та головний спеціаліст)
експертної групи у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та
благополуччя тварин Директорату державної політики у сфері санітарних та
фітосанітарних заходів Мінекономіки.
Відповідно до положення, основними завданнями директорату серед
іншого є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері
ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин. Слід зазначити, що
об’єднання в одному структурному підрозділі Мінекономіки функцій з
формування і реалізації політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів із
заходами технічного регулювання не відповідає практиці і принципам ЄС.
Враховуючи зазначене, є необхідність у збільшенні штатних одиниць
експертної групи у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та
благополуччя тварин Директорату державної політики у сфері санітарних та
фітосанітарних заходів Мінекономіки з метою розроблення та своєчасного
прийняття нормативно-правових актів та інших заходів із формування та
реалізації державної політики у сфері ветеринарної медицини, здоров’я та
благополуччя тварин.
Верховною Радою України 4 лютого 2021 року прийнято Закон України
№ 1206 «Про ветеринарну медицину» 7 (далі – Закон № 1206), який визначає
правові та організаційні засади здійснення діяльності у сферах забезпечення
захисту здоров’я та благополуччя тварин, ветеринарної практики, виробництва,
обігу та застосування ветеринарних препаратів, а також обігу побічних продуктів
тваринного походження.
Законом № 1206 також визначено, що державне управління у сфері
ветеринарної медицини здійснюють: 1) Кабінет Міністрів України;
2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію
державної політики у сфері ветеринарної медицини; 3) компетентний орган.
У складі інших центральних органів виконавчої влади можуть
утворюватися підрозділи ветеринарної медицини, що діють на підставі
положень, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини.
На діяльність таких підрозділів поширюється дія законодавства про ветеринарну
медицину та благополуччя тварин.
Закон № 1206 системно та комплексно урегульовує суспільні відносини
щодо захисту здоров’я та забезпечення благополуччя тварин, ветеринарної
практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних препаратів з
урахуванням міжнародних зобов’язань України, зокрема в рамках Угоди про
асоціацію з ЄС. Слід зазначити, що на підставі і на виконання Закону № 1206 з
метою забезпечення формування державної політики у сфері ветеринарної
7

Відповідно до прикінцевих положень цей закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування, та вводиться в дію через два роки з дня набрання ним чинності.
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медицини необхідно прийняти понад 90 нормативно-правових актів органів
виконавчої влади та внести зміни до окремих законів України.
Аудитом встановлено, що центральний орган виконавчої влади, який
реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, протягом останніх
14 років неодноразово перебував у процесі реорганізації, що негативно впливало
на виконання відповідних функцій у частині, зокрема, проведення
протиепізоотичних заходів.
У 2007 році Держветмедицини реорганізовано шляхом перетворення його
у центральний орган виконавчої влади – Державний комітет ветеринарної
медицини України (постанова Кабінету Міністрів України від 30.07.2007
№ 1075). Проте уже у 2010 році Державний комітет ветеринарної медицини
України реорганізовано шляхом створення Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України (Указ Президента України від 09.12.2010
№ 1085/2010 ), на яку покладено, зокрема функції з реалізації державної політики
у сфері ветеринарної медицини.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено
Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, шляхом реорганізації Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби і приєднання до Служби, що утворюється, Державної інспекції з питань
захисту прав споживачів і Державної санітарно-епідеміологічної служби та
покладення на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики,
які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної
політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері охорони прав на сорти
рослин, у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), у сфері гігієни праці
та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз
опромінення працівників), а також функції із здійснення державного контролю
(нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та
застосування державних регульованих цін; здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері туризму та курортів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667
затверджено Положення про Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (із змінами та доповненнями, далі –
Положення № 667).
Пунктом 1 Положення № 667 передбачено, зокрема, що Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(Держпродспоживслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та який
реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини.
Згідно із підпунктом 1 пункту 3 Положення № 667 основними завданнями
Держпродспоживслужби є реалізація державної політики у галузі ветеринарної
медицини.
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1092
утворено як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної
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служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та
реорганізовано територіальні органи Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної
санітарно-епідеміологічної служби шляхом їх приєднання до відповідних
територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів.
Разом з тим у постанові Кабінету Міністрів України від 11.12.1998
№ 1960 «Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій
державної ветеринарної медицини» (із змінами та доповненнями, далі –
Постанова № 1960) зазначено, що відповідно до статті 8 Закону України «Про
ветеринарну медицину» Кабінет Міністрів України постановив, зокрема,
дозволити Державному департаменту ветеринарної медицини вносити у разі
потреби зміни до додатків 1 і 2 до цієї постанови за погодженням з
Міністерством охорони здоров'я, Міністерством фінансів, Міністерством праці
та соціальної політики.
Проте заходи правового та соціального захисту, матеріальне та
соціальне забезпечення спеціалістів ветеринарної медицини врегульовані
статтею 102 Закону № 2498.
Необхідно зазначити, що положення постанови Кабінету Міністрів
України від 15.08.1992 № 478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних,
лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних
заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок
відповідних бюджетних та інших коштів» та Постанови № 1960 потребують
правового урегулювання в частині застосування найменувань центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері ветеринарної медицини та центрального органу виконавчої
влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, що
вживається у чинних нормативно-правових актах.
Законом № 2498 (стаття 41) також визначено створення Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України
(далі – Комісія) та місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних
комісій. До повноважень Комісії належить здійснення оперативного контролю,
керівництва та координації діяльності органів виконавчої влади, державних
служб, підприємств, установ, організацій та осіб щодо запобігання спалахам
масових хвороб тварин і отруєнням та їх ліквідації. Спеціалісти ветеринарної
медицини, які входять до складу Комісії, уповноважені виконувати функції
державних ветеринарних інспекторів на весь період її дії. Рішення Комісії та
місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій є обов’язковими
для виконання центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та власниками товарів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1350
затверджені: Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію
при Кабінеті Міністрів України (далі – Положення № 1350); Типові положення
про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації, Київській та
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Довідково. Згідно із пунктом 3 Положення № 1350 основними завданнями Комісії є
здійснення контролю через органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а
також керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій за: проведенням заходів
щодо профілактики заразних хвороб тварин (ящур, чума, хвороба Ньюкасла, сибірка, сказ,
туберкульоз, лейкоз тощо), хвороб, спільних для людей і тварин, та масових отруєнь тварин;
проведенням протиепізоотичних заходів з метою недопущення занесення на територію
України збудників заразних хвороб тварин з інших держав; додержанням юридичними та
фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист людей і довкілля;
надання практичної допомоги місцевим державним надзвичайним протиепізоотичним
комісіям у проведенні протиепізоотичних заходів; координація діяльності науково-дослідних
установ і навчальних закладів ветеринарної медицини щодо вивчення та опрацювання
нормативно-правових актів з питань заразних хвороб, екзотичних або недостатньо вивчених
захворювань тварин.

Проведеним аудитом встановлено, що протягом 2018–2020 років
відбулось лише чотири засідання Комісії, а саме: у 2018 році – три засідання
(протоколи: від 19.01.2018 № 1; 09.10.2018 № 2; 28.12.2018 № 3); у 2019 році –
не відбулось жодного засідання; у 2020 році – одне засідання (протокол від
12.02.2020 №1).
Довідково. На засіданнях Комісії заслуховувалась інформація про епізоотичну
ситуацію в Україні; про стан здійснення заходів з проведення депопуляції диких кабанів на
неблагополучних щодо африканської чуми свиней (АЧС) територіях; про заходи, вжиті з
метою локалізації, ліквідації та недопущення поширення збудника АЧС на відповідних
територіях; про стан здійснення заходів з проведення депопуляції диких кабанів та
діагностичного відстрілу диких тварин та птиці для проведення моніторингових досліджень
(в умовах «тиші») з урахуванням вимог статті 39 Закону України «Про тваринний світ».
Крім того, погоджувались плани протиепізоотичних заходів з профілактики основних
інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні у 2018–2020 роках тощо.

Проведений аудит також засвідчив, що на засіданні Комісії 28.12.2018
Держпродспоживслужбі було доручено розробити Стратегічний план
протепізоотичних заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин
в Україні на 2019–2021 роки. Проте Держпродспоживслужбою такий план не
розроблено, що не сприяє належному системному плануванню, формуванню та
виконанню протиепізоотичних заходів. При цьому такий стан виконання
рішень Комісії та незначна черговість її засідань при складній епізоотичній
ситуації в країні може свідчити про наявність ризиків неналежного
виконання завдань та функцій, а отже, незабезпечення належного
оперативного контролю, керівництва та координації діяльності органів
виконавчої влади, державних служб, підприємств, установ, організацій та осіб
щодо запобігання спалахам масових хвороб тварин і отруєнням та їх ліквідації.
Недостатніми є також заходи уповноважених державних органів щодо
імплементації Україною Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи)
Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» (стаття 59 глави 4) Угоди
про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони від 27.06.2014, ратифікованої Законом України від
16.09.2014 № 1678 (далі – Угода про Асоціацію).
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Угода про Асоціацію має за мету, зокрема, сприяти здійсненню торгівлі
товарами, що охоплюються санітарними та фітосанітарними заходами,
забезпечуючи при цьому охорону життя і здоров’я людей, тварин та рослин, а
також досягнення взаємного розуміння стосовно стандартів утримання та
поводження з тваринами.
Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення реалізації Угоди
про
Асоціацію,
розпорядженням
від
24.02.2016
№
228-р,
схвалено Всеохоплюючу стратегію імплементації Глави IV (Санітарні та
фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»
Угоди про Асоціацію, а постановою від 25.10.2017 № 1106 – затверджено план
заходів з виконання Угоди про Асоціацію.
Аудит засвідчує, що із 24 запланованих завдань виконано лише 17
(70,8 відс.), на реалізацію яких видано сім нормативних актів (наказів
Мінекономіки, Мінагрополітики). За інформацією Мінекономіки, наданою до
аудиту, затримка у прийнятті вищевказаних нормативно-правових актів
обумовлена змінами у структурі центральних органів виконавчої влади, що
відбулися протягом 2019–2020 років, зокрема ліквідацією Мінагрополітики,
реорганізацією Мінекономіки і змінами у структурі Мінекономіки.
Стан виконання завдань з імплементації Глави IV (Санітарні та
фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею»
Угоди про Асоціацію наведено в додатку 3.
Таким чином, законодавче та нормативно-правове поле з питань
забезпечення епізоотичного благополуччя на території України та
фінансування протиепізоотичних заходів через недосконалість та
суперечливість окремих його норм потребує подальшого удосконалення, що
зумовлено як неодноразовими організаційними змінами органів державного
управління у цій сфері, так і прийняттям нових законодавчих актів.
Наявними є ризики неналежного виконання завдань та функцій
Комісії. Окремі її рішення є невиконаними. Черговість її засідань при
складній епізоотичній ситуації в країні є незначною.
3. ОЦІНКА СТАНУ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОВЕДЕННЯ
ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ
3.1. Загальна оцінка стану планування та використання коштів
державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних
заходів.
Стратегічними цілями головного розпорядника коштів державного
бюджету, на досягнення яких спрямовувалася реалізація бюджетної
програми «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро», визначалися:
на 2018–2019 роки – створення умов для економічної незалежності;
гарантування
продовольчої
безпеки
держави;
підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняної
сільськогосподарської
продукції,
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ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків; розширення участі
України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією;
на 2020 рік – отримання українськими споживачами безпечних товарів і
послуг; створення сприятливого для бізнесу інституційного середовища.
Мета бюджетної програми: охорона території України від проникнення
хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон, захист тварин та
населення від збудників та хвороб тварин.
Завдання бюджетної програми: проведення організаційно-господарської
та спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, у тому числі профілактичної
та діагностичної.
Законами України від 07.12.2017 № 2246 «Про Державний бюджет
України на 2018 рік», від 23.11.2018 № 2629 «Про Державний бюджет
України на 2019 рік», від 14.11.2019 № 294 «Про Державний бюджет України
на 2020 рік» Мінагрополітики (2018–2019 роки) та Мінекономіки (2020 рік)
як
головним
розпорядникам
коштів
державного
бюджету,
а
Держпродспоживслужбі як розпоряднику коштів державного бюджету нижчого
рівня та відповідальному виконавцю бюджетної програми за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро», передбачалися бюджетні призначення за загальним
фондом у обсязі 1 944 474,6 тис. грн, у тому числі: 2018 рік – 687 195 тис. грн,
що відповідає потребі (687 195 тис. грн); 2019 – 678 639,8 тис. грн – 55,6 відс.
потреби відповідно до бюджетних запитів (1 219 836,2 тис. грн); 2020 –
578 639,8 тис. грн. – 39,6 відс. потреби згідно з бюджетними запитами
(1 461 257,3 тис. гривень).
Водночас у 2020 році розпорядженням Кабінету Міністрів України від
14.12.2020 № 1563 обсяг видатків споживання за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро»
скорочено на 24 595,6 тис. грн, та внесено зміни до розпису державного
бюджету (реєстр змін від 18.12.2020 № 137, довідка Мінфіну про зміни до
річного розпису від 18.12.2020 № 1442/38). Як наслідок, обсяг бюджетних
призначень за даною бюджетною програмою з урахуванням зазначених змін у
2020 році становив 554 044,2 тис. гривень.
Отже, забезпеченість потреби у бюджетних коштах для проведення
протиепізоотичних заходів у повному обсязі була лише у 2018 році. Проте
у 2019–2020 роках – на рівні 55,6 відс. і 39,6 відс. відповідно, що посилювало
ризики неналежного проведення організаційно-господарської та
спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності.

Проведений аудит засвідчує, що показники видатків загального
фонду державного бюджету, які включені Держпродспоживслужбою у
розрахунок до кошторисів центрального апарату за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро»
(2018 рік – 687 195,0 тис. грн, 2019 рік – 668 639,8 тис. грн, 2020 рік –
573 639,8 тис. грн) з недотриманням вимог Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
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28.02.2002 № 228 (далі – Порядок № 228) (пункт 22), належним чином не
деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг).
Не дотримувалися вимоги Порядку № 228 (пункти 3, 20, 21) і при
складанні ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи проєктів кошторисів на 2018 та 2019 роки за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (обсяг
бюджетних асигнувань на 2018 рік – 28 776,3 тис. грн, на 2019 рік –
25 926,5 тис. грн), відповідно до яких заплановано закупівлі діагностикумів та
лабораторних витратних матеріалів з метою централізованого забезпечення
регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби, а отже, не для
забезпечення потреб діяльності інституту.
Інформація про планування та використання коштів державного бюджету
за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро», спрямованих у 2018–2020 роках Держпродспоживслужбі
на виконання протиепізоотичних заходів, наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Планування та використання коштів державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро»
у 2018–2020 роках
тис. гривень
Роки
План з урахуванням змін
Фактично виділені
Касові видатки
асигнування/надійшло
Заг. фонд
Спец.
Заг. фонд
Спец.
Заг. фонд
Спец.
фонд
фонд
фонд
2018
687 195,0
12 414,4
687 195,0
12 920,8
576 895,6
12 414,4
2019
678 639,8
78,0
634 978,1
2 754,2
633 963,1
78,0
2020
554 044,2
4 630,7
547 746,5
11 095,3
547 683,4
4 630,7
усього

1 919 879,00

17 123,1

1 869 919,6

26 770,3 1 758 542,1

17 123,1

Дані, наведені в табл. 1, свідчать, що касові видатки у 2018–2020 роках за
бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному
бюро»
становили
1 775 665,2 тис. грн
(за загальним
фондом – 1 758 542,1 тис. грн (91,6 відс. плану), спеціальним – 17 123,1 тис. грн
(100 відс. плану).
При цьому аудитом встановлено, що у 2019–2020 роках неналежне
планування видатків державного бюджету, спрямованих на проведення
протиепізоотичних заходів, Держпродспоживслужбою спричинило допущення
неефективного управління коштами державного бюджету у загальній сумі
161 336,9 тис. грн (2018 рік – 110 299,4 тис. грн, 2019 рік – 44 676,7 тис. грн,
2020 рік – 6 360,8 тис. грн). Зокрема:
49 959,4 тис. грн (2019 – 43 661,7 тис. грн, 2020 – 6 297,7 тис. грн) –
невикористані відкриті у повному обсязі бюджетні асигнування через неподання
Мінагрополітики/Мінекономіки як головними розпорядниками коштів
державного бюджету та Держпродспоживслужбою як відповідальним
виконавцем бюджетної програми розподілів відкритих асигнувань, у зв'язку з
відсутністю бюджетних фінансових зобов'язань;
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111 377,5 тис. грн (2018 рік – 110 299,4 тис. грн, 2019 рік –
1 015,0 тис. грн, 2020 рік – 63,1 тис. грн) – повернено до державного бюджету як
невикористані, безпосередньо з рахунків розпорядників коштів державного
бюджету нижчого рівня – Держпродспоживслужби та її територіальних органів,
у зв’язку із закриттям рахунків, відкритих у поточному бюджетному періоді для
виконання бюджету згідно із статтею 57 Бюджетного кодексу України (далі –
Бюджетний кодекс).
-

Довідково. У 2018 році повернено до державного бюджету 110 299,4 тис. грн, з яких:
109 836,9 тис. грн – у зв’язку з проведенням лише осінньої частини пероральної імунізації
диких м'ясоїдних тварин через довготривале погодження паспорта бюджетної програми за
КПКВК 2809020, що унеможливило своєчасне проведення торгів; 462,5 тис. грн – за рахунок
коливання курсу валюти при сплаті членських внесків до Міжнародного протиепізоотичного
бюро.
В 2019 році повернено до державного бюджету 1 015,0 тис. грн, з яких:
311,7 тис. грн – у зв'язку з не проведенням окремими органами Казначейства оплати
обладнання і предметів довгострокового користування; 202,7 тис. грн – у зв'язку із
зменшенням кількості вилучених тварин у фізичних осіб внаслідок вживання заходів з
ліквідації спалахів африканської чуми свиней; 500,6 тис. грн – за рахунок коливання курсу
валюти при сплаті членських внесків до Міжнародного протиепізоотичного бюро.
В 2020 році повернено до державного бюджету 63,1 тис. грн, з яких: 44,7 тис. грн – у
зв'язку із економією коштів при провденні процедур закупівлі через електронну систему
державних закупівель «Prozorro», 17 тис. грн – у зв'язку із зменшенням кількості вилучених
тварин у фізичних осіб внаслідок вживання заходів з ліквідації спалахів африканської чуми
свиней; 1,3 тис. грн – оплатою Державним науково-контрольним інститутом біотехнології
і штамів мікроорганізмів за рахунок власних коштів комунальних послуг та енергоносіїв,
витрачених для забезпечення депонування штамів мікроорганізмів.

Аудитом також встановлено, що надходження коштів за спеціальним
фондом державного бюджету відбулось: у 2018 році – за рахунок субвенції з
місцевого бюджету у обсязі 10 тис. грн, безкоштовного отримання обладнання
та витратних матеріалів у обсязі 12 404,4 тис. грн, відшкодування фактичних
витрат у межах виконання грантової угоди з Європейським Союзом
(SANTE/D4/2017/SI2.753488 від 02.06.2017) – 502,7 тис. грн та нарахування
курсової різниці на кошти, що знаходяться на валютному рахунку – 3,7 тис. грн;
у 2019 році – субвенції із місцевого бюджету для проведення протиепізоотичних
заходів у обсязі 78 тис. грн, відшкодування фактичних витрат у межах виконання
грантової угоди з Європейським Союзом (SANTE/D4/2018/812.780650 від
09.08.2018) – 3 051,3 тис. грн та нарахування курсової різниці на кошти, що
знаходяться на валютному рахунку – 375,1 тис. грн; у 2020 році – безкоштовного
отримання обладнання та витратних матеріалів у обсязі 4 630,7 тис. грн,
відшкодування фактичних витрат у межах виконання грантової угоди з
Європейським Союзом (SANTE/D4/2019/SI2.821853/UA від 20.12.2019) –
5 345,6 тис. грн та нарахування курсової різниці на кошти, що знаходяться на
валютному рахунку – 1 119 тис. гривень.
Кошти, що надійшли як відшкодування фактичних витрат у межах
виконання грантових угод з Європейським Союзом та від нарахування курсової
різниці, внаслідок нормативного неврегулювання Держпродспоживслужбою не
використовувались (залишки становили станом на 01.01.2019 – 506,4 тис. грн,
на 01.01.2020– 3 182,6 тис. грн, на 01.01.2019 – 9 647,2 тис. гривень).
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Механізм використання коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро» (далі – бюджетні кошти), визначає Порядок № 413.
Відповідно до Порядку № 413 головним розпорядником коштів
державного бюджету є Мінекономіки (Мінагрополітики), відповідальним
виконавцем бюджетної програми – Держпродспоживслужба, розпорядниками
коштів державного бюджету нижчого рівня – територіальні органи.
Інформація щодо планових і касових видатків за бюджетною програмою за
бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро» у 2018–2020 роках у розрізі головних управлінь
Держпродспоживслужби та підпорядкованих установ наведена у додатку 4.
Рух коштів загального фонду державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному
бюро» у 2018–2020 роках наведено на рисунку 1.
Державний бюджет України
Затверджено видатки на 2018–2020 роки – 1 919 879,0 тис. грн
Державна казначейська служба України
Відкрито асигнування у 2018–2020 роках – 1 869 919,6 тис. грн
Мінагрополітики, Мінекономіки
(головні розпорядники бюджетних коштів)
Спрямовано асигнування у 2018–2020 роках – 1 869 919,6 тис. грн
Держпродспоживслужба
У 2018–2020 роках
фактично виділено
асигнувань –
1 664 302,2 тис. грн,
використано
коштів –
1 555 388,9 тис. грн

Головні управління
Держпродспоживслужби в областях
У 2018–2020 роках
фактично виділено
асигнувань –
124747,4 тис. грн,
використано коштів–
122284,7 тис. грн

Районні (міжрайонні) державні ветеринарні
лікарні, міжрегіональні (міжрайонні)
державні лабораторії ветеринарної медицини

Державний науководослідний інститут з
лабораторної
діагностики та
ветеринарносанітарної
експертизи
У 2018–2020 роках
фактично виділено
асигнувань –
78 454,9 тис. грн,
використано
коштів –
78 454,8 тис. грн

Державний
науковоконтрольний
інститут
біотехнології і
штамів
мікроорганізмів
У 2020 році
фактично
виділено
асигнувань –
2 415,1 тис. грн,
використано
коштів –
2 413,7 тис. грн

Рис. 1. Рух коштів загального фонду державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро»у
2018–2020 роках

Аудитом встановлено, що відповідно до вимог Порядку № 413 (пункт 4)
Держпродспоживслужба здійснює за погодженням з Мінекономіки розподіл
бюджетних коштів між головними управліннями Держпродспоживслужби в
області, м. Києві і державними установами ветеринарної медицини.
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Водночас, згідно з Бюджетним кодексом (абзац третій частини п’ятої
статті 22) головний розпорядник коштів державного бюджету отримує
бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний
бюджет України; приймає рішення щодо делегування повноважень на
виконання бюджетної програми розпорядниками коштів державного
бюджету нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє
та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань.
Отже, норма Порядку № 413 не відповідає вимогам Бюджетного кодексу у
частині здійснення за погодженням з Мінекономіки вищезазначеного розподілу
коштів, тобто необхідно норми цього порядку привести у відповідність із
нормами бюджетного законодавства.
Аудитом встановлено, що Мінекономіки (Мінагрополітики) як
головним розпорядником коштів державного бюджету згідно з розподілами
відкритих асигнувань спрямовано кошти державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному
бюро» у загальній сумі 1 869 919,6 тис. грн (2018 рік – 687 195 тис. грн, 2019 рік
– 634 978,1 тис. грн, 2020 рік – 547 746,5 тис. грн), з яких:
89 відс. (1 664 302,2 тис. грн) (2018 рік – 567 778,4 тис. грн, 2019 рік –
601 801,8 тис. грн, 2020 рік – 494 722 тис. грн) – Держпродспоживслужбі;
6,7 відс. (124 747,4 тис. грн) (2018 рік – 73 402,7 тис. грн, 2019 рік –
– головним управлінням
4 191,3 тис. грн,
2020 рік
–
47 153,4 тис. грн)
Держпродспоживслужби в областях і м. Києві;
4,2 відс. (78 454,9 тис. грн) (2018 рік – 46 013,9 тис. грн, 2019 рік –
28 985 тис. грн, 2020 рік – 3 456 тис. грн) – ДНДІ з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи;
0,1 відс. (2 415,1 тис. грн) (2020 рік) – Державному науково-контрольному
інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів.
Слід зазначити, що із загального обсягу використаних у 2018–
2020 роках центральним апаратом Держпродспоживслужби бюджетних
коштів (1 555 388,9 тис. грн) майже 99 відс. (1 539 393,3 тис. грн) –
спрямовано на централізовану закупівлю ветеринарних препаратів та
засобів лабораторної діагностики, які в подальшому згідно з наказами
Держпродспоживслужби та видатковими накладними передавались до
територіальних органів Держпродспоживслужби та ДНДІ з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Аудитом
встановлено,
що
у
2018–2020
роках
Держпродспоживслужбою здійснювались закупівлі товарів, робіт та послуг
за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро»
відповідно до Закону України від 25.12.2015 № 922 «Про публічні закупівлі»
(далі – Закон № 922), тобто з використанням інформаційнотелекомунікаційної системи «Prozorro», за процедурою «відкриті торги».
Так, за
моніторингом електронних закупівель через систему
«Prozorro» Держпродспоживслужбою було проведено:
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- у 2018 році – 121 процедура закупівлі (за процедурою відкриті торги –
96; за процедурою відкриті торги з публікацією англійською мовою – 25), з них:
58 – завершено; 57 – не відбулося; 6 процедур відмінено. За результатами
проведення торгів у 2018 році укладено 58 договорів на загальну суму
466 222,8 тис. грн, а з урахуванням укладеної додаткової угоди до одного
договору в частині зменшення вартості договору на 13 347,2 тис. грн –
452 875,6 тис. гривень;
- у 2019 році – 132 процедури закупівлі (за процедурою відкриті торги –
107; за процедурою відкриті торги з публікацією англійською мовою – 25), з них:
65 – завершено; 40 – не відбулося; 27 процедур відмінено. За результатами
проведення торгів у 2019 році укладено 65 договорів на загальну суму
599 177,9 тис. гривень;
- у 2020 році – 103 процедури закупівлі (за процедурою відкриті торги – 64; за
процедурою відкриті торги з публікацією англійською мовою – 39), з них: 61 –
завершено; 40 – не відбулося; 2 процедури відмінено. За результатами проведення
торгів у 2020 році укладено 61 договір на загальну суму 505 795,5 тис. грн, а з
урахуванням укладеної додаткової угоди до одного договору в частині зменшення
вартості договору на 378,3 тис. грн – 505 417,2 тис. гривень.
Здебільшого торги не відбулися через: подання для участі в торгах менше двох
тендерних пропозицій; допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;
відхилення всіх тендерних пропозицій тощо. Найпоширенішими причинами відміни
торгів є: відсутність подальшої потреби у ветеринарних препаратах, що свідчить про
необґрунтоване планування обсягів закупівель; внаслідок неможливості усунення
порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних
закупівель; у зв’язку з помилковим дублюванням процедури тощо.
Протягом 2018–2020 років у Держпродспоживслужбі діяв тендерний комітет (у
кількості 6 осіб), який утворено наказом Держпродспоживслужби від 25.04.2016 № 54
«Про утворення тендерного комітету Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів», та затверджено Положення про нього. В
подальшому з метою забезпечення ефективної роботи тендерного комітету, належної
організації закупівель товарів і послуг за державні кошти, відповідно до Закону
України «Про публічні закупівлі» та у зв’язку з кадровими змінами вносились зміни
до складу тендерного комітету.
Наказом Держпродспоживслужби від 22.05.2020 № 353 «Про утворення
тендерного комітету Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів» відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі» та Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу
(осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 30.03.2016 року № 557, затверджено Положення про тендерний комітет
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів і утворено тендерний комітет Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у складі 9 осіб.

Паспорти за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь
у міжнародному епізоотичному бюро» затверджувалися: на 2018 рік – спільним
наказом Мінагрополітики та Мінфіну від 06.04.2018 № 179/420; на 2019 рік – наказом
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Мінагрополітики від 13.03.2019 № 136; на 2020 рік – наказом Мінекономіки від
04.03.2020 № 404, тобто з недотриманням вимог статті 20 Бюджетного кодексу
(частина восьма) та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх
виконання (пункт 6 розділу І), затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 (далі – Правила № 1098), в
частині термінів їх затвердження (на 50, 26 і 18 днів відповідно пізніше). Обсяги
бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету, які
затверджувалися паспортами бюджетних програм, становили на: 2018 рік –
687 195 тис. грн; 2019 – 678 639,8 тис. грн; 2020 – 578 639,8 тис. гривень.
Інформацію про затверджені видатки державного бюджету за напрямами
використання бюджетних коштів згідно з паспортами за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро»
наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Затверджені видатки за напрямами використання бюджетних коштів згідно з
паспортами бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро» у 2018–2020 роках
тис. грн
2018 рік
2019 рік
2020 рік
наказ від
наказ від
наказ від
наказ від
наказ від
наказ від
06.04.2018
12.12.2018
13.03.2019
23.12.2019
04.03.2020
31.12.2020
№ 179/420 № 589/1013
№ 136
№ 779
№ 404
№ 2855
Придбання ветеринарних препаратів
678 437,0
605 012,0
659 941,7
659 941,7
564 349,8
540 510,2
Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро
5 758,0
5 758,0
5 698,1
5 698,1
5 890,0
5 134,0
Нерозподілений залишок (до визначення механізму використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для часткової компенсації витрат, пов’язаних з утилізацією та
видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання
людиною, шляхом внесення змін до постанови КМУвід 23.04.2008 № 413)
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
Матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом
0,0
76 425,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0

Відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження
карантину (карантинних обмежень) тварин у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації
та профілактики АЧС, спрямованих на вилучення з метою знищення

0,0

0,0

10 000,0
10 000,0
5 000,0
5000,0
Депонування штамів мікроорганізмів
0,0
0,0
0,0
0,0
2 718,5
2718,5
Відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установами ветеринарної
медицини
400,0
400,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на
1 січня 2020 року (крім непідконтрольної території Донецької області)
281,5
281,5
усього
687 195,0
687 195,0
678 639,8
678 639,8
578 639,8
554 044,2
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Як засвідчує аудит, протягом періоду, який підлягав аудиту, щороку у грудні
місяці вносились зміни до паспортів бюджетної програми «Протиепізоотичні
заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро» у частині зміни напрямів
використання бюджетних коштів, результативних показників, які їх характеризують,
та перерозподілу видатків, зокрема:
2018 року – паспортом бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному епізоотичному бюро» на 2018 рік, із змінами,
затвердженими спільним наказом Мінагрополітики та Мінфіну від 12.12.2018
№ 589/1013, визначено новий напрям використання бюджетних коштів –
«Матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і
транспортом», з обсягом видатків у сумі 76 425,0 тис. грн, який визначено за
рахунок зменшення обсягу видатків за напрямом «Придбання ветеринарних
препаратів» на суму 73 425,0 тис. грн та шляхом перерозподілу видатків в сумі
3 000,0 тис. грн внаслідок виключення з паспорта бюджетної програми напряму
– «Часткова компенсація витрат, пов’язаних з утилізацією та видаленням
побічних продуктів тваринного походження»;
2019 року – паспортом бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному епізоотичному бюро» на 2019 рік, із змінами,
затвердженими наказом Мінекономіки від 23.12.2019 № 779, напрям
використання бюджетних коштів «Нерозподілений залишок (до визначення
механізму використання кошів, передбачених у державному бюджеті для
часткової компенсації витрат, пов’язаних з утилізацією та видаленням побічних
продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною,
шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2008
№ 413)» (3000 тис. грн) змінено на напрям – «Матеріально-технічне
забезпечення спеціалізованим обладнанням» (3000 тис. грн) та доповнено
результативні показники бюджетної програми щодо матеріально-технічного
забезпечення;
2020 року – паспортом бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному епізоотичному бюро» на 2020 рік, із змінами,
затвердженими наказом Мінекономіки від 31.12.2020 № 2855, зменшено
видатки державного бюджету за напрямом «Придбання ветеринарних
препаратів» на 23 839,6 тис. грн та за напрямом «Сплата внесків до
Міжнародного епізоотичного бюро» – на 756,0 тис. грн. (підстава – зменшення
видатків державного бюджету на 24 595,6 тис. грн, відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р «Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів державного бюджету
на 2020 рік»).

Таким чином, аудит засвідчує, що зміна головними розпорядниками
коштів державного бюджету напрямів використання бюджетних коштів,
результативних показників, які їх характеризують, та перерозподіл видатків
шляхом внесення змін до паспортів бюджетних програм в останні дні грудня
відповідного фінансового року призвела до неефективного використання
коштів державного бюджету та свідчить про неналежний стан їх
планування.
Зокрема, головним розпорядником коштів державного бюджету
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(Мінагрополітики) при визначенні у паспортах бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро»
у 2018–2019 роках напряму використання бюджетних коштів – «Нерозподілений
залишок (до визначення механізму використання кошів, передбачених у
державному бюджеті для часткової компенсації витрат, пов’язаних з утилізацією
та видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для
споживання людиною, шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 24.03.2008 № 413)» (щорічний обсяг бюджетних асигнувань за
загальним фондом державного бюджету становить 3 000,0 тис. грн), не
забезпечено дотримання вимог Бюджетного кодексу (абзац третій пункту 6
частини п'ятої статті 22), Правил № 1098 (пункт 4 розділу I) та Порядку
№ 413 (пункт 2) у частині забезпечення відповідності змісту паспортів
бюджетних програм, зокрема, порядкам використання бюджетних коштів
(Порядком № 413 вищезазначений напрям використання бюджетних коштів у
2018–2019 не передбачався). При цьому кошти державного бюджету за цим
напрямом у 2018–2019 роках, у зв’язку із законодавчою неврегульованістю
питання компенсації витрат, пов'язаних з утилізацією та видаленням побічних
продуктів тваринного походження, не використовувалися, що і зумовлювало їх
перерозподіл. У 2020 році паспортом бюджетної програми цей напрям не
передбачався.
Інформація щодо затверджених видатків державного бюджету за
бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро» у розрізі напрямів їх використання у 2018–2020 роках з
урахуванням внесених змін наведена на діаграмі 5.
Діаграма 5. Структура затверджених видатків державного бюджету
у розрізі напрямів їх використання
за 2018–2020 роки за КПКВК 2809020/1209020, тис. гривень

Придбання ветеринарних препаратів

1805463,9

16590,1
79425,0
18400,0

Сплата внесків до Міжнародного
епізоотичного бюро
Матеріально-технічне забезпечення
спеціалізованим обладнанням і транспортом
Інші напрями*

* Інші напрями містять: відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним
особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв’язку з
проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики АЧС, спрямованих на
вилучення з метою знищення (15000,0 тис. грн); депонування штамів мікроорганізмів
(2718,5 тис. грн); відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установами
ветеринарної медицини (400,0 тис. грн); погашення кредиторської заборгованості,
зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім непідконтрольної території
Донецької області) (281,5 тис. гривень).

Слід зазначити, що напрям використання бюджетних коштів «Часткова
компенсація витрат, пов'язаних з утилізацією та видаленням побічних
продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людей»,
був визначений також у бюджетних запитах на 2018–2020 роки, що не
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відповідає вимогам абзацу чотирнадцятого пункту 4.7 розділу IV Інструкції з
підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Мінфіну від 06.06.2012
№ 687, зареєстрованим в Мін’юсті 26.06.2012 за № 1057/21369 (далі –
Інструкція № 687), яким встановлено, що напрями використання бюджетних коштів
визначаються відповідно до Правил № 1098. При цьому згідно з абзацом першим
пункту 5 розділу II Правил № 1098 напрями використання бюджетних коштів
визначаються відповідно до затвердженого порядку використання коштів
державного бюджету. Отже, зазначене вище є свідченням неналежного
планування та затвердження видатків державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро» з боку головного розпорядника коштів державного
бюджету, що посилювало ризики як неефективного їх використання, так і
використання з недотриманням вимог чинного законодавства.

Проведеним аудитом встановлено, що відповідно до звітів про
виконання паспортів бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та участь у
міжнародному епізоотичному бюро» у 2018–2020 роках кошти державного
бюджету у загальній сумі 1 775 665,2 тис. грн (загальний фонд –
1 758 542,1 тис. грн, спеціальний – 17 123,1 тис. грн) використовувались за
напрямами:
придбання ветеринарних препаратів – 93,8 відс. (1 666 369,8 тис. грн, у
тому числі: загальний фонд –
1 661 259,2 тис. грн, спеціальний –
5 110,6 тис. грн);
матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і
транспортом – 5,0 відс (89 212,4 тис. грн, у тому числі: загальний фонд –
77 199,9 тис. грн, спеціальний – 12 012,5 тис. грн);
сплата членських внесків до Міжнародного протиепізоотичного
бюро – 0,9 відс. (15 597,0 тис. грн);
відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам
внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у
зв'язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики
АЧС, спрямованих на їх вилучення з метою нищення або забою, – 0,1 відс.
(1 392,2 тис. грн);
інші напрями (депонування штамів мікроорганізмів (2 413,7 тис. грн),
відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установами
ветеринарної медицини (398,6 тис. грн), погашення кредиторської
заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року
(281,5 тис. грн) – 0,2 відс. (3 093,8 тис. гривень).
Інформація щодо касових видатків державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному
бюро» у розрізі напрямів їх використання у 2018–2020 роках наведена на діаграмі 6.
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Діаграма 6. Структура касових видатків державного бюджету за
КПКВК 2809020/1209020 у 2018–2020 роках у розрізі напрямів їх
використання, тис. гривень
15597,0
1666369,8

89212,4
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Придбання ветеринарних
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Сплата внесків до Міжнародного
епізоотичного бюро
Матеріально-технічне
забезпечення спеціалізованим
обладнанням і транспортом

* Інші напрями містять: відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним
особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв’язку з
проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики АЧС, спрямованих на
вилучення з метою знищення (1392,2 тис. грн); депонування штамів мікроорганізмів
(2413,7 тис. грн); відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установами
ветеринарної медицини (398,6 тис. грн); погашення кредиторської заборгованості,
зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім непідконтрольної території
Донецької області) (281,5 тис. гривень).

Таким чином, стан планування та використання коштів державного
бюджету, спрямованих у 2018–2020 роках на проведення протиепізоотичних
заходів, недостатньо сприяв їх продуктивному, результативному та
економному використанню.
Мінагрополітики (у 2018–2019 роках) та Мінекономіки (у 2020 році),
як головними розпорядниками коштів державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро», з недотриманням вимог Бюджетного кодексу
(частина п’ята статті 22) при розробленні та складанні паспортів бюджетної
програми на 2018–2019 роки не забезпечено своєчасності їх затвердження та
відповідності змісту паспорта бюджетної програми порядку використання
бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм,
зокрема в частині забезпечення відповідності напрямів використання
бюджетних коштів. При формуванні бюджетних запитів на 2018–2020 роки
за цією бюджетною програмою не дотримувалася також інструкція з
підготовки бюджетних запитів в частині планування напрямів
використання бюджетних коштів.
Низький рівень фінансового забезпечення не сприяв належному
проведенню організаційно-господарської та спеціальної ветеринарносанітарної діяльності, зокрема, у частині проведення необхідних
протиепізоотичних заходів з метою охорони території України від
проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон,
захисту тварин та населення від збудників та хвороб тварин.
Потреба у бюджетних коштах для реалізації бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро»
у 2019–2020 роках забезпечена лише на 55,6 відс. і 42,5 відс. відповідно.
Неефективними були і окремі управлінські рішення учасників бюджетного
процесу у частині складання, затвердження, виконання бюджету та
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контролю за дотриманням бюджетного законодавства, що створювало
передумови для використання бюджетних коштів на проведення
протиепізоотичних заходів з недотриманням вимог законодавчих актів.
3.2. Оцінка стану використання коштів державного бюджету на
придбання ветеринарних препаратів
Відповідно до Порядку № 413 (підпункт 4 пункту 2) бюджетні кошти
спрямовуються, зокрема на придбання ветеринарних препаратів
(ветеринарних лікарських і ветеринарних імунобіологічних засобів,
антисептиків,
дезінфектантів,
інсектоакарицидів,
дератизацидів,
діагностикумів), у тому числі створення резерву ветеринарних препаратів,
які застосовуються для профілактики та ліквідації хвороб тварин, зазначених у
додатках 1 і 2 цього порядку.
Проведеним аудитом встановлено.

У 2018–2020 роках за напрямом «Придбання ветеринарних
препаратів»
використано
бюджетних
коштів
у
загальній
сумі
1 666 369,8 тис. грн (за загальним фондом – 1 661 259,2 тис. грн, за
спеціальним – 5 110,6 тис. гривень) (Діаграма 7).
Діаграма 7. Використання бюджетних коштів за напрямом «Придбання ветеринарних
препаратів» у 2018–2020 роках за загальним фондом державного бюджету

тис. гривень
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Результативні показники, визначені паспортами бюджетних
програм за напрямом придбання ветеринарних препаратів, відповідно до звітів
про їх виконання за більшістю показників є виконаними та перевиконаними, а за
окремими показниками – не виконані.
Інформацію щодо виконання результативних показників за за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному
бюро» за напрямом придбання ветеринарних препаратів, згідно зі звітами про
виконання паспорта бюдженої програми за 2018, 2019 та 2020 роки, наведено у
додатку 5.
Аудит засвідчує, що окремі фактичні результативні показники,
відображені у звіті про виконання паспортів бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро» за
2018 та 2019 роки, не відповідають показникам, відображеним у звітах про
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виконання планів протиепізоотичних заходів з профілактики основних
інфекційних і паразитарних хвороб тварин в України за ці ж періоди.
Так, зокрема аудитом встановлено, що у 2018 році фактичний
результативний показник «затрат» за загальним фондом державного бюджету
щодо закупівлі засобів профілактики (96 373,0 тис. од.), відображений у звіті про
виконання паспорта бюджетної програми, не враховує вакцин в обсязі
960,4 тис. доз, які були придбані окремими головними управліннями
Держпродспоживслужби.
У 2019 році цей же фактичний результативний показник (83 298,9 тис. од.),
у зв’язку з технічною помилкою, не враховує вакцин в обсязі 3127 тис. доз,
закуплених Держпродспоживслужбою. Аудит також засвідчує, що у 2019 році
показник «затрат» щодо закупівлі деззасобів для проведення ветеринарносанітарних заходів (173,2 тонни) завищений на 19,6 тонни у зв’язку з подвійним
відображенням придбаних дератизаційних засобів.
Крім того, аудитом встановлено, що у 2018 році результативні показники
«продукту» за загальним фондом державного бюджету щодо кількості
лабораторно-діагностичних досліджень – 23 110,5 тис. од. (завищення на
3 467,8 тис. од.) та щодо кількості лікувально-профілактичних заходів
(головообробок) – 96 373,0 тис. од. (завищення на 23 744,2 тис. од.)
відображають фактично придбаний у цей період обсяг ветеринарних препаратів
на відповідні заходи.
Отже, зазначене вище є свідченням включення головним
розпорядником коштів державного бюджету до звіту про виконання
паспорта бюджетної програми недостовірних даних, що відповідно до
Бюджетного кодексу (пункт 36 частини першої статті 116) є порушенням
бюджетного законодавства.
 З недотриманням Правил № 1098 не внесено зміни до паспорта
бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро», оскільки Мінфіном як учасником бюджетного процесу
не погоджено новий напрям використання бюджетних коштів –
«Матеріально-технічне забезпечення», внаслідок чого отримані у натуральній
формі ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
матеріальні цінності загальною вартістю 4 369,5 тис. грн у Звіті про
виконання паспорта бюджетної програми за 2020 рік (за спеціальним фондом)
відображено за напрямом використання бюджетних коштів «Придбання
ветеринарних препаратів», що є свідченням включення до цього звіту
недостовірних даних, та відповідно до Бюджетного кодексу (пункт 36 частини
першої статті 116) є порушенням бюджетного законодавства.
Слід зазначити, що Держпродспоживслужбою (лист до Мінекономіки від
17.12.2020 № 21.1-6/17331) та Мінекономіки (лист до Мінфіну від 28.12.2020
№ 2122-10/76442-03) подавався проєкт паспорта бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро», в
якому, зокрема, було передбачено напрям використання бюджетних коштів
«Матеріально-технічне забезпечення».
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 Проведеним аудитом встановлено, що з метою створення резерву
ветеринарних препаратів, які застосовуються для профілактики та ліквідації
хвороб тварин, Держпродспоживслужбою у 2019 році придбано вакцини проти
заразного вузликового дерматиту в обсязі 150,0 тис. доз загальною вартістю
8 580,0 тис. грн та вакцини проти ящуру в обсязі 500,0 тис. доз загальною
вартістю 29 800,0 тис. гривень.
Відповідно до Порядку № 413 (підпункт 4 пункту 2) обсяг резерву
ветеринарних препаратів визначається згідно з методикою, затвердженою
Держпродспоживслужбою за погодженням з Мінекономіки і Комісією.
Методика створення та використання резерву ветеринарних препаратів
затверджена наказом Державного комітету ветеринарної медицини
від 08.04.2009 № 76 (далі – Методика № 76) та погоджена Комісією
(протокол № 12 від 07.04.2009). При цьому Методика № 76 норми накопичення
резервів ветеринарних препаратів (вакцин) проти ящуру та заразного
вузликового дерматиту ВРХ не передбачає, що потребує нормативного
врегулювання.

Довідково. Відповідно до пункту 3 розділу VIII (Вакцинація) Інструкції щодо
профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур, затвердженої наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2017 № 431,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2017 за № 1087/30955, компетентний
орган, зокрема забезпечує створення постійно діючого резерву вакцини проти ящуру,
організацію
належного
офіційного
контролю
за
зберіганням,
постачанням,
розповсюдженням і реалізацією вакцин проти ящуру.
Питання створення резерву протиящурних вакцин та вакцини проти заразного
вузликового дерматиту великої рогатої худоби також розглядалося на засіданні Комісії.
Так, на засіданні Комісії: відповідно до протоколів від 08.08.2007 № 10 було доручено
Мінагрополітики забезпечити підтримання створеного резерву протиящурних вакцин, на
випадок непередбачуваних обставин та з метою швидкого реагування одразу після
підтвердження першого спалаху захворювання на ящур, для проведення екстреної вакцинації;
від 06.12.2016 № 2 – доручено Держпродспоживслужбі створити резерв вакцини проти
заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби на базі Держпродспоживслужби
та/або визначених Держпродспоживслужбою організацій, підприємств (за згодою).
При цьому використання вказаної вакцини в Україні до прийняття відповідного рішення
Держпродспоживслужби заборонено.
Створення резерву вакцин проти заразного вузликового дерматиту в обсязі 150,0 тис.
доз та ящуру в обсязі 500,0 тис. доз здійснювалося Держпродспоживслужбою відповідно до
рекомендацій Науково-методичної ради Держпродспоживслужби (протоколи № 3 та № 4
засідань від 16.08.2017 та від 14.12.2017), згідно з якими створення резерву цих вакцин дало б
можливість забезпечити імунізацію 5 відс. поголів’я ВРХ та 5-10 відс. поголів’я ВРХ, ДРХ,
свиней, відповідно.


Крім того, Порядок № 413 не врегульовує придбання витратних
матеріалів, які вкрай необхідні для забезпечення діяльності з надання послуг,
пов’язаних з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб
тварин. Отже, в подальшому з метою використання коштів державного бюджету
на придбання витратних матеріалів необхідно удосконалити Порядок № 413,
зокрема визначити відповідний напрям використання бюджетних коштів.

Проведеним аудитом також встановлено:
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з недотриманням Порядку № 413 (підпункт 2 пункту 2)
Держпродспоживслужбою використано 69,0 тис. грн, які у 2018 році спрямовано
на придбання трьох наборів для виявлення в сироватці крові антитіл до хвороби
Ауєскі, яка виключена із переліку інфекційних і паразитарних хвороб тварин
відповідно до змін до Порядку № 413, внесених постановою Кабінету Міністрів
України від 14.02.2018 № 75 (далі – Зміни № 75);
допущено нерезультативне використання бюджетних коштів у сумі
129,7 тис. грн внаслідок їх спрямування на придбання інших засобів лабораторної
діагностики, ніж було передбачено договором (від 17.10.2018 № 1710/2),
укладеним Держпродспоживслужбою із ТОВ «НВФ Укрмедіалаб» на придбання
тест-реагентів для бактеріологічних досліджень, загальною вартістю
1 152,0 тис. гривень. В подальшому обсяг закупівлі був зменшений на суму
129,7 тис. грн згідно з укладеним додатковим договором (від 27.12.2018 № 1) у
зв’язку з неможливістю поставки до кінця 2018 року постачальником двох
найменувань тест-реагентів для бактеріологічних досліджень.
Таким чином, використання у 2018–2020 роках коштів державного
бюджету на придбання ветеринарних препаратів сприяло закупівлі
препаратів на проведення протиепізоотичних заходів, зокрема з
профілактики та ліквідації хвороби тварин. Також це сприяло створенню
резерву визначених ветеринарних препаратів. Водночас проведений аудит
засвідчує включення головним розпорядником коштів державного бюджету
до звіту про виконання паспорта бюджетної програми окремих
недостовірних даних, зокрема і через рішення Мінфіну щодо непогодження
внесення змін до паспорта бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному епізоотичному бюро», що відповідно до Бюджетного
кодексу (пункт 36 частини першої статті 116) є порушенням бюджетного
законодавства та ускладнює надання належної оцінки ефективності
використання коштів на ці цілі.
Крім того, Порядок № 413, який визначає механізм використання
бюджетних коштів за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному епізоотичному бюро», є недосконалим та потребує
внесення відповідних змін, зокрема в частині уточнення норм щодо
спрямування бюджетних коштів на придбання витратних матеріалів,
необхідних для забезпечення діяльності з надання послуг, пов’язаних з
профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб тварин.
Крім того, необхідно внести зміни до Методики № 76 в частині унормування
накопичення резервів ветеринарних препаратів (вакцин) проти ящуру та
заразного вузликового дерматиту ВРХ. Таким чином, кошти державного
бюджету у 2018–2020 роках за бюджетною програмою «Протиепізоотичні
заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро» за напрямом
«Придбання ветеринарних препаратів» у обсязі 4 438,5 тис. грн використано
не відповідно до вимог Порядку № 413, що спричинило нерезультативне їх
використання у сумі 129,7 тис. гривень.
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3.3. Оцінка стану використання коштів державного бюджету на
матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і
транспортом
Відповідно до Порядку № 413 (підпункт 3 пункту 2) бюджетні кошти за
бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро» спрямовуються на матеріально-технічне забезпечення
спеціалізованим обладнанням і транспортом, а саме для:

придбання спеціалізованого обладнання для проведення дезінфекції на всіх об'єктах
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
придбання спеціалізованого лабораторного обладнання, індивідуальних засобів
захисту, спецодягу, дезінфекційних засобів для персоналу, лабораторних тварин,
інструментів, перев'язувального матеріалу, що необхідні для боротьби з інфекційними і
паразитарними хворобами тварин, зазначеними у додатку 1 Порядку № 413;
використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної медицини,
придбання запасних частин, вузлів, пально-мастильних матеріалів, витрат на оплату
послуг телефонного та іншого електронного зв'язку і відряджень, пов'язаних із здійсненням
заходів запобігання та ліквідації інфекційних і паразитарних хвороб тварин, зазначених
у додатку 1;
Перелік спеціалізованих транспортних засобів та спеціалізованого обладнання, що
використовуються для здійснення протиепізоотичних заходів, затверджується
Держпродспоживслужбою за погодженням з Мінекономіки і Комісією.


Проведеним аудитом встановлено, що у 2018–2019 роках за
бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро» за напрямом «Матеріально-технічне забезпечення
спеціалізованим обладнанням і транспортом» використано бюджетних
коштів у загальній сумі 89 212,4 тис. грн (за загальним фондом –
77 199,9 тис. грн, за спеціальним – 12 012,5 тис. гривень) (Діаграма 8).
Діаграма 8. Використання бюджетних коштів за напрямом «Матеріально-технічне
забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом» у 2018–2020 роках
за загальним фондом державного бюджету

тис. гривень
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74 521,2
76 425,0

3 000,0

2018 рік
Затверджено

89,3
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2019 рік
Використано

Відсоток виконання


Результативні показники, визначені паспортами бюджетних
програм за напрямом матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим
обладнанням і транспортом, відповідно до звітів про їх виконання за більшістю
показників є виконаними.
Зокрема, проведений аудит засвідчив.
У 2018 році за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у
Міжнародному епізоотичному бюро» за напрямом «Матеріально-технічне
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забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом» придбано більше
запланованої кількості спеціалізованого обладнання (1016 од. при запланованих
786 од.) у зв'язку з використанням економії коштів, що утворилась за результатами
проведення торгів із застосуванням електронної системи публічних закупівель
РroZorro. При цьому зменшилась середня вартість одиниці спеціалізованого
обладнання до 54,2 тис. грн порівняно з плановою – 66,7 тис. гривень. Разом з
тим менше придбано спеціалізованих транспортних засобів (46 од. при
запланованих 48 од.) з причини відсутності учасників у процедурі відкритих
торгів, яка була оголошена ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
При цьому закуплено спеціалізовані транспортні засоби за середньою ціною
меншою, ніж планувалась (422,8 тис. грн за запланованої 500 тис. гривень).
У 2019 році також придбано більше запланованої кількості спеціалізованого
обладнання (298 од. за запланованих 250 од.), у зв'язку з використанням економії
коштів, що утворилась за результатами проведення торгів із застосуванням
електронної системи публічних закупівель РroZorro. Зменшилась середня
вартість одиниці спеціалізованого обладнання до 10 тис. грн порівняно з
плановою – 12 тис. гривень. Крім того, придбано один стерилізатор за рахунок
субвенції, наданої районній лікарні ветмедицини, вартістю 11 тис. гривень.

Проведеним аудитом встановлено, що у 2018 році бюджетні кошти у
сумі 21 429,5 тис. грн спрямовані 23-ма головними управліннями
Держпродспоживслужби в областях на придбання 46 спеціалізованих автомобілів
«Ветеринарна медицина». Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Порядку № 413, а
саме: абзацу першого – бюджетні кошти спрямовуються на матеріально-технічне
забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом; абзацу четвертого –
на «використання спеціалізованих транспортних засобів ветеринарної медицини,
придбання запасних частин, вузлів, пально-мастильних матеріалів…», тобто
норми цього порядку є неузгодженими, що призводить до неоднозначного його
тлумачення та потребує нормативного врегулювання.
Слід зазначити, що закупівля матеріально-технічних засобів
здійснювалась відповідно до рішень Комісії, які є обов'язковими для
виконання центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та власниками товарів, а саме:
- від 19.01.2018 (протокол засідання № 1), згідно з яким Мінагрополітики,
Мінфіну та Держпродспоживслужбі доручено (у термін – протягом 2018 року) в
межах затвердженого на 2018 рік фінансування протиепізоотичних заходів
опрацювати
питання
придбання
Держпродспоживслужбою
протиепізоотичних засобів захисту тварин та матеріально-технічних
засобів, у тому числі дезінфекційних установок, спецавтомобілів,
лабораторного обладнання, засобів для умертвіння тварин, та інших для
ефективного здійснення протиепізоотичних заходів;
- від 09.10.2018 (протокол засідання № 2), відповідно до якого погоджено
внесення змін до плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних
інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні у 2018 році щодо
перерозподілу видатків із передбачених для придбання засобів профілактики
на придбання матеріально-технічних та лабораторних засобів, які будуть
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закуплені на суму 73,425 млн грн, та доручено Держпродспоживслужбі у
межах затвердженого на 2018 рік фінансування протиепізоотичних заходів
забезпечити придбання матеріально-технічних та лабораторних засобів.
Крім того, згідно з вимогами Порядку № 413 (підпункту 3 пункту 2)
перелік спеціалізованих транспортних засобів та спеціалізованого обладнання,
що
використовуються
для
здійснення
протиепізоотичних
заходів,
затверджується Держпродспоживслужбою за погодженням з Мінекономіки і
Комісією. Проте аудитом встановлено, що перелік видів спеціалізованих
транспортних засобів Держпродспоживслужби, затверджений наказом
Держпродспоживслужби
від 15.06.2017
№ 410,
не
погоджений
Мінагрополітики та Комісією. При цьому перелік спеціалізованого
обладнання, що використовується для здійснення протиепізоотичних заходів,
Держпродспоживслужбою взагалі не затверджено та відповідно не погоджено
Мінекономіки та Комісією.

Заходами контролю, проведеними в ході аудиту у ДНДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, встановлено:
- неефективне управління майном загальною вартістю 4 392,5 тис. грн,
яке безкоштовно отримано від ТОВ «Меддірект», у зв’язку з його
невикористанням протягом року через накладення з 26.02.2020 по 20.08.2020
слідчим органом у рамках кримінального провадження арешту на ці матеріальні
цінності, та неприйняттям Держпродспоживслужбою рішення щодо подальшого
використання обладнання;
- недотримання вимоги частини другої статті 32 Закону № 922
(в редакції, що діяла у 2019 році) у частині незавершення процедури закупівлі
через непідписання ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи у 2019 році договору з переможцем відкритих торгів –
ТОВ «Меддірект» загальною вартістю 15 986,0 тис. грн;
- незабезпечення правильності відображення в бюджетній звітності фінансовогосподарських операцій на суму 664,2 тис. гривень. Так, при внесенні змін до
кошторисів на 2018 та 2020 роки за спеціальним фондом, безкоштовно отримані ДНДІ
з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи матеріальні
цінності (тримачі для автоматичних піпеток, шприци для відбору зразків,
глибоколуночні планшети, мати та фольга для ущільнення глибоколуночних
планшетів, наконечники для дозаторів), не взяті на облік як основні засоби, а віднесені
до КЕКВ 2210 в сумі 641,1 тис. грн та КЕКВ 3110 – 23,1 тис. грн, чим не дотримано
вимоги підпункту 2 підпункту 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну
від 12.03.2012 № 333, зареєстрованим у Мін’юсті 27.03.2012 за № 456/20769, яким
визначено, що придбання виробів медичного призначення, які не беруться на облік
як основні засоби, передбачаються за КЕКВ 2220 (медикаменти та
перев'язувальні матеріали), що відповідно до пункту 31 статті 116 Бюджетного
кодексу є порушенням бюджетного законодавства. Слід зазначити, що за
результатами аудиту, ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи усунено порушення в частині фінансово-господарських операцій,
здійснених у 2020 році, а саме: внесено зміни до кошторису за бюджетною
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програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному
бюро» шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2210 на суму 238,2 тис. грн та
КЕКВ 3110 – 23,1 тис. грн та відповідного збільшення їх за КЕКВ 2220
на суму 261,3 тис. гривень.
Таким чином, у 2018–2019 роках за напрямом «Матеріально-технічне
забезпечення спеціалізованим обладнанням і транспортом» за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро» забезпечено придбання спеціалізованого обладнання
та спеціалізованих транспортних засобів у обсягах, які перевищували
планові показники. Проте аудит засвідчив, що придбання головними
управліннями Держпродспоживслужби в областях, на виконання рішень
Комісії, 46 спеціалізованих автомобілів «Ветеринарна медицина» на загальну
суму 21 429,5 тис. грн, здійснено згідно з нормами Порядку № 413, які є
неузгодженими, що призводить до неоднозначного його тлумачення та
потребує нормативного врегулювання.
Неналежним є також і стан внутрішнього контролю з боку
розпорядника коштів державного бюджету нижчого рівня і відповідального
виконавця бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та участь у
міжнародному
епізоотичному
бюро».
Як
наслідок,
Держпродспоживслужбою не забезпечено ефективного управління майном
загальною вартістю 4 392,5 тис. грн, зокрема отриманим безкоштовно для
оснащення регіональних державних лабораторій, і яке протягом певного
часу не використовувалося. З недотриманням вимог законодавчих та
нормативних актів установами, які перебувають у його віданні,
здійснювався облік майна – на 664,2 тис. гривень. Крім того, управлінське
рішення керівництва установи у частині непідписання договору загальною
вартістю 15 986,0 тис. грн з переможцем відкритих торгів призвело до
незавершення процедури закупівлі, а отже, і недотримання вимоги частини
другої статті 32 Закону № 922.
3.4. Оцінка стану використання коштів державного бюджету на
відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам
внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у
зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики АЧС,
спрямованих на вилучення з метою знищення
Відповідно до Порядку № 413 (підпункт 12 пункту 2) бюджетні кошти
спрямовуються на відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої
фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних
обмежень) тварин у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації
та профілактики африканської чуми свиней, спрямованих на їх вилучення
з метою знищення або забою.

Довідково. До 2019 року, відповідно до пункту 3 Порядку відшкодування майнової
шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину (карантинних
обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо
небезпечних (карантинних) хвороб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31.10.2012 № 1003 (далі – Порядок № 1003), відшкодування майнової шкоди (збитків) у
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зв’язку з вилученням сільськогосподарських тварин здійснювалося за рахунок коштів
резервного фонду відповідного бюджету залежно від рівня надзвичайної ситуації. При цьому
обсяги резервних фондів відповідних бюджетів державних адміністрацій різного рівня не
задовольняли потреби у відшкодуванні вищезазначеної майнової шкоди (збитків) фізичним
особам. Така ситуація призводила до несвоєчасного виконання усіх заходів з ліквідації хвороб
тварин, і як наслідок сприяла поширенню збудників, зокрема АЧС, на території України.


Проведеним аудитом встановлено, що в 2019–2020 роках за цим
напрямом використано бюджетних коштів за загальним фондом державного
бюджету у сумі 1 392,2 тис. грн, що становить лише 9,3 відс. плану
(15 000,0 тис. гривень). (Діаграма 9).
Діаграма 9. Використання бюджетних коштів за напрямом «Відшкодування
майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок запровадження
карантину (карантинних обмежень) тварин у зв’язку з проведенням процедур і робіт
щодо ліквідації та профілактики африканської чуми свиней, спрямованих на їх
вилучення з метою знищення або забою» у 2018–2020 роках за загальним фондом
державного бюджету

тис. гривень
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Довідково. У 2018 році кошти державного бюджету за таким напрямом не
використовувались, оскільки зміни до Порядку № 413 в частині доповнення напрямом —
«Відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої фізичним особам внаслідок
запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин у зв’язку з проведенням
процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики африканської чуми свиней, спрямованих
на їх вилучення з метою знищення або забою» внесені в кінці 2018 року згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1050. Відповідно у паспорті бюджетної
програми на 2018 рік цей напрям не передбачався.


Аналіз результативних показників, визначених паспортами
бюджетної програми, за напрямом відшкодування майнової шкоди (збитків),
завданої фізичним особам внаслідок запровадження карантину
(карантинних обмежень) тварин у зв’язку з проведенням процедур і робіт
щодо ліквідації та профілактики АЧС, спрямованих на вилучення з метою
знищення, відповідно до звітів про їх виконання, засвідчив таке.
У 2019 році кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з
проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики АЧС становить
0,8 тис. голів, що менше планового показника (5 тис. голів) у зв'язку зі
зменшенням кількості спалахів АЧС на території держави та незначною
кількістю вилучених тварин. При цьому середня ціна за одну тварину, що
підлягає відшкодуванню, зменшилась до 1 400,0 грн порівняно з плановою
(2 000,0 гривень).
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У 2020 році кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв’язку з
проведенням процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми
свиней менше планової (0,7 тис. голів при запланованих 2,5 тис. голів), що
пов’язано зі зменшенням кількості спалахів АЧС, а також з незначними обсягами
вилучених тварин у фізичних осіб у зв’язку з проведенням процедур і робіт з
ліквідації та профілактики АЧС. Середня ціна за 1 тварину, що підлягає
відшкодуванню, збільшилась (2 962,4 грн при запланованих 2000 грн) у зв’язку
з формуванням ринкової вартості 1 кілограма живої ваги.
При цьому показник частки ліквідованих спалахів інфекційних хвороб
тварин у загальній кількості виявлених виконано на 82 відс. при планових
95 відс., у зв’язку з тим, що в 232 неблагополучних пунктах станом на 01.01.2021
тривала ліквідація захворювання (виявлені в листопаді – грудні і термін
ліквідації відповідно до законодавства закінчується у січні – лютому 2021 року).
Інформація про відшкодування збитків за вилучених свиней у випадках
АЧС (приватний сектор) у 2019–2020 роках наведена у таблиці 3.
Таблиця 3
Відшкодування збитків за вилучених свиней у випадках АЧС
(приватний сектор) у 2019–2020 роках
Відшкодовано
Роки

2019
2020
усього

Кількість Кількість вилучених
вилучених
свиней, за які
тварин, голів відшкодовано, голів
844
636
1 480

461
98
559

Передбачено до
відшкодування,
тис. грн

за рахунок
коштів
державного
бюджету

за рахунок
коштів
місцевих
бюджетів

1 301,4
268,8
1 570,2

998,2
394,0
1 392,2

36,0
0,0
36,0

Слід зазначити, що у 2019–2020 роках в епізоотичних осередках, зокрема
у приватному секторі, вилучено та знищено 1 480 голів домашніх свиней. При
цьому за рахунок бюджетних коштів 15 фізичним особам відшкодовано
майнової шкоди (збитків) у сумі 1 392,3 тис. грн за 559 голів вилучених та
знищених домашніх свиней (2019 рік – 461 голову, 2020 рік – 98 голів), що
становить лише 37,8 відс. загальної кількості вилучених і знищених домашніх
свиней.

Довідково. За інформацією Держпродспоживслужби та її територіальних органів,
основними причинами невиплати фізичним особам в повному обсязі майнової шкоди у зв’язку
з АЧС є: відсутність звернень фізичних осіб до місцевих державних надзвичайних
протиепізоотичних комісій про виплату відповідних коштів; прийняття рішень цих комісій
про відмову у виплаті компенсації (основні причини: порушення вимог щодо реєстрації та
ідентифікації тварин (свині не зареєстровані та не ідентифіковані), тіньова підприємницька
діяльність під виглядом фізичної особи (одночасне утримання в особистому селянському
господарстві 200–300 голів свиней «для власного споживання»), порушення вимог утримання
тварин, що могло стати причиною потрапляння збудника АЧС в господарство.


Проведеним аудитом встановлено, що відшкодування майнової
шкоди (збитків), завданої фізичним особам, відбувалось: у 2019 році –
у семи областях
(Вінницька,
Донецька,
Запорізька,
Кіровоградська,
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Миколаївська, Харківська, Херсонська); у 2020 році – лише у двох областях
України (Вінницька та Івано-Франківська).
При цьому у 2019 році по Вінницькій області потреба у відшкодуванні
фізичним особам майнової шкоди (збитків) за вилучення та знищення 121 гол.
домашніх свиней за наданими документами становила 425,2 тис. гривень.
Фактично з державного бюджету відповідно до кошторисних призначень
ГУ Держпродспоживслужби виділено лише 300 тис. грн, що становить 70,6 відс.
потреби. Решту коштів у сумі 125,2 тис. грн було відшкодовано фізичній особі
лише в листопаді 2020 року. Водночас за цим напрямом у кінці 2019 року було
повернено до державного бюджету як невикористані бюджетні кошти у сумі
202,6 тис. грн, що свідчить про неефективне управління коштами
державного бюджету.
Отже, Держпродспоживслужбою як розпорядником коштів
державного бюджету нижчого рівня та виконавцем бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро»,
внаслідок незбільшення бюджетних асигнувань на 2019 рік для
ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, не забезпечено
своєчасного відшкодування у повному обсязі фізичним особам майнової
шкоди (збитків) за вилучення та знищення домашніх свиней, що є
свідченням неефективного управління бюджетними коштами.

Оцінка та аналіз виконання грантових угод, укладених з
Європейським Союзом щодо підтримки заходів захисту, які здійснюються з
метою боротьби з африканською чумою свиней (АЧС) в Україні.
Аудитом встановлено, що з метою покращення організації та контролю за
епізоотичною ситуацією щодо африканської чуми свиней (далі – АЧС),
вдосконалення методів боротьби з цим небезпечним захворюванням,
удосконалення протиепізоотичних заходів в дикій природі та покращення
можливостей реагування на спалах, а також обмеження поширення
захворювання на АЧС на території України та захист території Європейського
Союзу від його проникнення, Держпродспоживслужбою в 2018 та 2019 роках
укладено
з
Європейською
Комісією
дві
грантові
угоди
8
та
№ SANTE/D4/2018/S12.780650
від
09.08.2018
9
№ SANTE/D4/2019/S12.821853/UA від 20.12.2019
«Підтримка заходів
захисту, які здійснюються з метою боротьби з африканською чумою свиней
(АЧС) в Україні».
Довідково. Метою акції «Підтримка заходів захисту, які здійснюються з метою
боротьби з африканською чумою свиней (АЧС) в Україні» є підтримка заходів захисту, що
вживаються проти АЧС на території семи областей України (Волинська, Львівська,
Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька і Одеська), які межують з
Європейським Союзом і Молдовою. Заплановані заходи: проведення PCR тестів та
інформаційні кампанії (друк та розповсюдження листівок та буклетів).
8

Максимальний розмір гранта – 343,3 тис. євро у формі відшкодування 100 відс.
прийнятих фактично понесених витрат на реалізацію проєкту.
9
Максимальний розмір гранта – 257,0 тис. євро у формі відшкодування 100 відс.
прийнятих фактично понесених витрат на реалізацію проєкту.
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Для виконання запланованих заходів у межах грантових угод
Держпродспоживслужбою здійснено закупівлю наборів для виявлення ДНК
вірусу АЧС методом ПЛР за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у
міжнародному епізоотичному бюро».
За результатами проведених заходів (тестів виявлення вірусу АЧС методом
ПЛР) Держпродспоживслужбою 26.04.2019 та 20.10.2020 направлено кінцеві
технічні звіти разом із фінансовими запитами на платіж за 2018 та 2019 роки,
згідно з якими проведено у 2018 році 17,2 тис. PCR тестів (загальна вартість
104,5 тис. євро) та у 2019 році 18,4 тис. PCR тестів (загальна вартість –
157,2 тис. євро), витрати на проведення яких відшкодовані Європейським
Союзом у 2019 та 2020 роках відповідно.
Крім того, у 2018 році на поточний рахунок Держпродспоживслужби
надійшли кошти в сумі 16,0 тис. євро як відшкодування Європейським Союзом
фактичних витрат на реалізацію проєкту в рамках виконання грантової угоди
№ SANTE/D4/2017/SI2.753488 від 02.06.2017.
Аудитом встановлено, що станом на 01.01.2021 отримані кошти в рамках
грантових угод загальною сумою 277,7 тис. євро (9 647,2 тис. грн), зараховані
до спеціального фонду за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи
та участь у Міжнародному епізоотичному бюро», не використовуються
через відсутність відповідного нормативно-правового регулювання
питання використання коштів, які державний орган отримав у вигляді
відшкодування понесених витрат за рахунок загального фонду Державного
бюджету України, як наслідок, це призводить до неефективного управління
коштами спеціального фонду державного бюджету на вказану суму.
Інформація про виявлені випадки АЧС в регіоні виконання грантових угод
з Європейським Союзом у 2015–2020 роках наведена у таблиці 4.
Таблиця 4
Інформація про виявлені випадки АЧС в регіоні виконання грантових угод з
Європейським Союзом у 2015–2020 роках

Область
Вінницька
Волинська
Закарпатська
ІваноФранківська
Львівська
Одеська
Чернівецька
Разом

Роки

Усього

2015
0
0
0

2016
4
4
0

2017
43
1
33

2018
8
0
0

2019
11
0
0

2020
4
0
0

0

0

17

0

0

4

21

0
5
0
5

0
43
2
53

6
21
3
124

0
14
16
38

4
1
0
16

0
0
0
8

10
84
21
244

70
5
33

З аналізу інформації, наданої Держпродспоживслужбою щодо
захворювання тварин на АЧС за 2015–2020 роки, спостерігається зменшення
таких випадків в областях, залучених до виконання грантових угод. Таким
чином, виконання проєкту «Підтримка заходів захисту, які здійснюються з
метою боротьби з африканською чумою свиней (АЧС) в Україні» за
44

фінансової підтримки Європейського Союзу сприяло вчасному виявленню
спалахів АЧС в семи областях України для вжиття відповідних заходів з
метою запобігання поширенню цієї хвороби. Зокрема, кількість випадків
АЧС в регіоні, в якому реалізовувався проєкт, у 2020 році скоротилась у 16
разів, а Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській та Чернівецькій
областях у 2020 році взагалі не зареєстровано жодного випадку АЧС.
3.5. Оцінка стану використання коштів державного бюджету на
сплату внесків до Міжнародного епізоотичного бюро
Відповідно до Порядку № 413 (підпункт 10 пункту 2) бюджетні кошти
спрямовуються, зокрема, на сплату внесків до Міжнародного епізоотичного
бюро.

Проведеним аудитом встановлено, що у 2018–2020 роках за
напрямом «Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро»
використано бюджетних коштів за загальним фондом державного бюджету у
сумі 15 597,0 тис. гривень (Діаграма 10).

тис. гривень

Довідково. Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) листами:
від 13.04.2018 № АW/TM 20181057 повідомила Держпродспоживслужбу щодо
заборгованості по сплаті членських внесків за 2017 рік у сумі 3 185,55 євро та про членські
внески, що підлягають сплаті у 2018 році, — 164 420,0 євро;
від 24.01.2019 № АW/TM 20191223 повідомила Держпродспоживслужбу щодо сплати
членських внесків за 2019 рік у сумі 168 200,00 євро;
від 19.07.2019 № АD/AV 20191293 повідомила Мінагрополітики щодо сплати членських
внесків за 2020 рік у сумі 172560,00 євро.
Діаграма 10. Використання бюджетних коштів за напрямом «Сплата внесків до
Міжнародного епізоотичного бюро» у 2018–2020 роках за загальним фондом державного
бюджету

92,0

91,2

5 295,5
5 758,0

2018 рік
Затверджено

99,4

5 197,5
5 698,1

5 104,0
5 134,0

2019 рік

2020 рік

Використано

Відсоток виконання

Членські внески до МЕБ за 2017 рік сплачені у травні 2018 року, а саме
кошти в іноземній валюті у сумі 167 605,55 євро (за 2017 рік – 3 185,55 євро; за
2018 рік – 164 420,00 євро) перераховані до МЕБ за платіжним дорученням в
іноземній валюті № 8 від 07.05.2018.
За 2019 рік членські внески до МЕБ сплачені у лютому 2019 року у сумі
168 200,0 євро (платіжне доручення в іноземній валюті № 10 від 10.02.2019);
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за 2020 рік – у квітні 2020 року у сумі 172 560,0 євро (платіжне доручення в
іноземній валюті № 3 від 04.05.2020).

Довідково. Оперативні дії Держпродспоживслужби при забезпеченні епізоотичного
благополуччя відповідно до рекомендацій МЕБ сприяли підтвердженню статусу України щодо
ящуру – територія країни вільна від ящуру без вакцинації. Такий високий статус дає Україні
можливість здійснювати торгівлю тваринами та товарами тваринного походження без
додаткових обмежень щодо ящуру.
Звіти щодо епізоотичної ситуації в державі, які подаються до МЕБ, є підставою для
інших країн при прийнятті рішення стосовно надання права експорту тварин і продуктів
тваринного походження на закордонні ринки, що, в свою чергу, є важливим фактором у
політиці держави щодо диверсифікації ринків збуту української продукції.

Держпродспоживслужбою в 2018 році подано до МЕБ 27 термінових (26 –
африканська чума свиней, 1 – сибірка) та 129 подальших (126 – африканська
чума свиней, 3 – сибірка) звітів про реєстрацію спалахів інфекційних
захворювань на території України або зняття карантинних обмежень щодо
раніше поданих спалахів. У 2019 році подано 22 термінових та 59 подальших
звітів про реєстрацію спалахів африканської чуми свиней на території України
або зняття карантинних обмежень щодо раніше поданих спалахів. У 2020 році
подано 28 термінових (23 – африканська чума свиней, 4 – грип птиці, 1 –
туляремія) та 35 подальших (28 – африканська чума свиней, 7 – грип птиці) звітів
про реєстрацію спалахів інфекційних захворювань на території України або
зняття карантинних обмежень щодо раніше поданих спалахів. Крім того, у 2018–
2020 роках подано щорічні звіти про підтвердження статусу України як країни,
вільної від ящуру.
3.6. Оцінка стану використання коштів державного бюджету на
депонування штамів мікроорганізмів
Відповідно до Порядку № 413 (підпункт 5 пункту 2) бюджетні кошти
спрямовуються на депонування, випробування штамів мікроорганізмів і
біологічних препаратів у Державному науково-контрольному інституті
біотехнологій і штамів мікроорганізмів (далі – ДНКІБіШМ).
Проведеним аудитом встановлено, що 2020 році за напрямом
«Депонування штамів мікроорганізмів» використано кошти загального фонду
державного бюджету у сумі 2 413,7 тис. грн, що становить 99,9 відс. відкритих
асигнувань (2 415,1 тис. грн), або 88,8 відс. плану (2 718,5 тис. гривень).
Наказом Держпродспоживслужби від 15.04.2020 № 301 ДНКІБіШМ
уповноважено на реалізацію завдань та показників паспорта бюджетної
програми на 2020 рік за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному епізоотичному бюро» в межах напряму «Депонування
штамів мікроорганізмів» та визначено його одержувачем бюджетних коштів в
обсязі 2 718,5 тис. грн для забезпечення депонування, випробування та
зберігання 150 штамів мікроорганізмів.
За рахунок отриманих коштів ДНКІБіШМ: отримано головну посівну
культуру – 30 штамів мікроорганізмів (сума витрат 1024,1 тис. грн);
задепоновано 23 штами мікрорганізмів 9 ліній культур клітин (215,8 тис. грн);
перевірено властивості 150 штамів мікрорганізмів (128 тис. грн); методом ПЛР
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ідентифіковано 67 штамів мікрорганізмів (262,3 тис. грн); забезпечено
зберігання 150 штамів мікрорганізмів (478,1 тис. грн); перевірено патогенні
властивості 20 штамів мікрорганізмів (305,4 тис. гривень). Отже, у 2020 році
забезпечено депонування і збереження штамів мікроорганізмів, які віднесені до
Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Довідково. Колекція виробничих штамів мікроорганізмів є національним надбанням та
має унікальне та стратегічне державне значення для забезпечення біологічної безпеки
держави. У випадку загрозливої ситуації щодо появи інфекційних захворювань, які не
реєструються на території України, але можуть бути занесені, для швидкого реагування з
такої колекції можуть бути виготовлені відповідні ветеринарні імунобіологічні засоби. Для
підтримки існування цієї колекції щороку проводиться низка робіт, спрямованих на
культивування, перевірку біологічних властивостей, депонування, зберігання мікроорганізмів.

3.7. Оцінка стану використання коштів державного бюджету на
відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів установами
ветеринарної медицини
Відповідно до Порядку № 413 (підпункт 5 пункту 2) бюджетні кошти
спрямовуються на відшкодування витрат на транспортування та зберігання
ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини, які мають
необхідні для надання зазначених послуг умови, відповідну матеріальну
базу (склади, холодильники, обладнаний транспорт) і забезпечені
спеціалістами. Зазначені послуги визначаються в договорах, укладених між
замовником (Держпродспоживслужбою, його територіальними органами) і
виконавцем.
Проведеним аудитом встановлено, що у 2020 році за напрямом
«Відшкодування витрат на зберігання ветеринарних препаратів
установами ветеринарної медицини» використано кошти загального фонду
державного бюджету у сумі 398,7 тис. грн, що становить 99,7 відс. плану
(400,0 тис. гривень).
З метою відшкодування витрат за зберігання резерву вакцини проти ящуру
та заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби в 2020 році
Держпродспоживслужбою (Замовник) укладено два договори, а саме з:
- ДНКІБіШМ – від 09.06.2020 № 27/20 про відшкодування витрат за
зберігання ветеринарного препарату (вакцини проти заразного вузликового
дерматиту БОВІВАКС LSD-N (BOVIVAXLSD-N) у кількості 150 тис. доз, яка є
його резервом). Вартість відшкодування витрат за зберігання товару становить
199,3 тис. грн (з ПДВ).
Відповідно до калькуляції, наданої до аудиту, витрати на зберігання
ветеринарного препарату в ДНКІБіШМ становлять 199,3 тис. грн та
включають: оплата праці (з нарахуваннями) – 62,8 тис. грн, накладні витрати
(технічне обслуговування 2 рази на рік, заправка фреоном, санобробка) –
51,6 тис. грн, загальновиробничі витрати (10 відс. прямих витрат) – 11,4 тис. грн,
адміністративні витрати (10 відс. прямих та загальновиробничих витрат) –
12,6 тис. грн, рентабельність 20 відс. – 27,7 тис. грн, ПДВ – 33,2 тис. гривень;
- Державним підприємством «Сумська біологічна фабрика» – від
09.06.2020 № 26/20 про відшкодування витрат за зберігання ветеринарного
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препарату (вакцини проти ящуру AFTOVAC OIL (АФТОВАК ОІЛ) ВЕТАЛ
Енімал Хелс Продактс Компані, у кількості 500,0 тис. доз, яка є його резервом).
Вартість відшкодування витрат за зберігання товару становить 199,3 тис. грн
(з ПДВ).

Проведений аудит засвідчив, що Держпродспоживслужбою
платіжними дорученнями відповідно до актів виконаних робіт перераховано
398,7 тис. грн, по 199,3 тис. грн кожному – ДНКІБіШМ та Державному
підприємству «Сумська біологічна фабрика».
Витрати на зберігання ветеринарного препарату в ДП «Сумська
біофабрика» згідно з наданою калькуляцією становлять 199,3 тис. грн та
включають: оплата праці (з нарахуваннями) – 32,6 тис. грн, електроенергія на
технологічні цілі – 30 тис. грн, амортизаційні нарахування – 1,2 тис. грн,
загальновиробничі витрати – 54,8 тис. грн, рентабельність 40 відс. –
45,5 тис. грн, ПДВ – 33,2 тис. гривень.
На підставі наказу Держпродспоживслужби від 13.10.2020 № 679 «Про
проведення інвентаризації» здійснено перевірку ветеринарних препаратів, які
обліковуються на балансі апарату Держпродспоживслужби та зберігаються
відповідно до договорів від 09.06.2020 № 26/20 в ДП «Сумська біологічна фабрика» та
№ 27/20 в Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів
мікроорганізмів. За результатами інвентаризації підтверджено фактичну наявність
ветеринарних препаратів у кількості 500 тис. доз на загальну суму 29 800 тис. грн в ДП
«Сумська біологічна фабрика» і у кількості 150 тис. доз на загальну суму 8 580 тис. грн
в ДНКІБіШМ та їх належне зберігання.
3.8. Оцінка стану забезпечення внутрішнього контролю при
використанні коштів державного бюджету за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро»
Проведеним аудитом встановлено, що система внутрішнього контролю,
запроваджена Мінекономіки (Мінагрополітики) як головними розпорядниками
коштів державного бюджету та Держпродспоживслужбою, як розпорядником коштів
державного бюджету нижчого рівня і відповідальним виконавцем бюджетної
програми «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро»,
була недостатньо ефективною. В Держпродспоживслужбі неврегульованими є
питання внутрішнього контролю, а саме: не організовано процес стратегічного
планування, не здійснювався моніторинг цілей та досягнень їх ключових показників
ефективності; не встановлено розподілу, закріплення повноважень, обов’язків та
відповідальності щодо виконання бюджетних програм; не затверджувались
пріоритетні напрями роботи на звітний період; не ідентифікувались основні ризики в
діяльності, що могли вплинути на спроможність виконувати її основні завдання; не
здійснювалась оцінка результативності системи внутрішнього контролю.
Відділом внутрішнього аудиту Держпродспоживслужби у 2018–
2020 роках проведено 20 планових і позапланових аудиторських досліджень за
різними темами (аудити ефективності, відповідності і фінансові аудити головних
управлінь Держпродспоживслужби в областях, установ та організацій, що
знаходяться у їх підпорядкуванні). Проте під час проведення аудитів питання
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ветеринарної медицини досліджувались лише у трьох головних управліннях
Держпродспоживслужби, а саме: в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській
області та підпорядкованих йому установах та організаціях; в
ГУ Держпродспоживслужби
в
Тернопільській
області,
в
ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.
Як наслідок, головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та
підпорядкованими їй установами при використанні бюджетних коштів допущено
нерезультативне та неекономне використання коштів державного бюджету
відповідно у сумі 169,0 тис. грн та 160,6 тис. гривень. Не дотримувалися також
вимоги законодавства при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг, а також
допускалися випадки неефективного управління майном загальною вартістю
1 692,6 тис. гривень. Крім того, не дотримано правильності та своєчасності
відображення в бухгалтерському обліку, бюджетній та фінансовій звітності
фінансово-господарських операцій – 2 156,8 тис. гривень.
Інформація про порушення та факти щодо оцінки ефективності
використання бюджетних коштів і майна, встановлені територіальними
управліннями Рахункової палати під час проведення аудиту ефективності
використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення
протиепізоотичних заходів, наведена у додатку 6.
Таким чином, у 2018–2019 роках Мінагрополітики, у 2020 році
Мінекономіки, як головними розпорядниками коштів державного бюджету
за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у
Міжнародному епізоотичному бюро», з недотриманням частини п’ятої статті
22 Бюджетного кодексу при розробленні та складанні паспортів бюджетної
програми на 2018–2019 роки не забезпечено своєчасності їх затвердження та
відповідності змісту паспорта бюджетної програми порядку використання
бюджетних коштів і правилам складання паспортів бюджетних програм,
зокрема напрямам використання бюджетних коштів. Крім того, при
формуванні бюджетних запитів на 2018–2020 роки за цією бюджетною
програмою не дотримано інструкції з підготовки бюджетних запитів в
частині планування напрямів використання бюджетних коштів.
Потреба у бюджетних коштах для реалізації бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро» у 2018
році забезпечена у повному обсязі, у 2019–2020 роках – лише на 55,6 відс. і 39,6
відс. відповідно, що не сприяє належному проведенню організаційногосподарської та спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, зокрема
необхідних протиепізоотичних заходів з метою охорони території України від
проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон,
захисту тварин та населення від збудників та хвороб тварин.
Внаслідок неналежного стану внутрішнього контролю як з боку
Мінекономіки (Мінагрополітики), так і Держпродспоживслужби при
використанні
бюджетних
коштів
за
бюджетною
програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро» у
2018–2020 роках допущено:
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Держпродспоживслужбою:
використання
коштів
державного
бюджету з порушенням норм чинного законодавства – 4 438,5 тис. грн;
нерезультативне використання бюджетних коштів – 129,7 тис. грн;
неефективне управління бюджетними коштами – 170 984 тис. грн, з яких:
161 336,8 тис. грн – кошти загального фонду державного бюджету, які
залишились невикористаними і повернені до державного бюджету;
9 647,2 тис. грн – кошти спеціального фонду, отримані в межах грантових
угод та невикористовуються; неефективне управління майном загальною
вартістю 4 392,5 тис. гривень. При цьому допущено порушення норм
бюджетного законодавства при плануванні видатків державного бюджету за
даною бюджетною програмою у сумі 1 929 474,6 тис. грн;
Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та
підвідомчими установами: нерезультативне та неекономне використання
бюджетних коштів відповідно 169,0 тис. грн і 160,6 тис. грн, неефективне
управління майном загальною вартістю 1 692,6 тис. гривень. Не
забезпечено правильності та своєчасності відображення в бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності фінансово-господарських операцій –
2 156,8 тис. гривень. Крім того, не дотримано вимоги законодавства при
проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг.
4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОТИДІЮ
ПОШИРЕННЮ ВІРУСУ СКАЗУ
За даними інформаційної системи Всесвітньої організації охорони
здоров’я щодо сказу «Rabies-Bulletin-Europe», протягом останніх 10 років в
Європі зафіксовано 44199 випадків зараження сказом, з яких 24609 – зараження
домашніх тварин та 19590 – в дикій фауні. Проведені країнами Європейського
Союзу профілактичні заходи, спрямовані на протидію поширенню вірусу сказу,
були ефективними і результатом цих заходів є лише поодинокі випадки
зараження сказом на їх території.

Рис. 2. Карта поширення вірусу сказу на території Європи у 2018–2020 роках
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Протягом 2018–2020 років Держпродспоживслужбою проводились заходи,
спрямовані на протидію поширенню вірусу сказу, на які використано
1 112 139,0 тис. грн коштів Державного бюджету України, що становить
62,9 відс. використаних коштів на протиепізоотичні заходи.

Млн гривень

Діаграма 11. Використання коштів державного бюджету, спрямованих на
протидію поширенню вірусу сказу
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У період з 2018 по 2020 рік Держпродспоживслужбою проводились заходи
з парентеральної 10 вакцинації домашніх тварин проти сказу, на які спрямовано
225 234,2 тис. грн (20,2 відс.), та заходи з пероральної 11 імунізації диких
м’ясоїдних тварин проти сказу, на які спрямовано 886 904,8 тис. грн (79,8 відс.)
коштів державного бюджету. Всі ці заходи проводились із застосуванням вакцин
«Рабістар» (RabiStar), «Орісвак» та «Броварабіс V-RG», придбаних
Держпродспоживслужбою у ТОВ «Укрветпромпостач» за 15 договорами.
4.1. Аналіз та оцінка використання бюджетних коштів, спрямованих
на парентеральну вакцинацію домашніх тварин проти сказу
Парентеральна вакцинація домашніх тварин проти сказу в Україні в 2018–
2020 роках проводилась антирабічною вакциною для імунізації тварин
«Рабістар» (RabiStar), яку Держпродспоживслужба централізовано закуповувала
у ТОВ «Укрветпромпостач». За цей період придбано 18,2 млн доз вакцини на
загальну суму 225 234,5 тис. гривень (Таблиця 5).
Аудитом встановлено, що Держпродспоживслужбою в 2018 році придбано у
ТОВ «Укрветпромпостач» 7,2 млн доз вакцини для імунізації тварин «Рабістар»
(RabiStar) на загальну суму 86 322,2 тис. грн, у 2019 році – 6,0 млн доз, що на 20,0 відс.
менше, ніж в попередньому році, на суму 72 264,2 тис. грн, у 2020 році – 5,0 млн доз,
що також на 20,0 відс. менше, ніж в попередньому році, на суму 66 648,1 тис. гривень.
При цьому слід відмітити, що ціна вакцини в 2020 році здорожчала на 10 відс.
порівняно з ціною у 2018 та 2019 роках.
10

Парентеральне введення – спосіб введення лікарських засобів, вакцин та інших
імунобіологічних препаратів, при якому лікарський препарат потрапляє в організм, оминаючи
шлунково-кишковий тракт. Парентеральне введення лікарських засобів проходить завжди з
порушенням цілісності шкірних покривів.
11
Пероральний прийом лікарських засобів – застосування ліків через рот шляхом
проковтування лікарського засобу.
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Таблиця 5
Інформація про централізовану закупівлю Держпродспоживслужбою вакцини для
імунізації тварин «Рабістар» (RabiStar) у ТОВ «Укрветпромпостач» у 2018–2020 роках
Роки
2018
2019
2020

Дата і номер
договору

Кількість, Ціна за одиницю Вартість всього
тис. доз
з ПДВ, грн
з ПДВ, тис. грн

Оплата,
тис. грн

05.06.2018 № 130

6094,0

12,036

73347,4

73347,4

09.11.2018 № 218

1078,0

12,036

12974,8

12974,8

26.03.2019 № 42

5844,1

12,048

70409,7

70409,7

28.11.2019 № 106

154,0

12,042

1854,5

1854,5

17.04.2020 № 74
Усього

5034,0
18204,1

13,2396
х

66648,1
225234,5

66648,1
225234,5

Щорічне зменшення на 20,0 відс. обсягів придбання вакцини для імунізації
тварин «Рабістар» (RabiStar) у першу чергу пов’язане з недоліками при
плануванні закупівель. Так, станом на 01.01.2018 в територіальних органах
Держпродспоживслужби наявним був залишок антирабічної вакцини кількістю
1,2 млн доз на загальну суму 14 415,6 тис. грн (у тому числі: 3,5 тис. доз вакцини
«Щелково-51» на суму 36,4 тис. грн, 3,1 тис. доз вакцини «Щелково-51К» на
суму 30,6 тис. грн та 1194,7 тис. доз вакцини «Рабістар» на суму
14 348,6 тис. гривень.) (Таблиця 6).
Таблиця 6
Інформація про придбання та використання антирабічної вакцини для імунізації
тварин «Рабістар» (RabiStar) у 2018–2020 роках
млн доз
Залишок на
Потреба
Придбано в
Використано в
Залишок на
Роки
початок року
на рік
поточному році
поточному році
кінець року
2018
1,2
7,2
7,2
5,5
2,9
2019
2,9
6,0
6,0
5,8
3,1
2020
3,1
5,2
5,0
5,6
2,5
Всього
х
18,4
18,2
16,9
х

На кінець 2018 року залишок антирабічної вакцини становив 2,9 млн доз,
тобто збільшився майже в 2,5 раза. На кінець 2019 року залишок антирабічної
вакцини становив уже 3,1 млн доз, що дорівнює майже половині обсягу
закупленої вакцини у 2019 році (6,0 млн доз). На кінець 2020 року залишок
антирабічної вакцини зменшився порівняно з відповідним періодом минулого
року до 2,5 млн доз, але цей залишок, як і в минулому році, дорівнює половині
обсягу закупленої вакцини у 2020 році (5,0 млн доз).
Таким чином, закупівля Держпродспоживслужбою 1,2 млн доз антирабічної
вакцини для імунізації тварин «Рабістар» (RabiStar) за договором від 09.11.2018 №
218 на суму 12974,8 тис. грн у 2018 році та договором від 28.11.2019 № 106 на суму
1854,5 тис. грн у 2019 році, за наявності невикористаних залишків такої вакцини,
призвела до неекономного використання коштів державного бюджету на
загальну суму 14 829,3 тис. гривень.
Аудитом встановлено, що визначена Держпродспоживслужбою потреба в
антирабічній вакцині для імунізації тварин у 2018–2019 роках не узгоджувалася
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із запланованими заходами проведення щеплень проти сказу. Зокрема, потреба в
антирабічній вакцині для імунізації тварин на 2018 рік визначена в обсязі
7,2 млн доз, а планом протиепізоотичних заходів передбачалось провести
6,0 млн головообробок, тобто, на 20,0 відс. менше. Аналогічно, в 2019 році:
потреба у вакцині – 6,0 млн доз, заплановано головообробки 5,8 млн (менше на
3,4 відсотка) (Таблиця 7).
Таблиця 7
Проведення щеплень і лікувально-профілактичних заходів профілактики сказу
домашніх тварин у 2018–2020 роках
тис. головообробок
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Тварини
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Собаки
3598,3
3313,9
3441,1
3402,6
3288,8
3222,1
Коти
2096,8
2003,3
2085,4
2161,7
2078,3
2128,1
ВРХ
297,0
237,8
301,8
257,7
269,9
287,0
ДРХ
11,4
15,8
13,6
18,5
11,8
20,4
Коні
2,5
3,7
2,1
4,2
1,6
2,9
Усього
6006,0
5574,5
5844,0
5844,7
5650,4
5660,5

За результатами проведених щеплень і лікувально-профілактичних заходів
профілактики сказу домашніх тварин у 2018–2020 роках проведено 17,1 млн
головобробок, у тому числі: у 2018 році 5,6 млн головообробок (92,8 відс. плану),
у 2019 році – 5,8 млн (100,0 відс. плану) та у 2020 році – 5,7 млн головообробок
(100,2 відс. плану).
Слід зазначити, що за даними інформаційної системи Всесвітньої
організації охорони здоров’я щодо сказу «Rabies-Bulletin-Europe», кількість
випадків зараження сказом домашніх тварин в Україні у 2020 році зменшилась
більше ніж удвічі порівняно з 2018 роком, з 1081 до 454. Зокрема, кількість
випадків зараження сказом собак та котів зменшилась більше ніж у два рази,
ВРХ – більше ніж у 4 рази, овець та кіз – у 3 рази. Зараження сказом коней у
2020 році не зафіксовано, проте був виявлений один випадок зараження свиней
(Таблиця 8).
Таблиця 8
Інформація про кількість випадків зараження вірусом сказу домашніх тварин в
Україні за період 2018–2020 років
Випадки
Тварини
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Разом
Собаки
429
209
208
846
Коти
483
279
203
965
ВРХ
137
72
32
241
Коні
2
2
0
4
Вівці, кози
30
9
10
49
Свині
0
0
1
1
Усього
1081
571
454
2106

Таким чином, проведення Держпродспоживслужбою у 2018–
2020 роках щеплень і лікувально-профілактичних заходів профілактики
сказу 17,1 млн домашніх тварин сприяло зменшенню кількості випадків
зараження вірусом сказу тварин в Україні більше ніж удвічі за період 2018–
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2020 років, але кількість цих випадків все ще залишається значною (454 у
2020 році). Однак через недоліки в плануванні видатків державного
бюджету та неузгодженість визначеної потреби у вакцині із запланованими
заходами проведення щеплень проти сказу, кошти державного бюджету на
загальну суму 14 829,3 тис. грн використані неекономно.
4.2. Аналіз та оцінка використання бюджетних коштів, спрямованих
на пероральну імунізацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу
Складна епізоотична ситуація щодо сказу в Україні вимагає радикальних
заходів, серед яких одне з основних місць займає пероральна імунізація диких
м’ясоїдних, ефективність якої доведена як в експериментальних, так і в
польових умовах.

Довідково. В основі програм боротьби зі сказом природного типу в 60–70 роках
ХХ століття були заходи, що спрямовані на зниження щільності популяції лисиць – основного
джерела збудника інфекції. Проте такий вплив мав тимчасовий ефект, тому що популяція
лисиць має здатність до швидкого відтворення.
Встановлено, що популяція лисиць, скорочена на 20 відс. – відтворюється через один
рік, на 40 відс. – через два роки, на 60 відс. – 3 роки, а 70 відс. – 4 роки. Крім того, масове
знищення лисиць було причиною порушення екологічної рівноваги в природі, змін в ланцюгах
харчування різних видів тварин і призводило до значного розмноження мишовидних гризунів,
що вимагало невідкладного вирішення.
Новою ерою в системі антирабічних заходів стала розробка перорального методу
імунізації диких м’ясоїдних. Вперше на початку 70-х років ХХ століття можливість
пероральної імунізації лисиць за допомогою атенуйованих вірус-вакцин показали G.M. Ваеr
(1971), J.G. Debbie et al. (1972) із Центру із боротьби і профілактики хвороб тварин (США).
В подальшому в цьому напрямку почалися інтенсивні експериментальні дослідження в США,
Канаді, Франції, Німеччині, Швейцарії.
Перше польове випробування методу пероральної вакцинації лисиць проти сказу
здійснене в Швейцарії в 1978–1982 роках. Дослідження сироваток крові лисиць у зоні
проведення пероральної вакцинації продемонструвало протективну імунну відповідь у
60 відс. популяції лисиць, що дало можливість звільнити значну частину Швейцарії від сказу.
А з 1985 року в Європі під егідою ВООЗ за фінансової підтримки Європейського Союзу
розпочалися широкомасштабні кампанії з пероральної імунізації лисиць проти сказу.
Проведення цього заходу стало надзвичайно ефективним, що змінило і продовжує впливати
на епізоотію сказу в Європі. Цей захід сприяв значному поліпшенню епізоотичної ситуації в
країнах Західної та Центральної Європи і переміщенню центру епізоотії в Східну Європу.
Фактично, станом на 2017 рік статус «вільних від сказу» отримали майже усі країни
Європейського Союзу.
Проте в країнах Східної Європи, де пероральна імунізація лисиць проти сказу не
проводилась, або здійснювалась нерегулярно і на незначних територіях, епізоотична
ситуація залишається напруженою. Це стосується таких країн, як Російська Федерація,
Білорусь та Україна.

За даними інформаційної системи Всесвітньої організації охорони
здоров’я щодо сказу «Rabies-Bulletin-Europe», найбільшу питому вагу 84,2 відс.
у структурі випадків зараження сказом в дикій фауні виявлено в лисиць
(16492 випадки).
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Діаграма 12. Структура випадків зараження сказом в Європі (дика фауна)
за період з 2011 по 2020 рік (І півріччя)
Лисиці
84,2%

Єноти
Куниці
Інші м'ясоїдні тварини
9,1%
2,6%

1,7%

2,4%

Інші тварини дикої
природи

Частка випадків зараження, виявлених у єнотів та куниць, становила
9,1 відс. (1789 випадків) та 2,4 відс. (477 випадків) відповідно.
Аудитом встановлено, що виконання у 2018–2020 роках заходів щодо
пероральної імунізації диких тварин проти сказу на території України
проводилось за відсутності розробленої та затвердженої Програми
(кампанії), наявність якої передбачена Методичними рекомендаціями
«Планування, організація та проведення пероральної імунізації м’ясоїдних
тварин проти сказу», затвердженими Методичною комісією (протокол № 4 від
23.10.2017) та Вченою радою Інституту ветеринарної медицини НААН
(протокол № 10 від 23.10.2017), а також розглянуті та схвалені 24.04.2018
Науково-методичною радою Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (протокол № 1 від 24.04.2018; із
змінами та доповненнями, внесеними згідно з протоколом № 3 від 20.12.2018);
(далі – Методичні рекомендації). Водночас слід зазначити, що вказані Методичні
рекомендацій застосовуються для планування заходів, фінансування яких
здійснюється за рахунок коштів, зокрема, державного бюджету. Проте ці
Методичні рекомендації мають рекомендаційний характер, а отже, не є
обов’язковими для застосування та не підлягають оцінці щодо їх дотримання.
Разом з тим аудит засвідчив відсутність нормативно-правових актів, які б
регулювали питання планування, організації та проведення пероральної
імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу і які б були обов’язковими для
застосування та підлягали оцінці щодо їх дотримання.
Результати оцінки стану практичного застосування Методичних
рекомендацій наведено в додатку 7.
Отже, відсутність нормативно-правових актів, які б регулювали питання
планування, організації та проведення пероральної імунізації м’ясоїдних тварин
проти сказу і які б були обов’язковими для застосування, ускладнює надання
належної оцінки ефективності використання коштів державного бюджету, які
спрямовуються на ці цілі.

Довідково. Планування програми (кампанії) є запорукою успіху пероральної імунізації
диких тварин проти сказу. Цей документ обов’язково повинен містити інформацію про
територію, на якій планується імунізація лисиць, її площу, кількість необхідної вакцини із
розрахунку не менше ніж 25 доз-приманок на 1 км2.
Програма повинна передбачати підготовчий період, проведення кампанії та оцінку її
ефективності, а також строки виконання робіт і відповідальних осіб. Повинна бути обрахована
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вартість програми, яка містить вартість вакцини, а також додаткових витрат, пов’язаних з
виконанням робіт з розкладання принад з вакциною, а саме: вартість пального, засобів
індивідуального захисту, деззасобів. Крім цього, повинні бути передбачені витрати на проведення
контролю ефективності пероральної імунізації диких тварин проти сказу, а саме: моніторинг та
аналіз епізоотичної ситуації щодо сказу у зоні здійснення пероральної вакцинації, відстріл диких
мясоїдних тварин у зоні проведення вакцинації, відбір проб сироваток крові і зубів, надсилання
отриманого матеріалу до спеціалізованої лабораторії, дослідження сироваток крові на наявність
антирабічних антитіл і зубів на наявність тетрациклінового маркера.
Програма узгоджується і затверджується Держпродспоживслужбою України із
визначеним координатором проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти сказу.

Як наслідок, Держпродспоживслужбою, за останні 5 років, не
проводився збір та аналіз інформації про лабораторно підтверджені випадки
сказу серед людей і тварин у зоні, де передбачалось проведення пероральної
вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, яка встановлює обов’язкову
реєстрацію дати виявлення захворювання; місця виявлення (район, населений
пункт, господарство, урочище); виду тварин.
Інформацію про виявлені в Україні випадки зараження лисиць сказом у
2016–2020 роках у розрізі областей за даними інформаційної системи
Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо сказу «Rabies-Bulletin-Europe»
наведено в Додатку 8.
У період 2016–2020 років найбільше спалахів зараження лисиць сказом
виявлено в трьох областях: Вінницька (634 випадки), Хмельницька (315) та
Черкаська (290 випадків). Слід зазначити, що при визначенні території для
проведення вакцинації Держпродспоживлужбою не враховувались
географічне положення, частота виникнення сказу серед диких тварин та
епізоотична ситуація на суміжних територіях. Також під час визначення
території, де здійснювалася пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин
проти сказу, не враховувалась оцінка, наявність і характеристика
природних чи штучних бар’єрів (автомагістралі, канали, річки, озера).
У той же час, існує доцільність визначати зони вакцинації від благополучних
територій сусідніх держав, а кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти
сказу синхронізувати через адміністративні кордони (Таблиця 9).
Таблиця 9
Динаміка виявлення випадків зараження лисиць сказом в Україні та країнах,
які з нею межують
Роки
Країна
Разом
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Білорусь
696 235 230 181 280
92
0
0
0
0 1714
Угорщина
0
0
22
20
0
1
1
0
0
0 44
Молдова
17
25
23
29
29
10
13
16
14
9 185
Польща
103 200 136
73
68
9
1
4
1
5 600
Румунія
234 305 325
96
14
4
0
1
2
1 982
Росія
827 784 850 803 1213 638 615 571 159
0 6460
Словаччина
0
0
4
0
5
0
0
0
0
0 9
Україна
542 737 564 421 457 425 514 755 812
291 5518
Усього
2419 2286 2154 1623 2066 1179 1144 1347
*дані за 9 місяців 2020 року.

988

306

15512

56

Аналізом даних динаміки виявлення випадків зараження сказом в Україні
та країнах, які з нею межують, встановлено стійку тенденцію зростання
виявлених в Україні випадків зараження лисиць сказом починаючи з 2016 року
порівняно зі спадом виявлених випадків у країнах, які межують з Україною. Так,
кількість виявлених випадків зараження лисиць сказом в Україні в 2019 році
збільшилася майже вдвічі (812 випадків) порівняно з 2016 роком (425 випадків),
в той час як в Білорусі, Угорщині, Польщі, Румунії, Росії кількість таких випадків
скоротилась, а в Словаччині за період з 2016 року не зареєстровано жодного
випадку.
Аудитом встановлено, що Держпродспоживлужбою проведені кампанії
у 2018–2020 роках з пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти сказу не
синхронізувались з сусідніми державами: Білоруссю, Молдовою та Росією.
Пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин (лисиць) проти сказу в
Україні в 2018–2020 роках проводилась антирабічною вакциною для пероральної
імунізації м’ясоїдних тварин «Орісвак», яку Держпродспоживслужба
централізовано закуповувала у ТОВ «Укрветпромпостач». За цей період
придбано 26,5 млн доз вакцини на загальну суму 789 770,8 тис. грн, у тому числі:
23,0 млн доз вакцини на суму 703 982,9 тис. грн із розповсюдженням вакцини
літаком та 3,5 млн доз вакцини на суму 85 787,9 тис. грн із розповсюдженням
вакцини проти сказу на територіях, які підпадають під зону заборони польотів
літаків (Зона NOTAM) на сході України (Таблиця 10).
Таблиця 10
Інформація про централізовану закупівлю Держпродспоживслужбою у
ТОВ «Укрветпромпостач» вакцини для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин
«Орісвак» із розповсюдженням літаком у 2018-2020 роках

Роки
2018
2019
2020

Дата і номер
договору
31.08.2018 № 177
(дод. угода від
28.12.2018 № 3)
01.07.2019 № 82
05.06.2020 № 92
Усього

Кількість, Ціна за одиницю Вартість всього
тис. доз
з ПДВ, грн
з ПДВ, тис. грн

Оплата,
тис. грн

6189,6

29,94

185317,5

185317,5

8429,0
8401,1
23019,7

29,988
31,65
х

252770,3
265895,1
703982,9

252770,3
265895,1
703982,9

Відповідно до умов договорів, укладених з ТОВ «Укрветпромпостач», у
2018–2020 роках здійснено розповсюдження літаком вакцини для пероральної
імунізації м’ясоїдних тварин «Орісвак» на території: у 2018 році – 309,5 тис. км2,
у 2019 році – 337,2 тис. км2 та у 2020 році – 336,0 тис. квадратних кілометрів.
Інформацію про використання антирабічної вакцини для пероральної імунізації
м’ясоїдних тварин «Орісвак» та площі, на яких вакцина розповсюджена літаком,
наведено в додатку 9.
На територіях, які підпадають під зону заборони польотів літаків (Зона
NOTAM) на сході України (Донецька і Луганська області та частини
Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей), здійснювався
наземний розподіл принад з вакциною. Інформацію про централізовану
закупівлю Держпродспоживслужбою у ТОВ «Укрветпромпостач» вакцини для
пероральної імунізації м’ясоїдних тварин «Орісвак» із розповсюдженням на
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територіях, які підпадають під зону заборони польотів літаків (Зона NOTAM) на
сході України в 2018–2020 роках, наведено в таблиці 11.

Таблиця 11
Інформація про централізовану закупівлю Держпродспоживслужбою у
ТОВ «Укрветпромпостач» вакцини для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин
«Орісвак» із розповсюдженням на територіях, які підпадають під зону заборони
польотів літаків (Зона NOTAM) на сході України у 2018–2020 роках
Кількість, Ціна за одиницю Вартість всього
тис. доз
з ПДВ, грн
з ПДВ, тис. грн

Оплата,
тис. грн

Роки

Дата і номер
договору

2018

20.11.2018 № 223

992,4

23,94

23757,1

23757,1

2019

25.06.2019 № 80
05.08.2020 № 118
(дод. угода від
29.10.2020 № 1)
Усього

1279,3

23,88

30549,0

30547,7

1246,4

25,26

31483,1

31483,1

3518,1

х

85789,2

85787,9

2020

Відповідно до умов договорів, укладених з ТОВ «Укрветпромпостач»
у 2018–2020 роках здійснено наземний розподіл принад з вакциною
для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин «Орісвак» на території:
у 2018 році – 49,6 тис. км2, у 2019 – 51,2 тис. км2 та у 2020 році –
49,9 тис. квадратних кілометрів (Таблиця 12).

Таблиця 12
Інформація про використання антирабічної вакцини для пероральної імунізації
м’ясоїдних тварин «Орісвак» та площі, на яких здійснено наземний розподіл принад з
вакциною
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Область
Кількість
Площа,
Кількість
Площа,
Кількість
Площа,
тис. доз
км2
тис. доз
км2
тис. доз
км2
Дніпропетровська
101,612
5080,6
133,398
5335,92
121,087
4843,48
Донецька
215,320
10766,0
278,320
11132,8
282,725
11309,0
Запорізька
242,558
12127,9
304,268
12170,72
304,268
12170,72
Луганська
246,120
12306,0
317,333
12693,32
300,710
12028,4
Харківська
186,748
9337,4
245,897
9835,88
237,572
9502,88
Усього
992,358
49617,9
1279,216
51168,64
1246,362
49854,48

Аудитом встановлено, що через непроведення у 2018 році торгів на
закупівлю вакцини проти сказу у зв’язку з несвоєчасним (06.04.2018)
затвердженням паспорта бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному епізоотичному бюро» та незабезпечення потреби у
видатках державного бюджету у 2019–2020 роках за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» (у
2019 році – 55,6 відс. потреби, у 2020 році – 39,6 відс.),
Держпродспоживслужбою у 2018–2020 роках кампанії з пероральної
імунізації диких м’ясоїдних проти сказу проводились лише один раз на рік
(восени), а не двічі на рік (весною і восени), як це передбачено Методичними
рекомендаціями, що в свою чергу вплинуло на ефективність вакцинації.
Разом з тим у 2018 році розповсюдження вакцини «Орісвак»
здійснювалось із розрахунку 20 доз-приманок на 1 км2, що на 20,0 відс. менше
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норми, передбаченої вищевказаними Методичними рекомендаціями (25 дозприманок на 1 км2). Не врахована також рекомендація щодо застосування
концентрації принад у межах 25–30 доз/км2 у зонах ендемічності сказу 12.
З метою контролю за ефективністю пероральної імунізації диких
м’ясоїдних тварин проти сказу в Україні наказом Держпродспоживслужби від
23.11.2018 № 957 ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи та Регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби в
Полтавській області уповноважено на проведення лабораторних досліджень
сироваток крові м’ясоїдних тварин на наявність антитіл до вірусу сказу та щелеп
і зубів лисиць на наявність тетрациклінового маркера, закріпленням таких зон
обслуговування 13:
1.
ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи – Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська,
Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та
Чернігівська області;
2.
Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в
Полтавській області – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська,
Миколаївська, Кіровоградська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та
Черкаська області.
Аудитом виявлено, що встановлені наказом Держпродспоживслужби
від 23.11.2018 № 957 зони обслуговування для проведення лабораторних
досліджень сироваток крові м’ясоїдних тварин на наявність антитіл до
вірусу сказу та щелеп і зубів лисиць на наявність тетрациклінового маркера
не включають три області: Волинську, Закарпатську та Львівську. Проте
дослідження в цих областях проводились у межах виконання міжнародних угод.
Цим же наказом головні управління Держпродспоживслужби в областях
зобов’язано забезпечити відбір проб біоматеріалу відповідно до Методичних
рекомендацій, та своєчасну доставку біоматеріалу для досліджень в ДНДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Регіональну
державну лабораторію Держпродспоживслужби в Полтавській області
відповідно до закріплених зон обслуговування.
Контроль споживання тваринами вакцин здійснюється за допомогою
виявлення біомаркера тетрацикліну, що входить до складу принади. Для
проведення досліджень в лабораторію направляють нижню щелепу лисиць.

12

Ендемічність сказу – поширення сказу у певних місцях всередині країни, що
підтримується наявними там особливими природними чи іншими умовами.
13
У зв’язку з тимчасовою відсутністю можливості Регіональної державної лабораторії
Держпродспоживслужби в Полтавській області своєчасного проведення лабораторного
контролю за ефективністю пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу в
Україні наказом Держпродспоживслужби від 24.11.2020 керівників головних управлінь
Держпродспоживслужби в областях тимчасово зобов’язано забезпечити відбір та доставку
проб біоматеріалу від диких м’ясоїдних тварин для лабораторних досліджень в ДНДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.
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Довідково. Відповідно до Методичних рекомендацій, з щелепи видаляються ікла, з яких
готують гістологічні зрізи (спили) товщиною від 0,2 до 0,6 мм за допомогою спеціальної
алмазної пилки.
Отримані зрізи досліджують під люмінесцентним мікроскопом в ультрафіолетовому
спектрі. За наявності тетрацикліну в гістологічному зрізі при люмінесценції спостерігається
світіння у вигляді лінії жовтувато-зеленого кольору, так звана тетрациклінова мітка
(позитивний результат). За відсутності тетрациклінової мітки – результат негативний.

Проведеним аналізом наданих до аудиту результатів досліджень зубів від
диких м’ясоїдних після пероральної вакцинації проти сказу на присутність
маркера (ТС-тетрацикліну), які здійснені ДНДІ з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи та Регіональною ДЛДПСС в Полтавській
області у 2018–2019 роках, встановлено 3595 позитивних результатів, що
становить 46,7 відс. загальної кількості зразків (7700 зразків), які
досліджувались. У 2019–2020 роках встановлено 6647 позитивних результатів,
або 51,6 відс. загальної кількості зразків (12882), які досліджувались.
Враховуючи такі обсяги вибірки – 7700 зразків, або 15,3 відс. від популяції
лисиць у 2018 році (50,2 тис. голів 14) та 12882 зразки, або 26,5 відс. від популяції
лисиць у 2019 році (48,6 тис. голів 15), кампанії 2018 та 2019 року з пероральної
імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу в Україні охопили близько
50,0 відс. популяції лисиць.
Довідково. Контроль напруги імунітету здійснюється шляхом лабораторного
дослідження сироваток крові методом імуноферментного аналізу (ІФА). Відбирається
незгорнута кров лисиць з серця після відстрілу, у разі згортання крові проводиться розтин
грудної клітки і дістаються згустки крові із порожнини серця, які направляються у районну
державну лабораторію ветеринарної медицини. До дослідження і транспортування
сироватки зберігаються в замороженому стані мінус 18±2° С.

Відповідно до Інформації щодо результатів досліджень, які проводились у
2018–2019 роках, сироваток крові від диких лисиць на наявність антитіл до вірусу
сказу після пероральної вакцинації (осінь-зима 2018 року) в ДНДІ з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з досліджених 3561 зразка
сироваток крові методом ІФА позитивні результати виявлено в 959 зразках, а це 26,9
відс. загальної кількості зразків сироваток крові. Згідно з Інформацією щодо
результатів досліджень, які проводились в 2019–2020 роках, сироваток крові від диких
лисиць на наявність антитіл до вірусу сказу після пероральної вакцинації (осінь-зима
2019 року) в ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
надійшло 5879 проб, які в повному обсязі були досліджені. Результати досліджень
показали, що 974 проби, а це 16,6 відс. загальної кількості, позитивні, тобто, містять
антитіла до вірусу сказу.
При цьому після порівняння результатів досліджень зубів від диких м’ясоїдних
тварин після пероральної вакцинації проти сказу на присутність маркера (ТСтетрацикліну) з результатами досліджень сироваток крові цих тварин на наявність
антитіл до вірусу сказу виявлено, що в 496 випадках (кампанія 2018 року) та у
14

Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Доступний з:
http://www.ukrstat.gov.ua/
15
Офіційний сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Доступний з:
http://www.ukrstat.gov.ua/

60

483 випадках (кампанія 2019 року) позитивних результатів досліджень сироватки
крові присутні негативні результати досліджень зубів. Як наслідок, фактичні
результати від імунізації диких м’ясоїдних тварин після пероральної вакцинації
проти сказу в Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській,
Київській,
Львівській,
Полтавській,
Рівненській,
Тернопільській,
Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях у 2018 році свідчать про
наявність антитіл до вірусу сказу у 13,0 відс. диких лисиць, а фактичні
результати від імунізації диких м’ясоїдних тварин після пероральної вакцинації
проти сказу в Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, ІваноФранківській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській,
Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях у 2019 році – у 8,4 відс.
диких лисиць.
Таблиці відхилень результатів лабораторних досліджень ДНДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи сироваток крові
від диких лисиць на наявність антитіл до вірусу сказу (метод ІФА) після
пероральної вакцинації (осінь-зима 2018 року та осінь-зима 2019 року) наведені
відповідно у додатках 10 та 11.
За поясненнями ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи, відповідно до запровадженої системи якості ISO 17025/2017 звіти про
результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу надаються замовнику
на зразки, які були надані до ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи із відповідними супровідними документами. У випадку
досліджень спарених проб (щелепа/сироватка крові), результати надаються на зразки,
що були направлені регіональними лабораторіями Держпродспоживслужби, які в
свою чергу отримали зразки від міжрайонних/районних лабораторій
Держпродспоживслужби, а ті відповідно від спеціалістів ветеринарної медицини, які
були присутні при відстрілі і проводили відбір патологічного матеріалу в польових
умовах. На одному з цих етапів були допущені помилки з ідентифікації спарених
(щелепа/сироватка крові) зразків, які надсилалися на дослідження в ДНДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.
Таким чином, під час оцінки ефективності пероральної вакцинації
лисиць у 2018 та 2019 роках через недоліки внутрішнього контролю (на
етапі відбору проб для дослідження напруги імунітету), вдвічі завищені
показники вакцинованих лисиць, що свідчить про ознаки фальсифікації
результатів оцінки ефективності проведеної кампанії з вакцинації.
За результатами дослідження Регіональною державною лабораторією
Держпродспоживслужби в Полтавській області сироваток крові від диких м’ясоїдних
тварин після пероральної вакцинації проти сказу (вересень-грудень 2018 року)
встановлено 387 позитивних результатів, або 37,3 відс. досліджених зразків (1037).
При цьому дослідження проводилось за двома групами: молоді лисиці до 1 року та
старше 1 року. Так, наявність антитіл виявлено в 66,4 відс. зразків сироваток крові
лисиць віком до 1 року (190 позитивних результатів) та в 26,2 відс. зразків сироваток
крові лисиць віком старше 1 року (197 позитивних результатів). Результатами
дослідження (вересень-грудень 2019 року) встановлено 830 позитивних результатів,
або 38,3 відс. досліджених зразків (2168). Дослідження, як і у попередньому періоді,
61

проводилось за двома групами: молоді лисиці до 1 року та старше 1 року. Так,
наявність антитіл виявлено в 36,7 відс. зразків сироваток крові лисиць віком до 1 року
(213 позитивних результатів) та в 38,9 відс. зразків сироваток крові лисиць віком
старше 1 року (617 позитивних результатів).
Аудитом
встановлено,
що
з
недотриманням
наказу
Держпродспоживслужби від 23.11.2018 № 957 дослідження сироваток крові
від диких м’ясоїдних тварин з Дніпропетровської, Миколаївської та
Херсонської областей після пероральної вакцинації проти сказу (кампанія
2018 року) та з Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської областей
(кампанія 2019 року), через відсутність зразків, Регіональна державна
лабораторія Держпродспоживслужби в Полтавській області не проводила.
Більший відсоток виявлених Регіональною державною лабораторією
Держпродспоживслужби в Полтавській області позитивних результатів (наявність
антитіл вірусу сказу) в дослідженнях сироваток крові від диких м’ясоїдних тварин,
порівняно з результатами досліджень ДНДІ з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи, спричинений застосуванням різних тест-наборів
та різною інтерпретацією їх результатів. Так, під час проведення серологічних
досліджень ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
використовував набір для виявлення антитіл вірусу сказу в сироватці або плазмі крові
виробництва Bio Pro (Чехія), результати якого інтерпретуються як негативні або
позитивні, та тест-набір Platelia Rabies II Kit виробництва BIO-RAD, результати якого
інтерпретуються як «негативно», «умовно позитивно» (0,125 МО; 0,25 МО) та
«позитивно» (0,5 МО, 1 МО, 2 МО, 4 МО). До позитивних результатів проб
зараховувались лише результати з титрами 0,5 МО, 1 МО, 2 МО, 4 МО. Регіональна
державна лабораторія Держпродспоживслужби в Полтавській області
використовувала тест-набір Platelia Rabies II Kit виробництва BIO-RAD і в результатах
досліджень враховувала також «умовно позитивні» і «позитивні результати».
ДНДІ з лабораторної
Регіональна державна лабораторія
діагностики та ветеринарноДержпродспоживслужби в
санітарної експертизи
Полтавській області
Титри

Титри

4 МО
Стійкий імунітет

Нестійкий імунітет

Відсутні антитіла

2 МО
1 МО

4 МО

Позитивний
результат

2 МО
1 МО

О,5 МО

О,5 МО

0,25 МО

0,25 МО

0,125 МО

Негативний

Негативний
результат

Позитивний
результат

0,125 МО

Негативний

Негативний
результат

Рис. 3. Інтерпретація результатів досліджень сироваток крові від диких
м’ясоїдних тварин після пероральної вакцинації проти сказу із застосуванням тестнабору Platelia Rabies II Kit (BIO-RAD).
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Таким чином, застосування різних підходів до інтерпретації
результатів досліджень сироваток крові від диких м’ясоїдних тварин в
ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та
Регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській
області призвело до отримання ними даних про ефективність пероральної
вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, які не є тотожними. При
цьому матеріали досліджень Регіональної державної лабораторії
Держпродспоживслужби в Полтавській області містять результати із
захисним рівнем антирабічних антитіл з показником менше 0,5 ОМ, тобто,
у таких тварин, незважаючи на наявність антитіл, існує ризик зараження
вірусом сказу.
Отже, за результатами проведеної в 2018 році пероральної вакцинації
лисиць з 4598 досліджених зразків сироватки крові антирабічні антитіла
проти сказу виявлено у 850 зразках, які до того ж включають зразки з
низьким захисним рівнем (менше 0,5 ОМ), тобто імунітет проти сказу
отримало 18,5 16 відс. лисиць. За результатами проведеної в 2019 році
пероральної вакцинації лисиць з 8047 досліджених зразків сироватки крові
антирабічні антитіла проти сказу виявлено у 1321 зразках, які також
включають зразки з низьким захисним рівнем, відповідно імунітет проти
сказу отримало 16,4 17 відс. лисиць.
На час проведення аудиту дослідження зубів та сироваток крові від диких
м’ясоїдних тварин після пероральної вакцинації проти сказу не завершені. У
зв’язку з цим оцінити ефективність пероральної вакцинації лисиць у 2020 році
неможливо.
Як засвідчив аудит, незважаючи на світовий досвід та не враховуючи
Методичні рекомендації (пункт 2), усі три кампанії пероральної вакцинації
лисиць проти сказу у 2018, 2019 та 2020 роках проведені лише один раз на
рік (восени) і з недотриманням температурного режиму, визначеного
Методичними рекомендаціями.

Довідково. Отримані в дослідах результати продемонстрували практичну
необхідність досконального планування і дотримання строків проведення кампаній з
пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин – весною і восени, коли температура
навколишнього середовища не вище 20 оС, що дає змогу підтримувати протягом тривалого
часу інфекційну активність вакцинного вірусу, незалежно від типу застосованої вакцини.

Осіння кампанія з пероральної вакцинації лисиць у 2018 році проведена з
недотриманням
температурного
режиму,
визначеного
Методичними
рекомендаціями, в 8 областях, водночас підвищення температури
навколишнього середовища (більше +20 оС) зафіксовано в 8 областях протягом
2 тижнів після проведення заходів з вакцинації (додаток 12). У 2019 році
кампанія з вакцинації проведена з недотриманням температурного режиму,
визначеного Методичними рекомендаціями, у 18 областях, також зафіксовано
16

18,5=(850 зразків, які відібрані на території (крім буферної зони), містять антитіла до
вірусу сказу/4598 усього відібраних зразків на цій території)*100 відсотків.
17
16,4=(1321 зразок, які відібрані на території (крім буферної зони), містять антитіла до
вірусу сказу/8047 усього відібраних зразків на цій території)*100 відсотків.

63

підвищення температури навколишнього середовища (більше +20 оС) в
15 областях протягом 2 тижнів після проведення заходів з вакцинації
(додаток 13). Аналогічно, у 2020 році кампанія з вакцинації проведена з
недотриманням
температурного
режиму,
визначеного
Методичними
рекомендаціями, у 18 областях, підвищення температури навколишнього
середовища (більше +20 оС) зафіксовано в 17 областях протягом 2 тижнів після
проведення заходів з вакцинації (додаток 14) 18.
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Діаграма 13. Максимальна температура повітря під час проведення пероральної
вакцинації лисиць проти сказу та її ефективність

Макс. темп. повітря під час
кампанії
Макс. темп. повітря 2
тижні після кампанії
Відс. лисиць, які мають
антитіла до вірусу сказу
Достатній рівень щеплення
лисиць
Линейная (Відс. лисиць,
які мають антитіла до
вірусу сказу)

Аудитом встановлено обернену залежність між середньою максимальною
температурою повітря, зафіксованою під час проведення кампаній з пероральної
вакцинації лисиць проти сказу і в наступні 2 тижні після неї, та ефективністю
вакцинації.

Довідково. Кінцевою метою проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних
проти сказу є досягнення у тварин рівня імунітету із захисним рівнем антирабічних антитіл
(≥ 0,5 МО) і показників споживання приманок за біомаркером не менше 75-80 відсотків.
Пероральна імунізація тварин вважається ефективною і призводить до розриву
епізоотичного ланцюга за наявності у ≥ 70 відс. лисиць антитіл до вірусу сказу з титрами не
нижче захисного.

Аналіз температури навколишнього середовища під час проведення
кампаній з пероральної вакцинації лисиць проти сказу та протягом 2 тижнів після
неї свідчить, що при збільшенні середньої максимальної температури повітря в
період проведення кампаній вакцинації знижується її ефективність. Зокрема, у
2018 році середня максимальна температура повітря під час проведення кампаній
вакцинації становила 14,9 оС, протягом 2 тижнів після кампанії 12,6 оС, відсоток
щеплених лисиць за результатами кампанії 18,5. У 2019 році середня
максимальна температура повітря під час проведення кампаній вакцинації
становила 22,6 оС, протягом 2 тижнів після кампанії 21,2 оС, відсоток щеплених
лисиць за результатами кампанії 16,4.
Слід зазначити, що враховуючи світовий досвід та Методичні рекомендації
(пункт 5), кампанії з пероральної імунізації мають проводитися не менше 5 років
підряд, для регіонів з високою напруженістю епізоотичної ситуації зі сказу та
значною роллю в епізоотичному процесі домашніх м’ясоїдних тварин, якою на
18

Метеопост. Архів метеоданних. Перегляд фактичної погоди на певну дату
[Електронний ресурс]. – Доступний з: https://meteopost.com/weather/archive/
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сьогодні є Україна, необхідне проведення ще більшої кількості кампаній (більше
5 років).
Кінцевою метою проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних
проти сказу є досягнення у тварин рівня імунітету із захисним рівнем
антирабічних антитіл (≥0,5 МО) і показників споживання приманок за
біомаркером не менше 75-80 відсотків. Пероральна імунізація тварин вважається
ефективною і призводить до розриву епізоотичного ланцюга при наявності у
≥70 відс. лисиць антитіл до вірусу сказу з титрами не нижче захисного. Тобто, не
менше 70 відс. лисиць через 5 і більше років застосування вакцини повинні мати
захисний титр антирабічних антитіл.
У той же час, як встановлено проведеним аудитом, результативні
показники в паспорті бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному епізоотичному бюро» у 2018–2020 роках не
характеризують найважливіші аспекти очікуваного результату від
проведення заходів з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти
сказу, а саме відсоток лисиць, які мають антитіла до вірусу сказу, та потребують
удосконалення згідно із Загальними вимогами до визначення результативних
показників бюджетних програм (пункт 4), затвердженими наказом Міністерства
фінансів України від 10.12.2010 № 1536, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України від 27.12.2010 за № 1353/18648.
Таким чином, виконання у 2018–2020 роках заходів щодо пероральної
імунізації диких тварин проти сказу на території України, на які використано
789 770,8 тис. грн коштів державного бюджету, проводились за відсутності
розробленої та затвердженої Програми (кампанії), наявність якої передбачена
Методичними рекомендаціями «Планування, організації та проведення
пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу». Проведення в Україні
кампаній у 2018–2020 роках з пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти
сказу не синхронізувались з сусідніми державами: Білорусю, Молдовою та
Росією.
Всі три кампанії пероральної вакцинації лисиць проти сказу у 2018,
2019 та 2020 роках, у зв’язку з несвоєчасним затвердженням паспорта
бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро» у 2018 році та незабезпеченням граничного обсягу
видатків у 2019–2020 роках за даною бюджетною програмою, проведені
лише один раз на рік (восени) і з недотриманням температурного режиму,
визначеного методичними рекомендаціями, що мало негативний вплив на
ефективність проведених кампаній, а отже, і на ефективність використання
коштів державного бюджету.
Кампанії 2018 та 2019 року з пероральної імунізації м’ясоїдних тварин
проти сказу в Україні охопили майже 50,0 відс. популяції лисиць щорічно, з
яких імунітет проти сказу отримало відповідно 18,5 та 16,4 відс. лисиць.
Однак необхідний рівень для розриву епізоотичного ланцюга і подолання
поширення вірусу сказу (не менше 70 відс. лисиць повинні мати антитіла до
вірусу сказу з титрами не нижче 0,5 МО) за результатами проведених у
2018 та 2019 роках кампаній з пероральної імунізації диких м’ясоїдних
65

тварин не досягнуто. Для забезпечення ефективності проведення
пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин необхідно проводити
відповідні кампанії не менше 5 років. Тобто, існує ризик нерезультативного
використання бюджетних коштів у сумі 492 392,6 тис. грн, спрямованих на
проведення цих компаній.
4.3. Аналіз та оцінка проведення пероральної імунізації диких
м’ясоїдних тварин проти сказу за сприяння країн Європейського Союзу
Враховуючи транскордонну проблему сказу, з 2012 року в західному
регіоні України (Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Львівська і
Рівненська області) в прикордонних з Польщею та Угорщиною територіях
проводиться пероральна вакцинація лисиць проти сказу з використанням
вакцин «Орісвак» та «Броварабіс V-RG» (Україна).
В 2018–2020 роках Міністерством аграрної політики та продовольства
України (09.11.2018) та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України (08.04.2020) з Міністром сільського
господарства і розвитку села республіки Польща укладено дві угоди щодо
виконання програми боротьби зі сказом на території України у 2018 році та у
2019–2021 роках відповідно. В цей період, 13.09.2018 також укладено угоду між
Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством
сільського господарства Угорщини щодо виконання програми боротьби зі
сказом на території України у 2018–2020 роках.
Угодами передбачено реалізацію програми боротьби зі сказом на
території України (далі – Програма щеплень), яка включає в себе дві кампанії
щеплень щорічно, що проводяться в буферній зоні (38450 км2 вздовж
українсько-польського кордону та 10200 км2 вздовж українсько-угорського
кордону) кожної весни та восени, а також контроль ефективності щеплень і
моніторинг захворюваності на сказ в буферній зоні.
Витрати на реалізацію Програми щеплень несе українська сторона, з яких
частина відшкодовується Європейською комісією через урядові органи Польщі
та Угорщини. Відшкодуванню підлягають витрати на купівлю принад з
вакциною та їх розповсюдження в рамках Програми щеплень.
Довідково. Витрати на транспортування тварин для обстеження, витрати на
лабораторні дослідження, які проводить українська сторона в рамках Програми щеплень, й
інші витрати, пов’язані з реалізацією цієї Програми щеплень, які не є прийнятними
витратами, не підлягають відшкодуванню Європейським Союзом.

У межах виконання вищевказаних міжнародних угод кампанії з імунізації
диких м’ясоїдних тварин (лисиць) проти сказу в 2018–2020 роках в Україні
проводилась вакцинами, які Держпродспоживслужба централізовано
закуповувала в ТОВ «Укрветпромпостач». За цей період придбано 3,2 млн доз
вакцини на загальну суму 97,1 млн грн, у тому числі: 2,2 млн доз вакцини на
суму 65 622,2 тис. грн із розповсюдженням вакцини літаком вздовж українськопольського кордону на території України та 1,0 млн доз вакцини на суму
31 511,8 тис. грн із розповсюдженням вакцини літаком вздовж українськоугорського кордону на території України.
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Кампанії з імунізації диких м’ясоїдних тварин (лисиць) проти сказу
вздовж українсько-польського кордону на території України проводились за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному
бюро».

Таблиця 13
Інформація про централізовану закупівлю Держпродспоживслужбою у
ТОВ «Укрветпромпостач» вакцин «Орісвак» та «Броварабіс V-RG» для здійснення
весняно-осінньої кампанії проти сказу вздовж українсько-польського кордону на
території України

Роки
2018
2019

Дата і номер договору
(вакцина)
09.11.2018 № 217, дод.
дог № 1 від 28.12.2018
(Броварабіс V-RG)
12.04.2019 № 48:
(Броварабіс V-RG)
(Орісвак)
Усього

Кількість,
тис. доз

Ціна за одиницю
з ПДВ, грн

Вартість всього з
ПДВ, тис. грн

Оплата,
тис. грн

266,092

29,91

7958,8

7958,8

961,250
961,250
2188,6

29,994
29,994
х

28831,7
28831,7
65622,2

28831,7
28831,7
65622,2

Відповідно до умов договору від 09.11.2018 № 217 вздовж українськопольського кордону на території України в 2018 році проводилась одна кампанія
з пероральної імунізації лисиць проти сказу з використанням вакцини
«Броварабіс V-RG» (восени). Вакцинацію проведено на території Закарпатської
та Львівської областей загальною площею 13304,6 км2.

Таблиця 14
Інформація щодо проведення кампаній вакцинацій вздовж українсько-польського
кордону на території України у 2018 році
Назва
Площа
Кількість приманок на
Вакцина пероральна, тис. доз
2
2
області
(км )
1 км
Осіння кампанія 2018 року
Закарпатська
523,6
20
10,472
Львівська
12781,0
20
255,620
Усього
13304,6
266,092

Аудитом встановлено, що зменшення в 2018 році обсягів проведеної
вакцинації (території, на якій проводиться вакцинація, з 38450,0 км2 до
13304,6 км2, кількості приманок з 769,0 до 266,1 тис. доз) вакциною пов’язане зі
складними погодними умовами в західному регіоні України та неможливістю
застосування літальної техніки.
Відповідно до умов договору від 12.04.2019 № 48 вздовж українськопольського кордону на території України в 2019 році проводились дві кампанії
з пероральної імунізації лисиць проти сказу з використанням вакцини
«Броварабіс V-RG» (весною) та «Орісвак» (восени). Вакцинацію проведено на
території Волинської, Закарпатської, Львівської та Рівненської областей
загальною площею 38450,0 км2. Інформацію щодо проведення кампаній
вакцинацій вздовж українсько-польського кордону на території України
наведено в додатку 15.
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Розповсюдження вакцин «Броварабіс V-RG» та «Орісвак» вздовж
українсько-польського кордону на території України здійснювалось за
допомогою авіатранспорту з розрахунку 25 доз-приманок на 1 км2, що
відповідає нормам, передбаченим Методичними рекомендаціями.
Кампанія з пероральної імунізації лисиць проти сказу вздовж українськопольського кордону на території України у 2020 році не проводилась.
За поясненнями Держпродспоживслужби, угода між Міністерством
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Міністром
сільського господарства і розвитку села Республіки Польща була підписана
08.04.2020. Відповідно до п. 4.2 додатка 2 Угоди за виконанням програми в
Україні відповідає Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів, скеровуючись Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України. Враховуючи те, що
Мінекономрозвитку не визначило Держпродспоживслужбу відповідальним
виконавцем, то реалізація положень Угоди у 2020 році не здійснювалась.
Під час проведення у 2019 році контролю за ефективністю вакцинації
встановлено присутність маркерів ТС-тетрацикліну у 832 зразках з 1381, які
досліджувались, що становить 60,2 відсотка 19. Результати досліджень сироваток
крові від диких м’ясоїдних тварин після пероральної вакцинації проти сказу
показали наявність антитіл до вірусу сказу у 424 зразках з 984, які
досліджувались, що становить 43,1 відсотка 20. Тобто, результатом проведених
кампаній з пероральної імунізації лисиць проти сказу на території України
вздовж українсько-польського кордону є щеплення 43,1 відс. лисиць проти
сказу в цій буферній зоні.
Відповідно до заключного фінансового звіту і заявки про оплату
відшкодування Республікою Польща підлягають прийнятні витрати в розмірі
48 052,9 тис. гривень. При цьому, як встановлено аудитом, витрати, понесені
у 2018 році під час проведення кампанії з пероральної імунізації лисиць
проти сказу вздовж українсько-польського кордону на території України,
на відшкодування не подавались, що спричинило недоотримання
державним бюджетом доходів у розмірі 6 632,3 тис. гривень.
Кампанії з імунізації диких м’ясоїдних тварин (лисиць) проти сказу
вздовж українсько-угорського кордону на території України проводились за
рахунок
коштів
спеціального
фонду
державного
бюджету
за
КПКВК 2809010/1209010 «Керівництво та управління у сфері безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів», джерелом формування якого є
кошти, отримані Україною в порядку відшкодування понесених витрат в рамках
міжнародних угод з Польщею та Угорщиною щодо виконання програми
боротьби зі сказом на території України.
19

60,2=(832 зразки, які відібрані в буферній зоні вздовж українсько-польського кордону
та містять сліди маркерів ТС-тетрацикліну/1381 всього відібраних зразків в буферній зоні
вздовж українсько-польського кордону)*100 відсотків.
20
43,1=(424 зразки, які відібрані в буферній зоні вздовж українсько-польського кордону
та містять антитіла до вірусу сказу/984 всього відібраних зразків в буферній зоні вздовж
українсько-польського кордону)*100 відсотків.
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Кампанія з пероральної імунізації лисиць проти сказу вздовж українськоугорського кордону на території України у 2018 році не проводилась.
За
поясненнями
Держпродспоживслужби,
оскільки
Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра аграрної політики та продовольства України (2018 рік), та беручи до
уваги те, що Держпродспоживслужбу не було визначено відповідальною за
виконання положень Угоди між Міністерством аграрної політики та
продовольства України і Міністерством сільського господарства Угорщини,
програма боротьби зі сказом в буферній зоні вздовж україно-угорського
кордону на території України у 2018 році не впроваджувалась.

Таблиця 15
Інформація про централізовану закупівлю Держпродспоживслужбою у
ТОВ «Укрветпромпостач» вакцини «Орісвак» для здійснення весняно-осінньої
кампанії проти сказу вздовж українсько-угорського кордону на території України

Дата і номер
договору
2019 16.04.2019 № 49
2020 26.03.2020 № 49
Усього

Роки

Кількість, Ціна за одиницю Вартість всього
тис. доз
з ПДВ, грн
з ПДВ, тис. грн
510,0
29,994
15296,9
510,0
31,794
16214,9
1020,0
х
31511,8

Оплата,
тис. грн
15296,9
16214,9
31511,8

Відповідно до умов договорів від 16.04.2019 № 49 та 26.03.2020 № 49
вздовж українсько-угорського кордону на території України в 2019–2020 роках
щорічно проводились по дві кампанії (весною та восени) з пероральної
імунізації лисиць проти сказу з використанням вакцини «Орісвак». Вакцинацію
поведено на території Закарпатської та Івано-Франківської областей загальною
площею 10200,0 км2. Інформацію щодо проведення кампаній вакцинацій вздовж
українсько-угорського кордону на території України наведено в додатку 16
Розповсюдження вакцини «Орісвак» вздовж українсько-угорського
кордону на території України здійснювалось за допомогою авіатранспорту з
розрахунку 25 доз-приманок на 1 км2, що відповідає нормам, передбаченим
Методичними рекомендаціями «Планування, організація та проведення
пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу».
Під час проведення у 2019 році контролю за ефективністю вакцинації
встановлено наявність маркерів ТС-тетрацикліну у 257 зразках з 368, які
досліджувались, що становить 69,8 відсотка 21.
Результати досліджень сироваток крові від диких м’ясоїдних після
пероральної вакцинації проти сказу показали наявність антитіл до вірусу сказу
у 85 зразках із 210, які досліджувались, що становить 40,5 відсотка. Тобто,
результатом проведених кампаній з пероральної імунізації лисиць проти сказу
на території України вздовж українсько-угорського кордону є щеплення

21

69,8=(257 зразків, які відібрані в буферній зоні вздовж українсько-угорського
кордону та містять сліди маркерів ТС-тетрацикліну/368 всього відібраних зразків в буферній
зоні вздовж українсько-угорського кордону)*100 відсотків.
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40,5 відс. 22 лисиць проти сказу в цій буферній зоні.
Відповідно до заключного фінансового звіту і заявки про оплату
відшкодування Угорщиною підлягають прийнятні витрати в розмірі
12 747,5 тис. гривень.
Таким чином, результатом проведених кампаній пероральної
вакцинації лисиць проти сказу в прикордонних з Польщею та Угорщиною
територіях є щеплення 43,1 відс. лисиць проти сказу в буферній зоні вздовж
українсько-польського кордону та 40,5 відс. лисиць в буферній зоні вздовж
українсько-угорського кордону на території України.
Проведені щеплення відповідно вплинули на зниження захворюваності на
сказ серед лисиць в буферній зоні вздовж українсько-польського та українськоугорського кордону на території України.
Аналіз динаміки випадків зараження лисиць вірусом сказу в Волинській,
Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях у 2017–
2020 роках свідчить, що в Волинській та Рівненській областях кількість випадків
зараження лисиць сказом у 2020 році зменшилась порівняно з 2017 роком більше
ніж у чотири рази, у Івано-Франківській та Львівській областях більше ніж у
три рази. В Закарпатській області після різкого зростання у 2018 році
захворюваності на сказ (19 випадків) кількість випадків зараження у 2020 році
зменшилась удвічі.
Діаграма 14. Динаміка випадків зараження лисиць вірусом сказу в Волинській,
Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях
у 2017–2020 роках
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Відповідно до укладених угод з Міністром сільського господарства і
розвитку села республіки Польща та Міністерством сільського господарства
22

40,5=(85 зразків, які відібрані в буферній зоні вздовж українсько-угорського кордону
та містять антитіла до вірусу сказу/210 всього відібраних зразків в буферній зоні вздовж
українсько-угорського кордону)*100 відсотків.
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Угорщини щодо виконання програми боротьби зі сказом на території України в
2018–2020 роках на рахунки Держпродспоживслужби надійшло 2,4 млн євро.
Таблиця 16
Інформація про надходження в 2018 році – 9 місяців 2020 року валютних коштів
в рамках реалізації Програми боротьби зі сказом
Рік

Сума
відшкодування, євро

2018

913 073,0
815 910,7

2019
214 854,2
2020

474 566,5

Усього

2 418 404,4

Угода, у межах якої проведено відшкодування
Угода від 11.07.2016 між Міністерством аграрної політики та
продовольства України і Міністерством сільського
господарства і розвитку села республіки Польща
Угода від 12.06.2017 між Міністерством аграрної політики та
продовольства України і Міністерством сільського
господарства і розвитку села республіки Польща
Угода від 23.05.2017 між Міністерством аграрної політики та
продовольства України і Міністерством сільського
господарства Угорщини
Угода від 13.09.2018 між Міністерством аграрної політики та
продовольства України і Міністерством сільського
господарства Угорщини
х

Слід зазначити, що питання використання коштів, які надійшли з країн
Євросоюзу в порядку відшкодування понесених витрат, законодавчо не
врегульовано. Аудитом встановлено, що кошти, які надійшли для
відшкодування витрат Держпродспоживслужбою, зараховані до спеціального
фонду за КПКВК 1209010 «Керівництво та управління у сфері безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів» як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, хоча у цьому разі
отримані кошти не є платою за послуги, а є відшкодуванням понесених витрат
на реалізацію Програми боротьби зі сказом на території України.
Разом з тим аудитом встановлено, що станом на 01.01.2021 отримані
кошти в рамках міжнародних угод загальною сумою 60 127,0 тис. грн,
зараховані до спеціального фонду за відповідними бюджетними
програмами, не використовуються через відсутність відповідного
нормативно-правового регулювання питання використання цих коштів, як
наслідок, це призводить до неефективного управління коштами
спеціального фонду державного бюджету на вказану суму.
Таким чином, результатом проведених кампаній пероральної вакцинації
лисиць проти сказу в прикордонних з Польщею та Угорщиною територіях, на
які використано 97 134,0 тис. грн коштів державного бюджету, є щеплення 43,1
відс. лисиць проти сказу в буферній зоні вздовж українсько-польського кордону
та 40,5 відс. лисиць в буферній зоні вздовж українсько-угорського кордону на
території України. Кількість випадків зараження лисиць сказом у 2020 році в
Волинській та Рівненській областях зменшилась порівняно з 2017 роком більше
ніж у чотири рази, у Івано-Франківській та Львівській областях більше ніж у
три рази. В Закарпатській області після різкого зростання у 2018 році
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захворюваності на сказ (19 випадків) кількість випадків зараження у 2020 році
зменшилась удвічі.
5. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ
ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ
ІНФЕКЦІЙНИХ І ПАРАЗИТАРНИХ ХВОРОБ ТВАРИН В УКРАЇНІ
5.1. Оцінка формування Планів протиепізоотичних заходів у 2018–
2020 роках
Відповідно до Порядку № 413 (пункт 4) бюджетні
кошти
використовуються
згідно з планом протиепізоотичних заходів, що
затверджується Держпродспоживслужбою за погодженням з Мінекономіки
і Комісією.
Порядок складання планів протиепізоотичних заходів та форми планів
(план проведення діагностичних досліджень з профілактики заразних хвороб,
план проведення щеплень і лікувально-профілактичних заходів з профілактики
заразних хвороб тварин, план проведення ветеринарно-санітарних робіт),
потреба в засобах захисту тварин на протиепізоотичні заходи), затверджені
наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України
від 08.12.2014 № 154 (далі – Порядок № 154).
Організаційна схема формування та виконання планів протиепізоотичних
заходів у 2018–2020 роках наведена в додатку 17.
Аудитом встановлено, що Держпродспоживслужбою сформовано Плани
протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних
хвороб тварин в Україні на 2018, 2019 та 2020 роки (далі – Плани
протиепізоотичних заходів на 2018–2020 роки) із загальним обсягом
замовлення 23 засобів захисту тварин на протиепізоотичні заходи в сумі
1 919 879 тис. грн, що становить 59,3 відс. потреби 24 засобів захисту тварин
(3 234 563,6 тис. грн), у тому числі у 2018 році – 687 195,0 тис. грн, або 75,4 відс.
(911 422,3 тис. грн), 2019 році – 678 639,8 тис. грн, або 65,0 відс.
(1 044 616,8 тис. грн), 2020 році – 554 044,2 тис. грн, або 43,3 відс.
(1 278 524,5 тис. гривень).
Відповідно
до
Порядку
№ 154
(абзац
дванадцятий)
план
протиепізоотичних
заходів
на
відповідний
рік
формується
Держпродспоживслужбою на основі затверджених планів областей (головних
управлінь Держпродспоживслужби), погоджується головним розпорядником
коштів державного бюджету і Комісією.
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Замовлення засобів захисту тварин на протиепізоотичні заходи формується
відповідно
до
фактичного
фінансування,
затверджується
керівництвом
Держпродспоживслужби та є складовим Плану протиепізоотичних заходів.
24
Потреба засобів захисту тварин на протиепізоотичні заходи формується відповідно
до потреб головних управлінь Держпродспоживслужби в областях, затверджується
керівництвом Держпродспоживслужби та є складовою Плану протиепізоотичних заходів.
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Для складання планів використовуються дані про поголів’я тварин, а також
враховується приріст стада та епізоотична ситуація в областях, вартість засобів
захисту тварин розраховується відповідно до орієнтовно-розрахункових цін.
Потреба в засобах захисту тварин на протиепізоотичні заходи на
бюджетний рік формується як у кількісних, так і у вартісних показниках згідно з
потребами територіальних органів, визначеними планами протиепізоотичних
заходів.
Однак аудитом встановлено, що Держпродспоживслужбою в окремих
випадках не дотримано вимог Порядку № 154 (абзац дванадцятий) при складанні
Планів протиепізоотичних заходів на 2018–2020 роки та формуванні потреб у
засобах захисту тварин на протиепізоотичні заходи на відповідний рік, а саме:
занижено обсяг потреби на 234 661,3 тис. грн (у 2018 році – на
99 216,6 тис. грн, у 2019 році – 131422,8 тис. грн, 2020 році – 4021,9 тис. грн) у
порівнянні з обсягами потреб, визначеними головними управліннями
Держпродспоживслужби;
завищено у потребі кількісні показники ветеринарних препаратів
для здійснення клінічної діагностики на 725,4 тис. доз (2018 рік); вакцин для
проведення щеплень на 9 040,0 тис. доз (2018 рік) і 446,9 тис. доз (2019 рік);
запланованих лабораторних досліджень – 2501,0 тис. досліджень (2019 рік) та
водночас занижено кількісні показники щодо матеріально-технічних засобів на
1 830 од. (2018 рік) та 1979 од. (2019 рік); засобів для ветеринарно-санітарних
робіт на 3,7 тонни і ветеринарних препаратів для здійснення клінічної
діагностики на 2,4 тис. доз (2020 рік).
Крім того, слід зазначити, що у 2018 році з недотриманням
Порядку № 413 (пункт 4) та абзацу дванадцятого Порядку № 154 Зміни до
Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і
паразитарних хвороб тварин в України (за рішенням Комісії, протокол від
09.10.2018 № 2) щодо перерозподілу між окремими заходами бюджетних коштів
на загальну суму 106 425,0 тис. грн, у замовленні засобів захисту тварин на
протиепізоотичні заходи, Мінагрополітики не погоджувались. При цьому
зменшення у замовленні на 2018 рік планової кількості вакцинації диких
м’ясоїдних тварин проти сказу на 2 447,5 тис. головообробок, у зв’язку з
перерозподілом коштів у сумі 73 425,0 тис. грн на придбання матеріальнотехнічних засобів, здійснено за відсутності погодження Комісією та
Мінагрополітики.
Держпродспоживслужбою при формуванні потреби та замовлення засобів
захисту тварин на протиепізоотичні заходи на 2018 та 2019 роки визначено захід
щодо компенасації витрат, пов’язаних з утилізацією та видаленням
побічних продуктів тваринного походження, на суму 3 000,0 тис. грн (щорічно),
який не передбачений Порядком № 413 (пункт 2). Крім того, у зв’язку з
технічною помилкою не враховано обсяг коштів на придбання резерву вакцини
проти ящуру у сумі 30 000,0 тис. грн та заразного вузликового дерматиту –
9 000,0 тис. грн, який фактично був створений у 2019 році.
За відсутності повноважень з боку Держпродспоживслужби, ДНДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи сформовано
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загальну потребу в лабораторній діагностиці та обладнанні з урахуванням
потреб регіональних державних лабораторій, підпорядкованих головним
управлінням Держпродспоживслужби, згідно з переліком діагностикумів, тестсистем та витратних матеріалів, необхідних для виконання діагностичних
досліджень, на загальну суму 426172,1 тис. грн (2018 рік – 108 956,5 тис. грн,
2019 рік – 148 050,2 тис. грн, 2020 рік – 152 365,4 тис. грн) та перелік обладнання
на суму 16 800,0 тис. грн (2018 рік).

Довідково. Відповідно до листів Держпродспоживслужби від 14.11.2017
№ 602-113-13/14909, від 10.05.2018 № 602-113-13/3168, від 22.04.2019 № 602-113-13/6497,
Держпродспоживслужбою залучено працівників ДНДІ з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи лише до участі у погодженні і прийнятті планів
протиепізоотичних заходів територіальних органів.

Отже,
формування
Держпродспоживслужбою
Планів
протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і
паразитарних хвороб тварин в Україні на 2018, 2019 та 2020 роки
здійснювалося з недотриманням нормативно-правових актів, а внесення
змін до них – без погодження Комісії та Мінагрополітики і Мінекономіки,
що створювало ризики їх невиконання та, як наслідок, не сприяло
належному забезпеченню епізоотичного благополуччя тваринництва.
5.2. Оцінка виконання Планів протиепізоотичних заходів у 2018–
2020 роках

Аудитом встановлено, що Плани протиепізоотичних заходів на 2018–
2020 роки складаються з трьох розділів: діагностичні дослідження,
лікувально-профілактичні заходи та ветеринарно-санітарні роботи.
При цьому діагностичні дослідження включають дані про кількість
клінічних, алергічних, гематологічних, серологічних, бактеріологічних та інших
лабораторних досліджень ВРХ, ДРХ, свиней, коней, птиці, кролів, собак, котів,
хутрових звірів та диких тварин; лікувально-профілактичні заходи – кількість
щеплень та інших обробок тварин проти основних зоонозів 25; ветеринарносанітарні роботи – кількість і площу приміщень, ферм, підприємств, в яких
планується провести дезінфекцію, як профілактичну, так і вимушену,
дезінсекцію, дератизацію.
Протиепізоотичні заходи проводились у 2018–2020 роках обласними,
районними
державними
установами
ветеринарної
медицини
Держпродспоживслужби; лабораторні дослідження – регіональними та
міжрайонними державними лабораторіями Держпродспоживслужби та ДНДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.
Інформація щодо виконання Плану протиепізоотичних заходів у 2018–
2020 роках наведена у таблиці 17.

25

Зоонози – це узагальнена назва природно-осередкових інфекцій, тобто таких
інфекційних хвороб, що звичайно поширені у тварин, але здатні іноді передаватися від тварин
до людини.
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Виконання Плану протиепізоотичних заходів у 2018–2020 роках
2018 рік
План
Факт

Заходи
Діагностичні дослідження
(тис. досліджень)
Лікувально-профілактичні
заходи
(тис. головообробок)
Ветеринарно-санітарні
роботи (тис. км²)

2019 рік
План
Факт

Таблиця 17

2020 рік
План
Факт

Усього

17 455,6 19 639,5 20 720,6 20 739,7 19 195,2 19 572,1

Усього

138 615,3 72 892,4 130 622,2 84 890,2 125 212,7 84 986,2

Усього, у т. ч: 77 373,7 438 847,0 78 071,8 280 544,8 74 231,1 196 504,5
бюджетні
65 279,0 183 691,0 66 737,4 116 033,0 59 600,0 85 586,8
кошти
кошти
суб’єктів
12 094,7 255 156,0 11 334,4 164 511,8 14 631,1 110 917,7
господарювання

Слід зазначити, що у 2018–2020 роках окремі види протиепізоотичних
заходів проводились як за бюджетні кошти, так і за рахунок інших джерел,
зокрема, лабораторно-діагностичні дослідження – за кошти власників тварин та
ветеринарно-санітарні роботи (дезінфекції та дератизації) – за кошти суб’єктів
господарювання.
Так, аналіз проведених діагностичних досліджень з профілактики
заразних хвороб тварин за 2018–2020 роки в цілому засвідчив про виконання
показників у обсягах більших на 12,5 відс. – у 2018 році, 0,1 відс. – у 2019 році,
2,0 відс. – у 2020 році від плану. При цьому проведення щеплень і лікувальнодіагностичних заходів з профілактики заразних хвороб тварин виконано
лише відповідно на 52,6 відс., 64,9 відс., 67,9 відс. планових показників.
При проведенні ветеринарно-санітарних робіт за рахунок коштів
суб’єктів господарювання перевищення плану становило у 2018 році – 21,1 раза,
у 2019 році – 14,5 раза, у 2020 році – 7,6 раза; за рахунок бюджетних коштів –
відповідно у 2,8, 1,7 та 1,4 разів.
Для проведення протиепізоотичних заходів Держпродспоживслужбою,
ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи,
ГУ Держпродспоживслужби у 2018–2020 роках здійснено закупівлю
ветеринарних
препаратів
та
витратних
матеріалів
на
суму
1 661 259,2 тис. грн (497 078,9 тис. грн – 2018 рік, 625 088,7 тис. грн – 2019 рік,
539 091,6 тис. грн – 2020 рік), а саме:
• для проведення діагностичних досліджень 26 – 376 410,5 тис. грн
(90,1 відс.
замовлення
417 851,8 тис. грн.
та
85,3
відс.
потреби
441 147,0 тис. грн), з яких використано на суму 234 203,8 тис. грн, що
становить 62,2 відс. придбаних засобів;

26

Для проведення клінічної діагностики придбано набори компонентів рідких
стабілізованих для серологічної діагностики лейкозу ВРХ в реакції імунодифузії; туберкулін
для ссавців та птиці, алерген сухий очищений з атипових мікобактерій (застосовується разом
з туберкуліном), бруцелін; лабораторних досліджень – діагностикуми, тест-системи,
витратні матеріали.
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• лікувально-профілактичних заходів 27 – 1 244 917,0 тис. грн (93 відс.
замовлення 1 338 658,6 тис. грн, 59,4 відс. потреби 2 096 154,9 тис. грн),
використано – 1 152 814,6 тис. грн (92,6 відс.);
• ветеринарно-санітарних робіт 28 – 39 931,7 тис. грн (81,6 відс.
замовлення 48953,5 тис. грн, 39,7 відс. потреби 100 649,4 тис. грн),
використано – 41 781,8 тис. грн. (104,6 відсотка).
Загалом у 2018–2020 роках державними установами ветеринарної
медицини Держпродпоживслужби використано ветеринарних препаратів та
витратних матеріалів на суму 1 428 800,2 тис. грн (2018 рік – 344 697,4 тис. грн,
2019 рік – 543 599,2 тис. грн, 2020 рік – 540 503,6 тис. грн), що становить
86,0 відс. придбаних засобів (1 661 259,2 тис. гривень).
Інформація щодо придбаних та використаних ветеринарних препаратів та
витратних матеріалів у вартісному виразі у 2018–2020 роках наведена на
діаграмах 15-16.
Діаграми 15-16. Структура придбаних та використаних ветеринарних
препаратів та витратних матеріалів у вартісному виразі у 2018–2020 роках
22,6 %
Діагностичні
дослідження

2,5 %
Ветеринарно
санітарні
роботи

74,9%
Лікувальнопрофілактичні
заходи

1. Придбання

2,9%
Ветеринарно
санітарні
роботи

16,4 %
Діагностичні
дослідження

80,7%
Лікувальнопрофілактичн
і заходи

2. Використання

Аналіз структури видатків на придбання ветеринарних препаратів
засвідчив, що основну питому вагу – 74,9 відс. (1 244 917,0 тис. грн) займають
видатки, спрямовані на проведення лікувально-профілактичних заходів;
22,6 відс. (376 410,5 тис. грн) – на проведення діагностичних досліджень;
2,5 відс. (39 931,7 тис. грн ) – на проведення ветеринарно-санітарних робіт.
При цьому аналіз структури використання ветеринарних препаратів у
вартісному виразі засвідчив, що 80,7 відс. (1 152 814,6 тис. грн) використано на
проведення лікувально-профілактичних заходів; 16,4 відс (234 203,8 тис. грн) –
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Для проведення лікувально-профілактичних заходів придбано антирабічну
вакцину парентеральну та пероральну проти сказу тварин; вакцини проти сибірки, чуми
свиней, хвороби Ньюкасла, інфекційної агалактії овець і кіз; вакцини проти ящуру і заразного
вузликового дерматиту для створення їх резерву; шприци-пробірки, витратні матеріали
(вата, бинти, шприци).
28
Для проведення ветеринарно-санітарних робіт придбано каустичну соду, хлорне
вапно, дератез, цифлур.
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діагностичних досліджень; 2,9 відс (41 781,8 тис. грн) – ветеринарносанітарних робіт.
Отже, як засвідчив аудит, основні зусилля Держпродспоживслужби
при проведенні протиепізоотичних заходів у 2018–2020 роках були
спрямовані на лікувально-профілактичні заходи, зокрема на проведення
щеплень та інших обробок тварин проти основних зоонозів, що в окремих
випадках сприяло поліпшенню епізоотичної ситуації в країні.
Аналіз використаних ветеринарних препаратів у кількісних
показниках засвідчив, що для проведення клінічної діагностики використано
110,3 відс. придбаних засобів, лабораторних досліджень – 60,0 відс, лікувальнопрофілактичних заходів – 96,8 відс. (засоби для щеплення), ветеринарносанітарних робіт – 105,4 відс. (дезинфекційні та дератизаційні засоби) та
90,1 відс. (інсекто-акарицидні засоби). Слід зазначити, що перевищення
використання ветеринарних препаратів понад придбані обсяги пояснюється,
зокрема, використанням у поточному періоді залишків ветеринарних препаратів,
придбаних у минулих періодах.
Також аудитом встановлено, що державними установами ветеринарної
медицини Держпродспоживслужби утилізовано ветеринарних препаратів у
зв’язку із завершенням терміну придатності після їх розкриття загальною
вартістю 2 611,1 тис. грн, що є нерезультативним використанням
бюджетних коштів.
Інформація щодо придбаних та використаних ветеринарних препаратів та
витратних матеріалів у 2018–2020 роках наведена в додатку 18.
Як засвідчив аудит, Держпродспоживслужбою, територіальними органами
та ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи при
формуванні потреби не враховувались залишки ветеринарних препаратів та
витратних матеріалів, придбаних у попередніх роках, що призвело до утворення
значних їх обсягів на кінець звітного періоду. Так, залишки ветеринарних
препаратів станом на 01.01.2018 становили 67 555,2 тис. грн, 01.01.2019 –
178 266,2 тис. грн; 01.01.2020 – 286 760,1 тис. грн; 01.01.2021 – 285 348 тис. грн,
а отже, на кінець 2020 року у порівнянні з початком 2018 року збільшились
більше ніж втричі.
Аналіз структури залишків ветеринарних препаратів станом на 01.01.2019,
01.01.2020, 01.01.2021 засвідчив, що залишки для проведення заходів з клінічної
діагностики відповідно становили 62,1 відс, 60,5 відс. та 63,8 відс. усього
придбаних; лабораторних досліджень – 72,4 відс., 148,6 відс. та 154,3 відс.;
лікувально-профілактичних заходів – 14,1 відс., 20,5 відс. та 26,5 відс;
ветеринарно-санітарних робіт – 130 відс., 156,4 відс. та 162,1 відсотків.
Інформація щодо залишків ветеринарних препаратів та витратних
матеріалів наведена в додатку 19.
Отже, неврахування залишків при визначенні потреби та здійснення
закупівлі у кінці бюджетного року, за окремими ветеринарними
препаратами, призвело до утворення значних їх обсягів (від 71,3 до 340 відс.),
що є свідченням неналежного планування та неекономного використання
коштів державного бюджету у сумі 406 882,6 тис. грн, а саме:
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–
у 2018 році – 20 296,8 тис. грн (залишки вакцини проти сибірки Stern
вартістю 1 641,1 тис. грн, що становить 83,1 відс. придбаних ветпрепаратів;
вакцини проти чуми свиней АСВ – 335,1 тис. грн (108,5 відс.); соди каустичної –
5 606,4 тис. грн (103,1 відс.); хлорного вапна – 6 036,3 тис. грн (126,5 відс.);
дератезу – 988,0 тис. грн (81,5 відс.), цифрулу – 5 689,9 тис. грн. (84,6 відсотка);
–
у 2019 році – 198 623,1 тис. грн (залишки туберкуліну для ссавців –
4269,1 тис. грн, що становить 71,3 відс. придбаних ветпрепаратів; засобів
лабораторної діагностики – 159 963,6 тис. грн (148,6 відс.); вакцини проти
сибірки – 3 652,7 тис. грн (79,6 відс.); вакцини проти чуми свиней АСВ –
2903,9 тис. грн (101,1 відс.); вакцини проти інфекційної агалактії овець –
201,1 тис. грн (98,2 відс.); шприців-пробірок – 12 031,5 тис. грн (99,9 відс.); соди
каустичної – 4 311,7 тис. грн (340 відс.); хлорного вапна – 3 566,0 тис. грн
(170,4 відс.); дератезу – 865,6 тис. грн (80,7 відс.); цифлуру – 6 857,9 тис. грн
(89,3 відсотка);
–
у 2020 році – 187 962,7 тис. грн (залишки туберкуліну для ссавців
(фасування 20 доз) – 1 741,6 тис. грн, що становить 81,3 відс. придбаних
ветпрепаратів; засобів лабораторної діагностики – 152 855,0 тис. грн (154 відс.);
вакцини проти сибірки (фасування 30 доз) – 2 546,9 тис. грн, (91,9 відс.); соди
каустичної – 3 412,4 тис. грн (327 відс.); хлорного вапна – 3 016,4 тис. грн
(146,5 відс.); препарату Віросан ФМ – 2893,6 тис. грн (118,5 відс.); інших товарів,
що використовуються у ветеринарній медицині – 21 496,8 тис. грн
(97,1 відсотка).
При цьому, слід зазначити, що обсяг залишків ветеринарних препаратів
та витратних матеріалів, які необхідні для ефективного проведення
протиепізоотичних заходів враховуючи довготривалий бюджетний процес
(зокрема
тривале
затвердження
паспорта
бюджетної
програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро») та
проведення нових закупівель ветеринарних препаратів у поточному році, є
нормативно неврегульованим.
Аудит засвідчив, що з метою ліквідації спалахів інфекційних хвороб
тварин, насамперед спільних для тварин та людей, та недопущення
розповсюдження збудників небезпечних хвороб, державними установами
ветеринарної медицини Держпродспоживслужби у 2018–2020 роках в межах
виконання протиепізоотичних заходів проводились діагностичні дослідження
(клінічна та лабораторна діагностика тварин), лікувально-профілактичні заходи
та ветеринарно-санітарні роботи.
 Виконання заходів з діагностичних досліджень тварин
Відповідно до планів проведення діагностичних досліджень на 2018–
2020 роки, що є складовими планів протиепізоотичних заходів з профілактики
основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні на відповідний
рік, Держпродспоживслужбою виконувались заходи з клінічної діагностики і
здійснювались лабораторні дослідження.
Клінічна діагностики тварин
Аудитом встановлено, що у 2018–2020 роках заходи з клінічної діагностики
тварин в цілому є виконаними – проведено 42 363,4 тис. досліджень, що становить
78

106,0 відс. плану (39 951,1 тис. досліджень), у тому числі: 14 157,5 тис., 120,7 відс.
плану (11 732,5 тис. досліджень) у 2018 році; 14 776,3 тис., 99,7 відс. плану
(14 817,0 тис. досліджень) у 2019 році; 13 429,6 тис. досліджень, 100,2 відс. плану
(13 401,6 тис. досліджень) у 2020 році.
Зокрема, у 2018–2020 роках проведено заходів з клінічної діагностики
тварин на виявлення таких захворювань:
- лейкоз ВРХ 29– 5 700,9 тис. досліджень, що становить 99 відс. плану
(5 756,1 тис. досліджень);
- туберкульоз (ВРХ, свині, коні, птиця) – 10 227,4 тис., 100,3 відс. плану
(10 193,8 тис. досліджень);
- бруцельоз ДРХ 30 – 289,9 тис., що становить 105,5 відс. плану
(274,7 тис. досліджень).
Крім того, здійснено клінічний огляд тварин на виявлення таких
захворювань:
- ящур ВРХ, ДРХ – 10 033,1 тис. досліджень, що становить 110,1 відс.
плану (9 115,5 тис. досліджень);
- заразний вузликовий дерматит ВРХ – 8 563,9 тис., 123 відс. плану
(6 960,7 тис. досліджень);
- гіподерматоз ВРХ – 7 548,2 тис., що становить 98,7 відс. плану
(7 649,6 тис. досліджень).
Інформація щодо виконання заходів з клінічної діагностики тварини у
2018–2020 роках наведена в діаграмі 17.

тис. досліджень

Діаграма 17. Виконання заходів з клінічної діагностики тварин у 2018–2020 роках

2018 рік

2019 рік

Досліджено серологічно на лейкоз ВРХ (план)
Досліджено алергічно на туберкульоз (план)
Досліджено алергічно на бруцельоз ДРХ (план)

2020 рік

Досліджено серологічно на лейкоз ВРХ (факт)
Досліджено алергічно на туберкульоз (факт)
Досліджено алергічно на бруцельоз ДРХ (факт)

29

Лейкоз ВРХ – інфекційна, хронічна хвороба пухлинної природи, яка
характеризується злоякісним розмноженням клітин кровотворних органів з порушенням їх
дозрівання, що зумовлює дифузну інфільтрацію різних органів і тканин та утворення в них
злоякісних пухлин. Діагноз на лейкоз вважають установленим за наявності одного з таких
позитивних результатів при серологічному дослідженні в реакції імунодифузії, за допомогою
імуно-ферментного аналізу та ПЛР.
30
Бруцельоз – небезпечна інфекційна хвороба тварин і людей переважно з хронічним
перебігом. Збудник бруцельозу – бактерії роду Brucella.
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Слід зазначити, що за результатами обстежень на лейкоз реагувало
позитивно 30,2 тис. тварин, що становить 0,5 відс. проведених досліджень та на
туберкульоз 4,0 тис. тварин (0,04 відсотка).
 Виконання заходів з лабораторної діагностика тварин
У 2018–2020 роках заходи з лабораторної діагностики тварин в цілому є
виконаними – проведено 17 587,9 тис. досліджень при запланованих обсягах
17 420,3 тис. досліджень, у тому числі:
2018 рік – 5 482,0 тис. досліджень, 95,8 відс. плану (5 723,1 тис. досліджень);
2019 рік – 5 963,4 тис. досліджень, 101,0 відс. плану (5 903,6 тис. досліджень);
2020 рік – 6 142,5 тис. досліджень, 106,0 відс. плану (5 793,6 тис. досліджень).
Слід зазначити, що звіти Держпродспоживслужби про виконання
планів протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і
паразитарних хвороб тварин в Україні містять фактичні показники виконання
лабораторно-діагностичних досліджень як за бюджетні кошти, так і за
рахунок власників тварин та інших джерел. Як наслідок, питома вага заходів,
виконаних з перевищенням планових показників, становила у 2018 році – 37,8 відс.,
у 2019 році – 33,2 відс. та у 2020 році – 61,1 відсотка. При цьому за деякими з них
план перевищено: у 169 разів (бруцельоз), у 4,6 раза (лептоспіроз), у 4 рази
(інфекційний епідидиміт) – у 2018 році; у 41 рази (бруцельоз), у 7 разів
(пастерельоз), у 4 рази (хламідіоз) – у 2019 році, що практично ускладнює
здійснення належного аналізу виконання результативних показників та
надання відповідної оцінки використання бюджетних коштів.
Водночас аудит засвідчив невиконанню у 2018–2020 роках окремих
показників лабораторно-діагностичних досліджень хвороб тварин, зокрема у
2018 році – 310,7 тис. досліджень, у 2019 році – 123,7 тис. досліджень,
у 2020 році – 77,5 тис. досліджень. З огляду на середню вартість препаратів на
одне дослідження (2018 рік – 6 грн 40 коп., 2019 рік – 6 грн 30 коп., 2020 рік
5 грн 60 коп.) 31, із загального фонду державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному
бюро» на придбання засобів лабораторної діагностики для забезпечення
виконання цього обсягу заходів, нерезультативно використано 3 201,4 тис.
грн, у тому числі у 2018 році – 1 988,5 тис. грн, у 2019 році – 779,1 тис. грн,
у 2020 році – 433,8 тис. гривень.
Аналіз виконання у 2018–2020 роках заходів з лабораторно-діагностичних
досліджень інфекційних і паразитарних хвороб тварин наведено у додатку 20.
Аудитом встановлено, що окремі методи лабораторно-діагностичних
досліджень хвороб тварин, які передбачені формою плану проведення
діагностичних досліджень згідно з додатком 1 до Порядку № 154, не
відповідають методам, визначеним у Переліку лабораторно-діагностичних
досліджень при інфекційних і паразитарних хворобах тварин, що проводяться за
рахунок коштів державного бюджету (додаток 2) до Порядку № 413
Відповідно до результативного показника ефективності звітів про виконання
паспортів бюджетної програми за КПКВК 2809020/1209020 на відповідний рік.
31

80

(лабораторні, а також серологічні – щодо катаральної лихоманки овець,
трихінельозу, грипу та хвороби Ньюкасла). Крім того, не відповідають
додатку 2 до Порядку № 413 також окремі хвороби тварин (аденовірусна
інфекція,
інфекційний
ринотрахеїт,
рикетсіозний
кератокон'юнктивіт,
некробактеріоз тощо), що свідчить про необхідність перегляду Порядку № 154 з
метою його узгодження з вимогами Порядку № 413.
Слід зазначити, що за рахунок залишків ветеринарних препаратів,
що утворилися станом на 01.01.2018, протягом 2018 року проводились
дослідження щодо хвороб тварин, які з 20.02.2018 були виключені
Змінами № 75 з Переліку лабораторно-діагностичних досліджень при
інфекційних і паразитарних хворобах тварин, що проводяться за рахунок
коштів державного бюджету (додаток 2 до Порядку № 413), зокрема,
диктіокаульозу ВРХ та ДРХ (план – 287,5 тис. досліджень, виконано –
247,3 тис. досліджень), інфекційної анемії коней (план – 6,7 тис. досліджень,
виконано – 1,8 тис. досліджень), інфекційного ринотрахеїту ВРХ (план –
1,5 тис. досліджень, виконано – 1,5 тис. досліджень), піроплазмідозів ВРХ, ДРХ,
коней, свиней, собак, хутрових звірів (план – 11,7 тис. досліджень, виконано –
5,9 тис. досліджень), стронгілідозу коней (план – 17,2 тис. досліджень,
виконано – 15,5 тис. досліджень), стронгілоїдозу ВРХ, ДРХ, коней, свиней
(план – 175,9 тис. досліджень, виконано – 162,6 тис. досліджень), хвороби Ауєски
свиней (план – 37,1 тис. досліджень, виконано – 2,2 тис. досліджень). При цьому
План протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і
паразитарних хвороб тварин в Україні у 2018 році Держпродспоживслужбою не
переглядався і не враховує внесених змін до Порядку № 413.
Відповідно до Порядку № 413 (пункт 2) бюджетні кошти спрямовуються
на проведення лабораторно-діагностичних досліджень при інфекційних та
паразитарних хворобах тварин за переліком згідно з додатком 2.
При цьому додаток 2 до Порядку № 413 визначає перелік таких
лабораторно-діагностичних досліджень, а саме: вірусологічні, бактеріологічні,
серологічні, гістологічні, паразитологічні дослідження та перелік хвороб за
кожним методом діагностичних досліджень.
Довідково. До захворювань, які досліджуються вірусологічним методом, відносяться
такі хвороби: сказ, везикулярна хвороба свиней, злоякісна катаральна гарячка великої рогатої
худоби, катаральна гарячка дрібної рогатої худоби, заразний вузликовий дерматит великої
рогатої худоби, Ку-гарячка, хвороба Ньюкасла, чума, контагіозна плевропневмонія великої
рогатої худоби (перипневмонія), віспа овець та кіз, ящур, лихоманка долини Ріфт, грип,
ентеровірусний енцефаломієліт свиней (хвороба Тешена), хламідіоз, губчастоподібна
енцефалопатія великої рогатої худоби та скрепи овець і кіз, весняна віремія коропів;
бактеріологічним методом – сибірка, бруцельоз, лептоспіроз, туберкульоз,
туляремія,сап,правець, емфізематозний карбункул, пастерельоз, сальмонельоз, лістеріоз,
інфекційна агалактія овець і кіз, інфекційний епідидиміт, виразкова хвороба судаків і щук,
американський гнилець, європейський гнилець; серологічним – бруцельоз, сап, сибірка,
лістеріоз, інфекційний епідидиміт, лептоспіроз, лейкоз (у тому числі гематологічно),
паратуберкульоз, парувальна неміч (підсідал) коней; гістологічним – губчастоподібна
енцефалопатія великої рогатої худоби, скрепи овець, вісна-маеді овець, токсикоз риби, лейкоз;
паразитологічним – трихінельоз, сетаріоз, дірофіляріоз, токсоплазмоз, гіподерматоз,
фасціольоз, нозематоз, акарапідоз, вароатоз.
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Однак аудитом встановлено, що регіональними державними лабораторіями
та ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у
2018–2020 роках проводились лабораторні дослідження хвороб та застосовувалися
методи досліджень, які не передбачені додатком 2 до Порядку № 413.
Так, дослідження таких хвороб, як бруцельоз, блутанг, везикулярна
хвороба свиней, віспа, грип, заразний вузликовий дерматит, катаральна
лихоманка (блутанг), Ку-гарячка, хвороба Ньюкасла, сказ, хвороба Ауєскі,
хламідіоз, чума, ящур проводились серологічним методом 32, хвороби весняна
віремія коропів та виразкова хвороба щук і судака – паразитологічним
методом 33, сказ лисиць – гістологічним методом 34.
Однак дослідження вказаних хвороб серологічним, паразитологічним та
гістологічним методами у цьому переліку не передбачені.
Не передбачений Переліком лабораторно-діагностичних досліджень також
і молекулярно-генетичний метод, який застосовувався регіональними
державними лабораторіями та ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи для виявлення хвороб, таких як африканська та класична
чума свиней, заразний вузликовий дерматит, грип, хвороба Ньюкасла.
Довідково. Молекулярно-генетичні методи спрямовані на визначення специфічної
ділянки геному збудника за допомогою багаторазового збільшення числа копій фрагмента
нуклеїнових кислот.

Отже, за даними Держпродспоживслужби та ДНДІ з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональними державними
лабораторіями і Інститутом у 2018–2020 роках проведено 258,1 тис. лабораторнодіагностичних досліджень (2018 рік – 79,9 тис. досліждень, 2019 –
99,2 тис. досліджень та 2020 рік – 79,0 тис. досліджень) хвороб тварин, які не
передбачені додатком 2 до Порядку № 413, що потребує нормативноправового врегулювання.
 Виконання лікувально-профілактичних заходів
У межах виконання лікувально-профілактичних заходів відповідно до
звітів про проведення щеплень і лікувально-профілактичних заходів з
профілактики заразних хвороб, державними установами ветеринарної медицини
у 2018–2020 роках проведено 242 768,8 тис. головообробок, що становить
61,6 відс. плану
(394 450,2 тис. головообробок). Зокрема, ці заходи
проводились з метою запобігання спалахам таких хвороб тварин:
- сказу – 17 079,8 тис. головообробок ВРХ, ДРХ, коней, собак, котів, що
становить 97,6 відс. плану
(17 500,5 тис. головообробок) та
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Дослідження зразків сироватки/плазми крові на наявність серологічних маркерів
(антитіл та/або антигенів) за допомогою імуноферментного, імунохемілюмінесцентного,
імунохроматографічного методів.
33
Паразитологічні методи лабораторної діагностики – це прямі методи виявлення
гельмінтів, їх фрагментів, яєць і личинок гельмінтів, вегетативних і цистних форм патогенних
найпростіших.
34
Гістологічне дослідження – це мікроскопічне дослідження зразків (гістологічних
зрізів) ураженої тканини організму, які представлені у гістологічному препараті.
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28 726,3 тис. головообробок диких м’ясоїдних тварин 35, 51,1 відс. плану
(56179,3 тис.);
- сибірки – 11 229,3 тис. головообробок ВРХ, ДРХ, коней, 101,3 відс.
плану (11087,6 тис.);
- чуми – 13 169,5 тис. головообробок свиней, 85,4 відс. плану
(15 421,9 тис.);
- хвороби Ньюкасла – 168 839,6 тис. головообробок птиці (приватний
сектор), 97,3 відс. плану (173 506,5 тис.);
- інфекційної агалактії – 147,6 тис. головообробок овець і кіз, 91,6 відс.
плану (161 тис.);
- лептоспірозу – 16,8 тис. головообробок ВРХ, свиней, 8,3 відс. плану
(200,2 тис. головообробок).
Інформація щодо виконання лікувально-профілактичних заходів у 2018–
2020 роках наведена в діаграмі 18.

відсотків

Діаграма 18. Виконання лікувально-профілактичних заходів у 2018–2020 роках

2018 рік
Сказ (ВРХ, ДРХ, коні, собаки, коти)
Сибірка (ВРХ, ДРХ, коні)
Хвороба Ньюкасла птиці (приватний сектор)
Інші хвороби*

2019 рік
2020 рік
Сказ (дикі м’ясоїдні тварини)
Чума свиней
Хвороба Ньюкасла птиці (спеціальні господарства)

* до інших хвороб віднесені: лептоспіроз (ВРХ, свині), інфекційна агалактія овець і кіз,
емфізематозний карбункул (ВРХ), хвороба Тешена свиней, віспа-дифтерит (птиця), вірусна
геморагічна хвороба кролів, міксоматоз кролів.

Крім того, у 2018–2020 роках проведено обробку великої рогатої худоби
проти гіподерматозу 916,9 тис. головообробок, що становить 36,2 відс. плану
(2 528,9 тис. головообробок) (недовиконання пов’язане з охопленням тварин
лише з групи ризику), та заразного вузликового дерматиту –
1 983,7 тис. головообробок, 29,3 відс. плану (6 763,7 тис. головообробок) –
(охоплено тварини в п’яти областях, межуючих з Російською Федерацією, у
зв’язку з встановленням випадків зараження у цій країні.).
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Застосування показника «головообробки» є некоректним, оскільки кількість необхідної
вакцини для пероральної імунізації диких тварин проти сказу планується із розрахунку на
1 км2 площі.
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Слід зазначити, що план проведення щеплень і лікувальнопрофілактичних заходів та замовлення засобів захисту тварин є складовими
Плану проведення протиепізоотичних заходів, а отже, формуються вони
одночасно. Проте аудит засвідчив невідповідність показників у планах
проведення щеплень і лікувально-профілактичних заходів на 2018–2020 роки
щодо кількості запланованих Держпродспоживслужбою заходів та обсягів
ветеринарних препаратів, необхідних на їх проведення у замовленнях засобів
захисту тварин на цей період, що унеможливлює проведення відповідних
заходів у запланованих обсягах.
Так, Держпродспоживслужбою у планах проведення щеплень і
лікувально-профілактичних заходів на 2018–2020 роки передбачено імунізацію
диких
м’ясоїдних
тварин
проти
сказу
загальним
обсягом
56 179,2 тис. головообробок, при цьому відповідно до замовлення заплановано
придбання лише 35 694,3 тис. доз вакцини (63,5 відс.), фактично придбано та
розповсюджено 28 726,3 тис. доз (51,1 відс. плану).
Також, у 2018–2020 роках за рахунок бюджетних коштів заплановано
провести вакцинацію птиці проти хвороби Ньюкасла у кількості
105 762,7 тис. головообробок,
фактично
провакциновано
лише
659,3 тис. головообробок (0,6 відсотка). За інформацією Держпродспоживслужби,
цей захід проводиться переважно за рахунок власників спеціалізованих
господарств.
Крім того, при запланованому обсязі 5 338,8 тис. головообробок такі
заходи, як вакцинація тварин проти емфізематозного карбункулу, хвороби
Тешена, вірусної геморагічної хвороби і міксоматозу, віспи-дифтериту, а
також лікувально-профілактична дегельмінтизація проти фасціольозу, взагалі
не проводились, оскільки закупівля ветеринарних препаратів на ці заходи
не передбачалась.
Аналіз виконання щеплень та лікувально-профілактичних заходів у 2018–
2020 роках наведений в додатку 21.
 Виконання заходів з проведення ветеринарно-санітарних робіт
У
межах
виконання
ветеринарно-санітарних
робіт
Держпродспоживслужбою проводились заходи з профілактичних дезінфекцій і
дератизацій тваринницьких приміщень, територій, ферм та підприємств та
заходи з дезінсекції інсектоакарацидними препаратами.
Аудитом
встановлено,
що
ветеринарно-санітарні
роботи
(профілактична дезінфекція та дератизація тваринницьких приміщень,
територій ферм, підприємств) проводились як за рахунок бюджетних
коштів, так і коштів суб’єктів господарювання. Так, за рахунок коштів
державного бюджету оброблено тваринницьких приміщень, територій ферм,
підприємств всього загальною площею 385 310,8 тис. м² (42,1 відс.), за рахунок
коштів суб’єктів господарювання – 530 585,5 тис. м² (57,9 відсотка).
Так, у 2018–2020 роках державними установами ветеринарної медицини за
рахунок бюджетних коштів проведено профілактичну дезінфекцію
та дератизацію тваринницьких приміщень, територій ферм, підприємств на
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площі 385 310,8 тис. м², що більше ніж у 2 рази перевищує запланований обсяг
(191 616,4 тис. м²), у тому числі:
2018 рік – 183 691,0 тис. м², що у 2,8 раза більше плану (65 279,0 тис. м²);
2019 рік – 116 033,0 тис. м², що у 1,7 раза більше плану (66 737,4 тис. м²);
2020 рік – 85 586,8 тис. м², що у 1,4 раза більше плану
(59 600,0 тис. квадратних метрів).
Крім того, з метою недопущення занесення та розповсюдження
небезпечних захворювань ВРХ, фактором передачі яких є комахи, кліщі та
комарі, за рахунок бюджетних коштів проведено дезінсекційну обробку ВРХ
загальним обсягом 2 429,3 тис. голів, що в 1,2 раза перевищує запланований обсяг
(2 070 тис. голів), у тому числі:
2018 рік – 745,6 тис. головообробок, що у 1,3 раза більше плану
(570,0 тис. головообробок);
2019 рік – 1 166,8 тис. головообробок, що у 1,2 раза більше плану
(1 000,0 тис. головообробок);
2020 рік – 516,9 тис. головообробок при запланованих обсягах
500,0 тис. головообробок.
Інформація про проведення у 2018–2020 роках ветеринарно-санітарних
робіт наведена у таблиці 18.
Таблиця 18

Проведення ветеринарно-санітарних робіт за рахунок бюджетних коштів у 2018–2020 роках
Показники

2018 рік
Од.
виміру план
факт

2019 рік
відс. план
факт
дезінфекція та дератизація

відс. план

2020 рік
факт відс.

Оброблено
тваринницьких
тис.
приміщень,
65 279,0 183 691,0 281,4 66 737,4 116 033,0 173,9 59 600,0 85 586,8 143,6
м²
територій, ферм,
підприємств
дезінсекція
Кількість
тис.
головообробок
570,0
745,6 130,8 1 000,0 1 166,8 116,7 500,0 516,9 103,4
голів
ВРХ

Отже, аналіз проведення ветеринарно-санітарних робіт засвідчив, що в
цілому заходи виконані з перевищенням запланованих обсягів, що
насамперед зумовлено зростанням кількості неблагополучних пунктів щодо
сказу (2018 та 2020 роки), сибірки (2018 рік), африканської чуми свиней
(2018–2020 роки), грипу птиці (2020 рік), а також здійсненням позапланових
профілактичних дезінфекцій з метою недопущення розповсюдження
інфекційних захворювань.
При цьому слід зазначити, що плани проведення ветеринарно-санітарних
робіт на 2018–2020 роки містять показники лише в частині заходів, що
здійснюються за бюджетні кошти, а до показників звітів про виконання цих
планів включені дані про виконання заходів як за бюджетні кошти, так і за
рахунок інших джерел. При цьому форма плану з проведення ветеринарносанітарних робіт (додаток 3 до Порядку № 154) не передбачає вартісних показників
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та джерел фінансування ветеринарно-санітарних заходів, а показники планів із
проведення ветеринарно-санітарних робіт на 2018–2020 роки визначені за
видами робіт (заходів) та не містять даних за назвами хвороб, що не відповідає
формі додатка 3 до Порядку № 154 та ускладнює здійснення належного
аналізу виконання результативних показників і надання відповідної оцінки
використання бюджетних коштів.
Аудитом встановлено, що у 2018–2019 роках Мінагрополітики та у
2020 році Мінекономіки не здійснювали контроль за виконанням Плану
протиепізоотичних заходів та не володіють інформацією щодо його виконання,
а отже, контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
виконання заходів, передбачених цим планом, з боку головного розпорядника
коштів державного бюджету відсутній. Слід зазначити, що згідно з Порядком
№ 413 (пункт 4) бюджетні кошти використовуються відповідно до Плану
протиепізоотичних заходів, що затверджуються Держпродспоживслужбою за
погодженням з Мінекономіки і Комісією. Отже, Порядком № 413 передбачено
лише погодження Плану протиепізоотичних заходів, а норма щодо звітування
Держпродспоживслужби про його виконання відсутня. Отже, це питання
потребує нормативно-правового врегулювання, зокрема внесення відповідних
змін до Порядку № 413 в частині надання Держпродспоживслужбою звітів про
виконання Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних
інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні.
Таким чином, аудит засвідчив, що у 2018–2020 роках
Держпродспоживслужбою формування планів протиепізоотичних заходів з
профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні
відбувалось з недотриманням нормативно-правових актів – Порядку
складання планів протиепізоотичних заходів, затвердженого наказом
Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від
08.12.2014 № 154, та Порядку № 413, зокрема, у частині формування потреби в
засобах захисту тварин на протиепізоотичні заходи без урахування обсягів
потреб головних управлінь Держпродспоживслужби в областях. Внесення змін
до планів протиепізоотичних заходів без погодження Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України (далі – Комісія)
та Мінагрополітики і Мінекономіки, та недостатній рівень забезпечення у 2018–
2020 роках потреби в бюджетних коштах (близько 60 відс.) не сприяло їх
виконанню та, як наслідок, впливало на оцінку епізоотичного стану на
території України.
Недосконалість порядку складання планів протиепізоотичних заходів
та відсутність вимог щодо звітування про їх виконання, а саме у частині
відображення у планах протиепізоотичних заходів виконання показників
лише за рахунок бюджетних коштів, а у показниках звітів про виконання
цих планів – даних про виконання заходів як за бюджетні кошти, так і за
рахунок інших джерел, спричинило значне перевиконання окремих
показників заходів, що як наслідок, ускладнює здійснення належного
аналізу виконання результативних показників та надання відповідної
оцінки використанню бюджетних коштів.
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Через нормативно-правову неврегульованість питання створення
залишків засобів захисту тварин на кінець відповідного звітного періоду
утворені значні їх обсяги, чим допущено неекономне використання
бюджетних коштів у сумі 406 882,6 тис. грн (2018 рік – 20 296,8 тис. грн,
2019 рік – 198 623,1 тис. грн, 2020 рік – 187 962,7 тис. гривень). Крім того,
непроведення значної кількості лабораторно-діагностичних досліджень та
утилізація великої кількості ветеринарних препаратів зумовили
нерезультативне використання бюджетних коштів у сумі відповідно
3 201,4 тис. грн і 2 611,1 тис. грн (2018 рік – 2 594,9 тис. грн, 2019 рік –
1 799,7 тис. грн, 2020 рік –1 417,9 тис. гривень).
ВИСНОВКИ
1.
Міністерством аграрної політики та продовольства України у 2018–
2019 роках та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України у 2020 році як головними розпорядниками коштів
державного бюджету та центральними органами виконавчої влади, які формують і
реалізують державну політику, зокрема у сфері ветеринарної медицини, не
забезпечено належного стану внутрішнього контролю за використанням
Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту прав споживачів, як розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і
відповідальним виконавцем бюджетної програми, коштів державного бюджету,
спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів.
Як наслідок, Держпродспоживслужбою, її головними управліннями в
областях та підпорядкованими установами у період 2018–2020 років при
плануванні та використанні коштів державного бюджету за бюджетною
програмою «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному
бюро» допущено:
- нерезультативне та неекономне використання бюджетних коштів –
відповідно 6 111,2 тис. грн та 421 872,5 тис. грн;
- ризики нерезультативного використання коштів на суму
492 392,6 тис. грн;
- використання бюджетних коштів з порушенням норм чинного
законодавства – 69,0 тис. грн;
- неефективне управління бюджетними коштами – 231 111,1 тис. грн, з
яких: 161 336,9 тис. грн – кошти загального фонду державного бюджету, які
залишились невикористаними і повернені до державного бюджету;
69 774,2 тис. грн – кошти спеціального фонду, отримані в рамках грантових угод
та не використовуються;
- порушення норм бюджетного законодавства при плануванні видатків
державного бюджету в обсязі 1 929 474,6 тис. грн (2018 рік – 687 195,0 тис. грн,
2019 рік – 668 639,8 тис. грн, 2020 рік – 573 639,8 тис. гривень).
Крім того, допущено:
- недоотримання надходжень до державного бюджету – 6 632,3 тис. грн;
- неефективне управління майном загальною вартістю – 6 085,1 тис. грн;
87

- несвоєчасне та неправильне відображення в бухгалтерському обліку та
фінансовій
звітності
фінансово-господарських
операцій
на
суму
2 156,8 тис. гривень.
Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та
підпорядкованими установами не дотримувалися вимоги законодавства при
проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг.
Не забезпечувалася потреба у бюджетних коштах для реалізації бюджетної
програми «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному
бюро», а саме, у період 2019–2020 років задоволення потреби становило лише
55,6 відс. і 39,6 відс. відповідно (у 2018 році потребу у бюджетних коштах було
забезпечено у повному обсязі). При цьому видатки державного бюджету за
період 2018–2020 років за бюджетною програмою «Протиепізоотичні заходи та
участь у міжнародному епізоотичному бюро» у цілому становили
1 775 665,2 тис. грн (за загальним фондом – 1 758 542,1 тис. грн (91,6 відс.
плану), спеціальним – 17 123,1 тис. грн (100 відс. плану).
Такий стан фінансового забезпечення та стан внутрішнього контролю з
боку головного розпорядника коштів державного бюджету не сприяв належному
здійсненню
Держпродспоживслужбою
організаційно-господарської
та
спеціальної ветеринарно-санітарної діяльності, зокрема у частині проведення
необхідних протиепізоотичних заходів з метою охорони території України від
проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон,
захисту тварин та населення від збудників та хвороб тварин.
Так, аудитом встановлено.
1.1. За напрямом «Придбання ветеринарних препаратів» використано
бюджетних коштів у загальній сумі 1 666 369,8 тис. грн, у тому числі: за
загальним фондом – 1 661 259,2 тис. грн, що становить 92 відс. плану
(1 805 463,9 тис. грн), за спеціальним – 5 110,6 тис. гривень.
1.1.1. Результативні показники, визначені паспортами бюджетної
програми за напрямом «Придбання ветеринарних препаратів», відповідно до
звітів про їх виконання, здебільшого є виконаними або перевиконаними, а
окремі – не виконані. Зокрема, менше запланованого обсягу: у 2018–2019 роках
закуплено засобів профілактики (2018 рік на 11 852 тис. од., 2019 рік на
457,9 тис. од.) та проведено лікувально-профілактичних заходів/головообробок
(2018 рік на 11 852 тис. од., 2019 рік на 460,2 тис. од.); у 2019 році закуплено
деззасобів для проведення ветеринарно-санітарних заходів менше на
156,5 тонни; у 2020 році менше закуплено засобів лабораторної діагностики для
проведення клінічних та лабораторних досліджень на 786,4 тис. одиниць.
Аналіз стану виконання результативних показників засвідчує наявність
ризиків недостатнього їх обґрунтування, а отже, їх недостовірності. Окремі
фактичні результативні показники, відображені у звіті про виконання паспортів
бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро» за 2018 та 2019 роки не відповідають показникам,
відображеним у звітах про виконання планів протиепізоотичних заходів з
профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні за
ці ж періоди. Зазначене є свідченням включення головним розпорядником
88

коштів державного бюджету до звіту про виконання паспорта бюджетної
програми недостовірних даних, що відповідно до Бюджетного кодексу (пункт 36
частини першої статті 116) є порушенням бюджетного законодавства.
1.1.2. Унаслідок спрямування у 2018 році Держпродспоживслужбою
бюджетних коштів за напрямом «Придбання ветеринарних препаратів» у
загальній сумі 69,0 тис. грн на придбання трьох наборів для виявлення в сироватці
крові антитіл до хвороби Ауєскі, яка виключена із переліку інфекційних і
паразитарних хвороб тварин, заходи з профілактики, локалізації та за
необхідності – ліквідації яких здійснюються за рахунок коштів державного
бюджету, допущено використання бюджетних коштів з недотриманням вимог
Порядку № 413 (підпункт 2 пункту 2).
1.1.3. Через утилізацію ветеринарних препаратів у зв’язку із завершенням
терміну придатності після їх розкриття загальною вартістю 2 611,1 тис. грн,
державними установами ветеринарної медицини Держпродспоживслужби
допущено нерезультативне використання бюджетних коштів.
1.1.4. Внаслідок невиконання у 2018–2020 роках окремих показників
лабораторно-діагностичних досліджень хвороб тварин (2018 рік –
310,7 тис. досліджень, 2019 рік – 123,7 тис. досліджень, 2020 рік –
77,5 тис. досліджень), для забезпечення виконання яких на придбання засобів
лабораторної діагностики спрямовано 3 201,4 тис. грн (2018 рік –
1 988,5 тис. грн, 2019 рік – 779,1 тис. грн, 2020 рік – 433,8 тис. грн), допущено
нерезультативне використання бюджетних коштів.
1.1.5. Держпродспоживслужбою у 2018 році допущено нерезультативне
використання бюджетних коштів у сумі 129,7 тис. грн унаслідок їх спрямування на
придбання інших засобів лабораторної діагностики, ніж було передбачено
договором (від 17.10.2018 № 1710/2), укладеним Держпродспоживслужбою із
ТОВ «НВФ Укрмедіалаб» на придбання тест-реагентів для бактеріологічних
досліджень загальною вартістю 1 152,0 тис. гривень. У подальшому обсяг
закупівлі був зменшений на суму 129,7 тис. грн згідно з укладеним додатковим
договором (від 27.12.2018 № 1) у зв’язку з неможливістю поставки до кінця
2018 року постачальником двох найменувань тест-реагентів для бактеріологічних
досліджень.
1.2. За напрямом «Матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим
обладнанням і транспортом» використано бюджетних коштів у загальній сумі
89 212,4 тис. грн, у тому числі: за загальним фондом – 77 199,9 тис. грн, що
становить 97,2 відс. плану (79 425,0 тис. грн), за спеціальним –
12 012,5 тис. гривень.
1.2.1. Результативні показники, визначені паспортами бюджетної
програми за напрямом «Матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим
обладнанням і транспортом», відповідно до звітів про їх виконання, здебільшого
є виконаними. Зокрема, придбано більше запланованої кількості спеціалізованого
обладнання (у 2018 році – 1016 од. при запланованих 786 од.; у 2019 році – 298 од.
при запланованих 250 одиниць.). Водночас у 2018 році менше придбано
спеціалізованих транспортних засобів (46 од. при запланованих 48 од.) з
причини відсутності учасників у процедурі відкритих торгів, яка була оголошена
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Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області. При
цьому закуплено спеціалізовані транспортні засоби за середньою ціною меншою,
ніж планувалась (422,8 тис. грн за запланованої ціни 500 тис. гривень).
1.2.2. Держпродспоживслужбою допущено неефективне управління
майном загальною вартістю 4 392,5 тис. грн, яке безкоштовно отримано
ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від
ТОВ «МЕДДІРЕКТ» (акт приймання-передачі від 07.09.2020 на виконання умов
договору від 10.06.2019 № 10/06, укладеного Держпродспоживслужбою з
ТОВ «МЕДДІРЕКТ»), у зв’язку з його невикористанням протягом певного часу
через накладення з 26.02.2020 по 20.08.2020 слідчим органом у рамках
кримінального провадження арешту на такі матеріальні цінності, та
неприйняттям Держпродспоживслужбою рішення щодо подальшого їх
використання. Обладнанням передбачено оснастити регіональні державні
лабораторії Держпродспоживслужби для проведення повної процедури
тестування на губчастоподібну енцефалопатію ВРХ у рамках виконання
Програми визначення статусу України як країни з контрольованим ризиком
щодо губчастоподібної енцефалопатії ВРХ, затвердженої наказом
Держпродспоживслужби від 14.04.2017 № 258.
1.2.3. З недотриманням вимоги Інструкції щодо застосування економічної
класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 № 333,
зареєстрованим у Мін’юсті 27.03.2012 за № 456/20769 (підпункт 2.2.2 пункту 2.2
глави 2), відповідно до якої придбання виробів медичного призначення, що не
беруться на облік як основні засоби, передбачаються за КЕКВ 2220
(медикаменти та перев'язувальні матеріали), ДНДІ з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи при внесенні змін до кошторисів на 2018 та
2020 роки за спеціальним фондом безкоштовно отримані матеріальні цінності
(тримачі для автоматичних піпеток, шприци для відбору зразків, глибоколуночні
планшети, мати та фольга для ущільнення глибоколуночних планшетів,
наконечники для дозаторів), не взяті на облік як основні засоби, а віднесені до
КЕКВ 2210 в сумі 641,1 тис. грн та КЕКВ 3110 – 23,1 тис. грн, що відповідно до
пункту 31 статті 116 Бюджетного кодексу є порушенням бюджетного
законодавства. У 2020 році за результатами аудиту ДНДІ з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи під час проведення аудиту
усунено це порушення шляхом внесення відповідних змін до кошторису.
1.2.4. Непідписання ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи у 2019 році договору з переможцем відкритих торгів
ТОВ «МЕДДІРЕКТ» загальною вартістю 15 986,0 тис. грн на придбання
штативів для пробірок, наборів для маркування лікарських засобів, мікропіпеток
з ручним заповненням, мішків для збору лабораторних біологічно небезпечних
відходів, наконечників для піпеток, стерильних пробірок, мікропланшетів,
шприців загального призначення разового застосування спричинило
незавершення процедури закупівлі та призвело до недотримання вимоги частини
другої статті 32 Закону України від 25.12.2015 № 922 «Про публічні закупівлі»,
в редакції, що діяла у 2019 році.
1.3. За напрямом «Відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої
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фізичним особам внаслідок запровадження карантину (карантинних обмежень)
тварин у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації та профілактики
африканської чуми свиней, спрямованих на вилучення з метою знищення» в
2019–2020 роках використано бюджетних коштів за загальним фондом
державного бюджету у сумі 1 392,2 тис. грн, що становить лише 9,3 відс. плану
(15 000,0 тис. гривень).
1.3.1. Аналіз результативних показників, визначених паспортами
бюджетної програми, відповідно до звітів про їх виконання засвідчив, що
внаслідок зменшення кількості спалахів африканської чуми свиней на території
держави кількість вилучених тварин у фізичних осіб у зв'язку з проведенням
процедур і робіт з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней у
2019 році становить 0,8 тис. голів при запланованих 5 тис. голів, у 2020 році –
0,7 тис. голів при запланованих 2,5 тис. голів. При цьому за рахунок бюджетних
коштів 15 фізичним особам відшкодовано майнової шкоди (збитків) у сумі
1 392,3 тис. грн за 559 вилучених та знищених голів домашніх свиней (2019 рік –
461 голову, 2020 рік – 98 голів), що становить лише 37,8 відс. загальної кількості
вилучених і знищених домашніх свиней.
Показник частки ліквідованих спалахів інфекційних хвороб тварин у
загальній кількості виявлених виконано на 82 відс. при планових 95 відс., у
зв’язку з тим, що в 232 неблагополучних пунктах станом на 01.01.2021 тривала
ліквідація захворювання (виявлені в листопаді – грудні і термін ліквідації
відповідно до законодавства закінчується у січні – лютому 2021 року).
1.3.2. Держпродспоживслужбою, внаслідок незбільшення бюджетних
асигнувань на 2019 рік для ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, не
забезпечено своєчасного відшкодування у повному обсязі фізичним особам
майнової шкоди (збитків) за вилучення та знищення домашніх свиней, що є
свідченням неефективного управління бюджетними коштами. Так, за наданими
документами, за потреби у відшкодуванні фізичним особам майнової шкоди
(збитків) за вилучення та знищення 121 голови домашніх свиней у сумі
425,2 тис. грн, фактично з державного бюджету відповідно до кошторисних
призначень ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області виділено лише
300 тис. грн, а решту коштів у сумі 125,2 тис. грн було відшкодовано фізичній
особі в листопаді 2020 року.
1.4. За напрямом «Сплата внесків до Міжнародного епізоотичного бюро»
в 2018–2020 роках використано бюджетних коштів за загальним фондом
державного бюджету у сумі 15 597,0 тис. грн, що становить 94 відс. плану
(16 590,1 тис. гривень).
До
Всесвітньої
організації
охорони
здоров’я
тварин
Держпродспоживслужбою щорічно подаються звіти про реєстрацію спалахів
інфекційних захворювань на території України або зняття карантинних
обмежень щодо раніше поданих спалахів та звіти про підтвердження статусу
України як країни, вільної від ящуру. Так, у 2018 році подано 27 термінових
(26 – африканська чума свиней, 1 – сибірка) та 129 подальших звітів
(126 – африканська чума свиней, 3 – сибірка); у 2019 році – 22 термінових та
59 подальших звітів; у 2020 році – 28 термінових (23 – африканська чума свиней,
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4 – грип птиці, 1 – туляремія) та 35 подальших (28 – африканська чума свиней,
7 – грип птиці).
1.5. За напрямом «Депонування штамів мікроорганізмів» у 2020 році
використано кошти загального фонду державного бюджету у сумі
2 413,7 тис.грн, що становить 99,9 відс. відкритих асигнувань (2 415,1 тис. грн)
або 88,8 відс. плану (2 718,5 тис. гривень).
У 2020 році за рахунок бюджетних коштів забезпечено депонування і
збереження штамів мікроорганізмів, які віднесені до Державного реєстру
наукових об’єктів, що становлять національне надбання. Зокрема, Державним
науково-контрольним інститутом біотехнологій і штамів мікроорганізмів:
отримано головну посівну культуру – 30 штамів мікроорганізмів (сума витрат
1 024,1 тис. грн); задепоновано 23 штами мікрорганізмів 9 ліній культур клітин
(215,8 тис. грн); перевірено властивості 150 штамів мікрорганізмів (128 тис. грн);
методом ПЛР ідентифіковано 67 штамів мікрорганізмів (262,3 тис. грн);
забезпечено зберігання 150 штамів мікрорганізмів (478,1 тис. грн); перевірено
патогенні властивості 20 штамів мікрорганізмів (сума витрат 305,4 тис. гривень).
1.6. За напрямом «Відшкодування витрат на транспортування та
зберігання ветеринарних препаратів установам ветеринарної медицини, які
мають необхідні для надання зазначених послуг умови, відповідну матеріальну
базу (склади, холодильники, обладнаний транспорт) і забезпечені спеціалістами»
у 2020 році використано кошти загального фонду державного бюджету у сумі
398,6 тис. грн, що становить 99,7 відс. плану (400,0 тис. гривень).
З метою відшкодування витрат за зберігання резерву вакцини проти ящуру
та заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби в 2020 році
Держпродспоживслужбою укладено два договори загальною вартістю
398,6 тис. грн, які оплачені у повному обсязі, а саме:
- договір від 09.06.2020 № 27/20, укладений з Державним науковоконтрольним інститутом біотехнології і штамів мікроорганізмів, про
відшкодування витрат за зберігання ветеринарного препарату, а саме вакцини
проти заразного вузликового дерматиту БОВІВАКС LSD-N (BOVIVAXLSD-N)
у кількості 150 тис. доз, яка є його резервом. Вартість відшкодування витрат за
зберігання товару становила 199,3 тис. грн (з ПДВ);
- договір від 09.06.2020 № 26/20, укладений з Державним підприємством
«Сумська біологічна фабрика», про відшкодування витрат за зберігання
ветеринарного препарату, а саме вакцини проти ящуру AFTOVAC OIL
(АФТОВАК ОІЛ) ВЕТАЛ Енімал Хелс Продактс Компані, у кількості
500,0 тис. доз, яка є його резервом. Вартість відшкодування витрат за зберігання
товару становила 199,3 тис. грн (з ПДВ).
1.7. Унаслідок неналежного планування видатків державного бюджету,
спрямованих
на
проведення
протиепізоотичних
заходів,
Держпродспоживслужбою у 2018–2020 роках допущено неефективне
управління коштами державного бюджету у загальній сумі 161 336,8 тис. грн
(2018 рік – 110 299,4 тис. грн, 2019 рік – 44 676,6 тис. грн, 2020 рік –
6 360,8 тис. грн), зокрема:
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49 959,4 тис. грн (2019 – 43 661,7 тис. грн, 2020 – 6 297,7 тис. грн) – не
використані відкриті у повному обсязі бюджетні асигнування через неподання
Мінагрополітики та Мінекономіки як головними розпорядниками коштів
державного бюджету та Держпродспоживслужбою як відповідальним
виконавцем розподілів відкритих асигнувань, у зв'язку з відсутністю бюджетних
фінансових зобов'язань;
111 377,4 тис. грн (2018 рік – 110 299,4 тис. грн, 2019 рік – 1 014,9 тис. грн,
2020 рік – 63,1 тис. грн) – повернено до державного бюджету як невикористані
безпосередньо з рахунків розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня –
Держпродспоживслужби та її територіальних органів, у зв’язку із закриттям
рахунків, відкритих у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету
згідно із статтею 57 Бюджетного кодексу.
1.8. Через відсутність відповідного нормативно-правового регулювання
питання використання коштів, отриманих у межах міжнародних угод як
відшкодування понесених витрат, Держпродспоживлужбою допущено
неефективне управління коштами спеціального фонду державного бюджету
внаслідок їх невикористання та накопичення на банківських валютних рахунках
на загальну суму 69 774,2 тис. грн, зокрема:
9 647,2 тис. грн – за грантовими угодами, укладеними з Європейською
Комісією щодо підтримки заходів захисту, які здійснюються з метою боротьби з
африканською чумою свиней (АЧС) в Україні;
60 127,0 тис. грн – за міжнародними угодами, укладеними з Міністром
сільського господарства і розвитку села республіки Польща та Міністерством
сільського господарства Угорщини щодо виконання програми боротьби зі
сказом на території України.
1.9. Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та
підпорядкованими їй установами при використанні бюджетних коштів
допущено нерезультативне та неекономне використання коштів державного
бюджету відповідно у сумі 169,0 тис. грн та 160,6 тис. грн, а також неефективне
управління майном загальною вартістю 1 692,6 тис. гривень. Крім того, не
дотримано правильності та своєчасності відображення в бухгалтерському
обліку, бюджетній та фінансовій звітності фінансово-господарських операцій –
2 156,8 тис. гривень. Не дотримувалися також вимоги законодавства при
проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг.
2. З недотриманням Правил складання паспортів бюджетних програм та
звітів про їх виконання (абзац дев’ятий пункту 10), затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованим в Мін'юсті
21.01.2002 за № 47/7368, не внесено зміни до паспорта бюджетної програми за
КПКВК 1209020, оскільки Мінфіном як учасником бюджетного процесу не
враховано звернення Мінекономіки та Держпродспоживслужби і не погоджено
новий напрям використання бюджетних коштів – «Матеріально-технічне
забезпечення», внаслідок чого отримані у натуральній формі ДНДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи матеріальні
цінності загальною вартістю 4 369,5 тис. грн у Звіті про виконання паспорта
бюджетної програми за 2020 рік (за спеціальним фондом) відображено за
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напрямом використання бюджетних коштів «Придбання ветеринарних
препаратів», що є свідченням включення до цього звіту недостовірних даних, та
відповідно до Бюджетного кодексу (пункт 36 частини першої статті 116) є
порушенням бюджетного законодавства.
3. Протягом 2018–2020 років Держпродспоживслужбою проводились
заходи, спрямовані на протидію поширенню вірусу сказу, на які використано
1 112 139,0 тис. грн коштів державного бюджету, що становить 62,9 відс.
використаних
коштів
на
протиепізоотичні
заходи.
Зокрема,
Держпродспоживслужбою проводились заходи з парентеральної вакцинації
домашніх тварин проти сказу, на які спрямовано 225 234,2 тис. грн (20,2 відс.),
та заходи з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, на які
спрямовано 886 904,8 тис. грн (79,8 відс.) коштів державного бюджету.
3.1. Проведення Держпродспоживслужбою у 2018–2020 роках щеплень і
лікувально-профілактичних заходів із профілактики сказу 17,1 млн домашніх
тварин сприяло зменшенню кількості випадків зараження вірусом сказу тварин
в Україні більше ніж удвічі за період 2018–2020 років, але кількість цих випадків
все ще залишається значною (454 випадків у 2020 році). Однак через недоліки в
плануванні видатків та неузгодженість визначеної потреби в вакцині (без
урахування залишків вакцини) із запланованими заходами щеплень проти сказу
кошти державного бюджету на загальну суму 14 829,3 тис. грн використані
неекономно.
3.2. Виконання у 2018–2020 роках заходів щодо пероральної імунізації
диких тварин проти сказу на території України проводилось за відсутності
розробленої та затвердженої Програми (кампанії), наявність якої передбачена
Методичними рекомендаціями «Планування, організація та проведення
пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу». Як наслідок,
Держпродспоживслужбою не проводився збір та аналіз інформації про
лабораторно підтверджені випадки сказу серед людей і тварин в зоні, де
передбачалось проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин
проти сказу, за останні 5 років.
3.3. Результативні показники в паспорті бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» у
2018–2020 роках не характеризують найважливіші аспекти очікуваного
результату від проведення заходів з пероральної імунізації диких м’ясоїдних
тварин проти сказу, а саме відсоток лисиць, які мають антитіла до вірусу сказу,
та потребують удосконалення згідно із Загальними вимогами до визначення
результативних показників бюджетних програм (пункт 4), затвердженими
наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України від 27.12.2010 за № 1353/18648.
3.4. Незважаючи на світовий досвід та не враховуючи Методичні
рекомендації «Планування, організація та проведення пероральної імунізації
м’ясоїдних тварин проти сказу» (пункт 2), усі три кампанії пероральної
вакцинації диких мясоїдних тварин проти сказу у 2018, 2019 та 2020 роках, у
зв’язку з несвоєчасним затвердженням паспорта бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро» у
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2018 році та незабезпеченням граничного обсягу видатків у 2019–2020 роках за
цією бюджетною програмою, проведені лише один раз на рік (восени), що мало
негативний вплив на ефективність проведених кампаній. Разом з тим у 2018 році
розповсюдження вакцини «Орісвак» здійснювалось з розрахунку 20 дозприманок на 1 км2, що на 20,0 відс. менше норми, передбаченої вищевказаними
Методичними рекомендаціями (25 доз-приманок на 1 км2). Не врахована також
рекомендація щодо застосування концентрації принад в межах 25-30 доз/км2 в
зонах ендемічності сказу.
3.5. Застосування різних підходів до інтерпретації результатів досліджень
сироваток крові від диких м’ясоїдних тварин в ДНДІ з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи та Регіональній державній лабораторії
Держпродспоживслужби в Полтавській області призвело до отримання ними
даних про ефективність пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти
сказу, які не є тотожними. При цьому матеріали досліджень Регіональної
державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області містять
результати із захисним рівнем антирабічних антитіл з показником менше 0,5 ОМ,
тобто, у таких тварин незважаючи на наявність антитіл існує ризик зараження
вірусом сказу.
3.6. Результати досліджень зубів від диких м’ясоїдних тварин після
пероральної вакцинації проти сказу на присутність маркера (ТС-тетрацикліну)
підтверджують, що кампанії 2018 та 2019 року з пероральної імунізації
м’ясоїдних тварин проти сказу в Україні охопили майже 50,0 відс. популяції
лисиць щорічно, з яких імунітет проти сказу отримало відповідно 18,5 та
16,4 відс. лисиць. Однак необхідний рівень для розриву епізоотичного ланцюга і
подолання поширення вірусу сказу (не менше 70 відс. лисиць повинні мати
антитіла до вірусу сказу з титрами не нижче 0,5 МО) за результатами проведених
у 2018 та 2019 роках кампаній з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин
не досягнено. Для забезпечення ефективності проведення пероральної імунізації
диких м’ясоїдних тварин необхідно проводити відповідні кампанії не менше
5 років. Отже, існує ризик нерезультативного використання коштів державного
бюджету в сумі 492 392,6 тис. грн, спрямованих на проведення цих кампаній.
3.7. Результатом проведених кампаній пероральної вакцинації лисиць
проти сказу в прикордонних з Польщею та Угорщиною територіях є щеплення
43,1 відс. лисиць проти сказу в буферній зоні вздовж українсько-польського
кордону та 40,5 відс. лисиць в буферній зоні вздовж українсько-угорського
кордону на території України. Аналіз динаміки випадків зараження лисиць
вірусом сказу в Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та
Рівненській областях у 2017–2020 роках свідчить, що в Волинській та
Рівненській областях кількість випадків зараження лисиць сказом у 2020 році
зменшилась порівняно з 2017 роком більше ніж у чотири рази, в ІваноФранківській та Львівській областях більше ніж у три рази. У Закарпатській
області після різкого зростання у 2018 році захворюваності на сказ (19 випадків)
кількість випадків зараження у 2020 році зменшилась удвічі.
3.8. Відповідно до укладених угод з Міністром сільського господарства і
розвитку села республіки Польща та Міністерством сільського господарства
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Угорщини щодо виконання програми боротьби зі сказом на території України в
2018–2020 роках на рахунки Держпродспоживслужби надійшло 2,4 млн євро.
При цьому витрати, понесені в 2018 році під час проведення кампанії з
пероральної імунізації лисиць проти сказу вздовж українсько-польського
кордону на території України, на відшкодування не подавались, у зв’язку з чим
Державним бюджетом України недоотримано доходів у розмірі
6 632,3 тис. гривень.
4. Виконання проєкту «Підтримка заходів захисту, які здійснюються з
метою боротьби з африканською чумою свиней (АЧС) в Україні» за фінансової
підтримки Європейського Союзу сприяло вчасному виявленню спалахів АЧС в
7 областях України для вжиття відповідних заходів з метою запобігання
поширенню цієї хвороби, та як наслідок, за 2015–2020 роки спостерігається
зменшення випадків захворюваності АЧС в областях, залучених до виконання
грантових угод. Зокрема, кількість випадків АЧС в регіоні, в якому
реалізовувався проєкт, у 2020 році скоротилась в 16 разів, а в Волинській,
Закарпатській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях в 2020 році взагалі
не зареєстровано жодного випадку АЧС.
5. Система внутрішнього контролю, запроваджена Мінекономіки,
Мінагрополітики як головними розпорядниками коштів державного бюджету та
Держпродспоживслужбою, як розпорядником коштів державного бюджету
нижчого рівня і відповідальним виконавцем бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро», була
недостатньо ефективною. В Держпродспоживслужбі неврегульованими є
питання внутрішнього контролю, а саме: не організовано процесу стратегічного
планування, не здійснювався моніторинг цілей та досягнень їх ключових
показників ефективності; не встановлено розподілу, закріплення повноважень,
обов’язків та відповідальності щодо виконання бюджетних програм; не
затверджувались пріоритетні напрями роботи на звітний період; не
ідентифікувались основні ризики в діяльності, що могли вплинути на
спроможність виконувати її основні завдання; не здійснювалась оцінка
результативності системи внутрішнього контролю.
Відділом внутрішнього аудиту Держпродспоживслужби у 2018–
2020 роках проведено 20 планових і позапланових аудиторських досліджень за
різними темами (аудити ефективності, відповідності і фінансові аудити головних
управлінь Держпродспоживслужби в областях, установ та організацій, що
знаходяться у їх підпорядкуванні). Проте під час проведення аудитів питання
ветеринарної медицини досліджувались лише у трьох головних управліннях
Держпродспоживслужби,
а
саме:
в
Головному
управлінні
Держпродспоживслужби в Харківській області та підпорядкованих йому
установах та організаціях; в Головному управлінні Держпродспоживслужби в
Тернопільській області, в Головному управлінні Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області.
6. Мінагрополітики (у 2018–2019 роках), Мінекономіки (у 2020 році) та
Держпродспоживслужбою як учасниками бюджетного процесу не забезпечено
належного планування видатків державного бюджету, спрямованих на проведення
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протиепізоотичних заходів, зокрема:
6.1. З недотриманням вимог Інструкції з підготовки бюджетних запитів,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2020 № 687
(пункт 4.7 розділу IV), зареєстрованим у Мін’юсті 26.06.2020 за № 1057/21369
(яким передбачено, що напрями використання бюджетних коштів визначаються
відповідно до Правил № 1098), у бюджетних запитах на 2018–2020 роки
заплановано напрям використання бюджетних коштів «Часткова компенсація
витрат, пов'язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного
походження, не призначених для споживання людей», який не передбачено
Порядком № 413.
6.2. З недотриманням вимог Порядку № 228 показники видатків загального
фонду державного бюджету, які включені Держпродспоживслужбою у
розрахунок до кошторисів центрального апарату за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро»
(2018 рік – 687 195,0 тис. грн, 2019 рік – 668 639,8 тис. грн, 2020 рік –
573 639,8 тис. грн), належним чином не деталізовані за видами та кількістю
товарів (робіт, послуг).
6.3. З недотриманням вимог Порядку № 228 (пункти 3, 20, 21) ДНДІ з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи при складанні
проєктів кошторисів на 2018 та 2019 роки за КПКВК 2809020, визначено обсяг
бюджетних асигнувань на 2018 рік – 28 776,3 тис. грн, на 2019 рік –
25 926,5 тис. грн для закупівлі діагностикумів та лабораторних витратних
матеріалів з метою централізованого забезпечення регіональних державних
лабораторій Держпродспоживслужби, а отже, не для забезпечення потреб діяльності
інституту.
6.4. В порушення вимог статті 20 Бюджетного кодексу (частина восьма) та
Правил № 1098 (пункт 6 розділу I) паспорти за бюджетною програмою
«Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро» на
2018, 2019, 2020 роки затверджувалися з недотриманням термінів (на 50, 26 і
18 днів відповідно), а саме: на 2018 рік – спільним наказом Мінагрополітики та
Мінфіну від 06.04.2018 № 179/420; на 2019 рік – наказом Мінагрополітики від
13.03.2019 № 136; на 2020 рік – наказом Мінекономіки від 04.03.2020 № 404.
6.5. З недотриманням вимог Бюджетного кодексу (абзац третій пункту 6
частини п'ятої статті 22), Правил № 1098 (пункт 4 розділу I) та Порядку № 413
(пункт 2) в частині забезпечення відповідності змісту паспортів бюджетних
програм, зокрема, порядкам використання бюджетних коштів, головним
розпорядником коштів державного бюджету (Мінагрополітики) у паспортах
бюджетної програми «Протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному
епізоотичному бюро» у 2018–2019 роках визначено напрям використання
бюджетних коштів – «Нерозподілений залишок (до визначення механізму
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової
компенсації витрат, пов’язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів
тваринного походження, не призначених для споживання людиною, шляхом
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 № 413)»,
який не передбачено Порядком № 413. При цьому кошти державного бюджету
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за цим напрямом у 2018–2019 роках, у зв’язку із законодавчою
неврегульованістю питання компенсації витрат, пов'язаних з утилізацією та
видаленням побічних продуктів тваринного походження, не використовувалися.
Зміна головним розпорядником коштів державного бюджету напрямів
використання бюджетних коштів, результативних показників, які їх характеризують,
та перерозподіл видатків шляхом внесення змін до паспортів бюджетних програм
в останні дні грудня відповідного фінансового року не сприяє ефективному
використанню коштів державного бюджету та свідчить, зокрема, про
неналежний стан їх планування.
7. У 2018–2020 роках Держпродспоживслужбою формування планів
протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних
хвороб тварин в Україні відбувалось з недотриманням нормативно-правових актів –
Порядку складання планів протиепізоотичних заходів, затвердженого наказом
Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 08.12.2014
№ 154, та Порядку № 413, зокрема, у частині формування потреби в засобах захисту
тварин на протиепізоотичні заходи без урахування обсягів потреб головних
управлінь Держпродспоживслужби в областях. Внесення змін до планів
протиепізоотичних заходів без погодження Комісії та Мінагрополітики і
Мінекономіки, і недостатній рівень забезпечення у 2018–2020 роках потреби в
бюджетних коштах (близько 60 відс.) не сприяло їх виконанню та, як наслідок,
впливало на оцінку епізоотичного стану на території України.
7.1. Недосконалість порядку складання планів протиепізоотичних заходів
та відсутність вимог щодо звітування про їх виконання, а саме у частині
відображення у планах протиепізоотичних заходів виконання показників лише
за рахунок бюджетних коштів, та включення до показників звітів про виконання
цих планів даних про виконання заходів як за бюджетні кошти, так і за рахунок
інших джерел призвело до значного перевиконання окремих показників цих
заходів, та, як наслідок, ускладнює здійснення належного аналізу виконання
результативних показників та надання відповідної оцінки використанню
бюджетних коштів.
7.2. Через нормативно-правову неврегульованість питання створення
залишків засобів захисту тварин, на кінець відповідного звітного періоду
утворені значні їх обсяги, чим допущено неекономне використання коштів
державного бюджету у сумі 406 882,6 тис. грн (2018 рік – 20 296,8 тис. грн,
2019 рік – 198 623,1 тис. грн, 2020 рік – 187 962,7 тис. гривень). Крім того,
непроведення значної кількості лабораторно-діагностичних досліджень та
утилізація великої кількості ветеринарних препаратів зумовили нерезультативне
використання бюджетних коштів відповідно у сумі 3 201,4 тис. грн і 2 611,1 тис.
грн (2018 рік – 2 594,9 тис. грн, 2019 рік – 1 799,7 тис. грн, 1 417,9 тис. гривень).
8. Діяльність Комісії не сприяла належному виконанню її завдань і
функцій. Окремі її рішення є невиконаними. Стратегічний план
протепізоотичних заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин в
Україні на 2019–2021 роки, який було доручено розробити на засіданні Комісії
28.12.2018, не розроблено, що не сприяє належному системному плануванню,
формуванню та виконанню протиепізоотичних заходів. При цьому такий стан
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виконання рішень Комісії та незначна черговість її засідань (протягом 2018–
2020 років відбулось лише чотири засідання Комісії, а саме: у 2018 році – три
засідання (протоколи: від 19.01.2018 № 1; 09.10.2018 № 2; 28.12.2018 № 3); у
2019 році – не відбулось жодного засідання; у 2020 році – одне засідання
(протокол від 12.02.2020 №1) при складній епізоотичній ситуації в країні може
свідчити про наявність ризиків незабезпечення належного оперативного
контролю, керівництва та координації діяльності органів виконавчої влади,
державних служб, підприємств, установ, організацій та осіб щодо запобігання
спалахам масових хвороб тварин і отруєнням та їх ліквідації.
9. Невиконаним є план заходів з виконання Угоди про Асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від
27.06.2014, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
25.10.2017 № 1106, в частині санітарних та фітосанітарні заходів.
Із 24 передбачених цим планом завдань виконано лише 17 (70,8 відс.), на
реалізацію яких видано 7 нормативних актів (наказів Мінекономіки,
Мінагрополітики). За інформацією Мінекономіки, наданою до аудиту, затримка
у прийнятті вищевказаних нормативно-правових актів обумовлена змінами у
структурі центральних органів виконавчої влади, що відбулися протягом 2019–
2020 років, зокрема ліквідацією Мінагрополітики, реорганізацією Мінекономіки
і змінами у структурі Мінекономіки.
10. Законодавче та нормативно-правове поле з питань забезпечення
епізоотичного благополуччя на території України та недосконалість і
суперечливість окремих його норм щодо фінансування протиепізоотичних
заходів потребує подальшого удосконалення, що зумовлено як неодноразовими
організаційними змінами органів державного управління у цій сфері, так і
прийняттям нових законодавчих актів (Верховною Радою України 04.02.2021
прийнятий Закон України № 1206 «Про ветеринарну медицину»).
Зокрема, положення постанови Кабінету Міністрів України від
15.08.1992 № 478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторнодіагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що
проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних
бюджетних та інших коштів» та постанови Кабінету Міністрів України від
11.12.1998 № 1960 «Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і
організацій державної ветеринарної медицини» потребують правового
урегулювання в частині застосування найменувань центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики
у сфері ветеринарної медицини, та центрального органу виконавчої влади, який
реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, що вживаються у
чинних нормативно-правових актах.
Порядок № 413 (пункт 4) визначає, що Держпродспоживслужба здійснює
за погодженням з Мінекономіки розподіл бюджетних коштів між головними
управліннями Держпродспоживслужби в області, м. Києві і державними
установами ветеринарної медицини. Водночас згідно з Бюджетним кодексом
(абзац третій частини п’ятої статті 22) головний розпорядник бюджетних коштів
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отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний
бюджет України; приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання
бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або
одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у
встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань. Отже, норма
Порядку № 413 не відповідає вимогам Бюджетного кодексу у частині здійснення
за погодженням з Мінекономіки вищезазначеного розподілу коштів.
Крім того, Порядок № 413 не врегульовує питання придбання витратних
матеріалів, які вкрай необхідні для забезпечення діяльності з надання послуг,
пов’язаних з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб
тварин.
Також норми Порядку № 413 є неузгодженими, що призводить до
неоднозначного його тлумачення, зокрема у частині спрямування бюджетних
коштів на матеріально-технічне забезпечення спеціалізованим обладнанням і
транспортом. Так, згідно з абзацом першим підпункту 3 пункту 2 Порядку № 413
бюджетні кошти спрямовуються на матеріально-технічне забезпечення
спеціалізованим обладнанням і транспортом, а відповідно до абзацу четвертого
цього ж підпункту пункту 2 Порядку № 413 – на «використання спеціалізованих
транспортних засобів ветеринарної медицини, придбання запасних частин,
вузлів, пально-мастильних матеріалів…».
Згідно з вимогами Порядку № 413 (підпункт 3 пункту 2) перелік
спеціалізованих транспортних засобів та спеціалізованого обладнання, що
використовуються для здійснення протиепізоотичних заходів, затверджується
Держпродспоживслужбою за погодженням з Мінекономіки і Комісією. Проте
перелік видів спеціалізованих транспортних засобів Держпродспоживслужби,
затверджений наказом Держпродспоживслужби від 15.06.2017 № 410, не
погоджений Мінагрополітики та Комісією. При цьому перелік спеціалізованого
обладнання, що використовується для здійснення протиепізоотичних заходів,
Держпродспоживслужбою взагалі не затверджено, та відповідно не погоджено
Мінекономіки та Комісією.
Методика створення та використання резерву ветеринарних препаратів,
затверджена наказом Державного комітету ветеринарної медицини від
08.04.2009 № 76 та погоджена Комісією (протокол № 12 від 07.04.2009), не
передбачає норми накопичення резервів ветеринарних препаратів (вакцин)
проти ящура та заразного вузликового дерматиту ВРХ, необхідність створення
яких визначено Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при
Кабінеті Міністрів України.
ПРОПОЗИЦІЇ
1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів
державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів, та
рішення Рахункової палати надіслати Верховній Раді України протягом 15 днів
із дня затвердження цього Звіту.
2. Відомості про результати аудиту ефективності використання коштів
державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів, у
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формі рішення Рахункової палати і Звіт надіслати Кабінету Міністрів України
і з метою подальшого удосконалення законодавчих та інших нормативноправових актів, які забезпечують питання державного регулювання у галузі
ветеринарної медицини та підвищення ефективності діяльності у зазначеній
сфері, рекомендувати доручити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України вжити заходів щодо:

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України
проєктів нормативно-правових актів щодо реалізації Закону № 1206;

активізації виконання заходів з метою імплементації Україною
Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання,
пов’язані з торгівлею» (стаття 59 глави 4) Угоди про Асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014,
ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678;

правового урегулювання положень Постанови № 478 та
Постанови № 1960 в частині застосування найменувань центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики
у сфері ветеринарної медицини та центрального органу виконавчої влади, який
реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, що вживаються у
чинних нормативно-правових актах;

розроблення та затвердження Стратегічного плану протепізоотичних
заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин в Україні з метою
забезпечення належного системного планування, формування та виконання
протиепізоотичних заходів;

забезпечення ефективної діяльності Державної надзвичайної
протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України з метою здійснення
належного оперативного контролю, керівництва та координації діяльності
органів виконавчої влади, державних служб, підприємств, установ, організацій
та осіб щодо запобігання спалахам масових хвороб тварин і отруєнням та їх
ліквідації;

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України
проєктів нормативно-правових актів щодо:
- нормативно-правового врегулювання питання використання коштів, які
Держпродспоживслужба отримала в межах міжнародних угод у вигляді
відшкодування понесених витрат за рахунок Державного бюджету України;
- внесення змін до Порядку № 1003) та Порядку № 413 у частині чіткого
визначення критеріїв, на підставі яких державні надзвичайні протиепізоотичні
комісії можуть ухвалити рішення про відмову у відшкодуванні майнової шкоди;
- внесення змін до Порядку № 413, з метою удосконалення його норм,
зокрема:
приведення норм цього Порядку (пункт 4) у відповідність із вимогами
Бюджетного кодексу (стаття 22);
узгодження положень абзаців першого та четвертого підпункту 3 пункту 2
Порядку № 413 в частині спрямування бюджетних коштів на придбання
спеціалізованих транспортних засобів;
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запровадження звітування Держпродспоживслужби про виконання планів
протиепізоотичних заходів перед головним розпорядником коштів державного
бюджету;
унормування накопичення залишків ветеринарних препаратів та витратних
матеріалів, придбаних у попередніх роках, для своєчасного проведення
протиепізоотичних заходів;
передбачення придбання витратних матеріалів, які використовуються для
проведення
лабораторно-діагностичних досліджень при інфекційних та
паразитарних хворобах тварин;
визначення переліку лабораторно-діагностичних досліджень при
інфекційних і паразитарних хворобах тварин, що проводяться за рахунок коштів
державного бюджету, передбачивши методи діагностики, необхідні для
проведення лабораторно-діагностичних досліджень заразних хвороб тварин, з
урахуванням їх актуалізації.
4. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Міністерству розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України і з метою
подальшого удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів,
які забезпечують питання державного регулювання у галузі ветеринарної
медицини та підвищення ефективності діяльності у зазначеній сфері,
рекомендувати вжити заходів щодо:

розроблення та прийняття нормативно-правових актів з метою
реалізації Закону № 1206;

активізації виконання заходів з метою імплементації Україною Глави
IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані
з торгівлею» (стаття 59 глави 4) Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014,
ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678;

правового урегулювання положень Постанови № 478 та
Постанови № 1960 в частині застосування найменувань центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики
у сфері ветеринарної медицини та центрального органу виконавчої влади, який
реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, що вживаються у
чинних нормативно-правових актах;

розроблення та затвердження Стратегічного плану протепізоотичних
заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин в Україні з метою
забезпечення належного системного планування, формування та виконання
протиепізоотичних заходів;

збільшення штатної чисельності експертної групи у сфері
безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин директорату
державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів Мінекономіки
з метою розробки та своєчасного прийняття нормативно-правових актів та інших
заходів із формування та реалізації державної політики у сфері ветеринарної
медицини, здоров’я та благополуччя тварин;
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розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України
проєктів нормативно-правових актів щодо:
- нормативно-правового врегулювання питання використання коштів, які
Держпродспоживслужба отримала в межах міжнародних угод у вигляді
відшкодування понесених витрат за рахунок Державного бюджету України;
- внесення змін до Порядку № 1003 та Порядку № 413 у частині чіткого
визначення критеріїв, на підставі яких державні надзвичайні протиепізоотичні
комісії можуть ухвалити рішення про відмову у відшкодуванні майнової шкоди;
- удосконалення форм планів проведення протиепізоотичних заходів,
зокрема щодо проведення діагностичних досліджень з профілактики заразних
хвороб; щеплень і лікувально-профілактичних заходів з профілактики заразних
хвороб, проведення ветеринарно-санітарних заходів та звітів про їх виконання за
джерелами їх фінансування;
- внесення змін до Порядку № 413, з метою удосконалення його норм,
зокрема:
приведення норм цього Порядку (пункт 4) у відповідність із вимогами
Бюджетного кодексу (стаття 22);
узгодження положень абзаців першого та четвертого підпункту 3 пункту 2
Порядку № 413 в частині спрямування бюджетних коштів на придбання
спеціалізованих транспортних засобів;
запровадження звітування Держпродспоживслужби про виконання планів
протиепізоотичних заходів перед головним розпорядником коштів державного
бюджету;
унормування накопичення залишків ветеринарних препаратів та витратних
матеріалів, придбаних у попередніх роках, для своєчасного проведення
протиепізоотичних заходів;
передбачення придбання витратних матеріалів, які використовуються для
проведення
лабораторно-діагностичних досліджень при інфекційних та
паразитарних хворобах тварин;
визначення переліку лабораторно-діагностичних досліджень при
інфекційних і паразитарних хворобах тварин, що проводяться за рахунок коштів
державного бюджету, передбачивши методи діагностики, необхідні для
проведення лабораторно-діагностичних досліджень заразних хвороб тварин, з
урахуванням їх актуалізації;

розроблення та затвердження Держпродспоживслужбою програми
вакцинації диких тварин проти сказу на території України;

посилення контролю за ефективним використанням коштів
державного бюджету, спрямованих на протиепізоотичні заходи;

належного фінансового забезпечення виконання протиепізоотичних
заходів;

передбачення у паспорті бюджетної програми «Протиепізоотичні
заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро» результативних
показників, які характеризували б найважливіші аспекти очікуваного результату
від проведення заходів з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти
сказу, а саме відсоток лисиць, які мають антитіла до вірусу сказу;
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усунення виявлених під час аудиту порушень та недоліків і надання
відповідного доручення Держпродспоживслужбі
щодо опрацювання
рекомендацій Рахункової палати та в межах визначених повноважень внесення
пропозицій з їх реалізації;

інформування Рахункової палати в установленому порядку про
результати розгляду її рішення із зазначеного питання, заплановані та вжиті у
зв’язку з цим заходи.
5. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Державній службі
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і з
метою подальшого удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових
актів, які забезпечують державне регулювання у галузі ветеринарної медицини
та підвищення ефективності діяльності у зазначеній сфері, рекомендувати:

ініціювати підготовку проєктів нормативно-правових актів щодо:
- реалізації Закону № 1206;
- правового урегулювання положень Постанови № 478 та
Постанови № 1960 в частині застосування найменувань центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики
у сфері ветеринарної медицини та центрального органу виконавчої влади, який
реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, що вживаються у
чинних нормативно-правових актах;
- активізації виконання заходів з метою імплементації Україною Глави IV
(Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з
торгівлею» (стаття 59 глави 4) Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014,
ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678;
- розроблення та затвердження Стратегічного плану протепізоотичних
заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин в Україні з метою
забезпечення належного системного планування, формування та виконання
протиепізоотичних заходів;
- врегулювання питання використання коштів, які Держпродспоживслужба
отримала в межах міжнародних угод у вигляді відшкодування понесених витрат
за рахунок Державного бюджету України;
- внесення змін до Порядку № 1003 та Порядку № 413 у частині чіткого
визначення критеріїв, на підставі яких державні надзвичайні протиепізоотичні
комісії можуть ухвалити рішення про відмову у відшкодуванні майнової шкоди;
- удосконалення форм планів проведення протиепізоотичних заходів,
зокрема щодо проведення діагностичних досліджень з профілактики заразних
хвороб; щеплень і лікувально-профілактичних заходів з профілактики заразних
хвороб, проведення ветеринарно-санітарних заходів та звітів про їх виконання за
джерелами їх фінансування;
- внесення змін до Порядку № 413, з метою удосконалення його норм,
зокрема:
приведення норм цього Порядку (пункт 4) у відповідність із вимогами
Бюджетного кодексу (стаття 22);
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узгодження положень абзаців першого та четвертого підпункту 3 пункту 2
Порядку № 413 в частині спрямування бюджетних коштів на придбання
спеціалізованих транспортних засобів;
запровадження звітування Держпродспоживслужби про виконання планів
протиепізоотичних заходів перед головним розпорядником коштів державного
бюджету;
унормування накопичення залишків ветеринарних препаратів та витратних
матеріалів, придбаних у попередніх роках, для своєчасного проведення
протиепізоотичних заходів;
передбачення придбання витратних матеріалів, які використовуються для
проведення
лабораторно-діагностичних досліджень при інфекційних та
паразитарних хворобах тварин;
визначення переліку лабораторно-діагностичних досліджень при
інфекційних і паразитарних хворобах тварин, що проводяться за рахунок коштів
державного бюджету, передбачивши методи діагностики, необхідні для
проведення лабораторно-діагностичних досліджень заразних хвороб тварин, з
урахуванням їх актуалізації;

затвердити нормативний акт щодо планування, організації та
проведення пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу з урахуванням
світового досвіду;

розробити та затвердити актуальну методику створення резерву
ветеринарних препаратів, що застосовуються для профілактики та ліквідації
хвороб тварин, в якій визначити обсяги накопичення резерву вакцин проти
ящуру та заразного вузликового дерматиту;

затвердити та погодити із Комісією та Мінекономіки перелік
спеціалізованих транспортних засобів та спеціалізованого обладнання, що
використовуються для здійснення протиепізоотичних заходів;

розробити та затвердити програму вакцинації диких тварин проти
сказу на території України;

вжити заходів щодо:
- дотримання вимог Порядку № 413 та Порядку № 154 при визначенні
потреби в бюджетних коштах під час формування планів протиепізоотичних
заходів, а також недопущення внесення змін до них без відповідного їх
погодження з Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при
Кабінеті Міністрів України та Мінекономіки;
- посилення контролю за належним плануванням протиепізоотичних
заходів та звітуванням про досягнені результати;
- здійснення своєчасного і належного аналізу залишків ветеринарних
препаратів та їх врахування при формуванні потреби в бюджетних коштах на їх
придбання в плановому періоді;
- посилення внутрішнього контролю за належним обліком, звітуванням та
ефективним використанням ветеринарних препаратів та витратних матеріалів
державними установами ветеринарної медицини Держпродспоживслужби;
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- забезпечення проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних
тварин у повному обсязі (двічі на рік) для досягнення максимальної її
ефективності;
- дотримування температурного режиму під час проведення кампаній з
пероральної імунізації;
- посилення внутрішнього контролю на етапі відбору проб для оцінки
ефективності пероральної вакцинації лисиць проти сказу;
- запровадження єдиного методичного підходу під час дослідження сироваток
крові для оцінки ефективності пероральної вакцинації лисиць проти сказу;
- дотримання вимог Порядку № 413 при використанні коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів;
- посилення контролю щодо планування та виконання результативних
показників реалізації бюджетної програми;
- при формуванні проєкту паспорта бюджетної програми «Протиепізоотичні
заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро» передбачити
результативні показники, які характеризували б найважливіші аспекти очікуваного
результату від проведення заходів з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин
проти сказу, а саме відсоток лисиць, які мають антитіла до вірусу сказу;
- посилення контролю за ефективністю управління майном, зокрема щодо
його використання та передання підпорядкованим установам;
- врегулювання питання щодо організації внутрішнього контролю відповідно
до Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками
бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995;
- усунення виявлених аудитом порушень і недоліків, а також запобігання їм
надалі;

інформувати у встановленому законодавством порядку Рахункову
палату про стан виконання наданих за результатами аудиту рекомендацій.
6. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Державному науководослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи;
Головним
управлінням
Держпродспоживслужби
в
Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській
областях.

Член Рахункової палати

В. П. Богун

106

Додаток 1
Динаміка основних видів захворювань тварин в Україні
Вид захворювання
Сибірка ВРХ
Лейкоз ВРХ
Лептоспіроз
Сказ
Африканська
свиней

чума

Грип птиці
Сальмонельоз птиці
Трихінельоз

Кількість неблагополучних пунктів
Кількість захворілих тварин
Кількість неблагополучних пунктів
Кількість захворілих тварин
Кількість неблагополучних пунктів
Кількість захворілих тварин
Кількість неблагополучних пунктів
Кількість захворілих тварин
Кількість неблагополучних пунктів
Кількість загиблих та знищених
тварин
Кількість неблагополучних пунктів
Кількість загиблих та знищених
тварин
Кількість неблагополучних пунктів
Кількість захворілих тварин
Кількість неблагополучних пунктів
Кількість захворілих тварин

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1
1
3
910
17
274
1118
1332
91
52002

1
2
15
1280
27
661
1356
1665
163
36074

2
2
10
1295
18
458
1466
1704
145
33097

0
0
25
2803
16
189
908
1235
53
119268

0
0
23
1789
18
336
851
1062
28
5633

3
1800

5
8396

0
0

0
0

9
207784

14
1518335
1
1

4
28
5
5

5
647494
7
10

6
275012
1
31

2
49759
2
5

Одиниць
усього
4
5
76
8077
96
1918
5699
6998
480
246074
17
217980
31
2490628
16
52
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Додаток 2
Стан виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами проведеного у 2017 році аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію державної політики з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
(рішення Рахункової палати від 28.11.2017 № 24-4)
№
Надані Рахунковою палатою рекомендації
Виконання рекомендації Рахункової палати
з/п
З метою подальшого удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів, які забезпечують питання державного регулювання в
галузі безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та підвищення ефективності діяльності у зазначеній сфері Міністерству аграрної
політики та продовольства і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів рекомендовано вжити
заходів щодо:
1
спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства
Верховною Радою України прийнято:
а) опрацювання та підготовки до подання на розгляд Кабінету
- Закон України від 04.02.2021 № 1206 «Про ветеринарну
Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Законів України: медицину», який системно та комплексно урегульовує суспільні
- від 23.12.1997 № 771/97 «Про основні принципи та вимоги до відносини щодо захисту здоров’я та забезпечення благополуччя
безпечності та якості харчових продуктів», 25.06.1992 № 2498 «Про тварин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування
ветеринарну медицину», 12.05.1991 № 1023-XII «Про захист прав ветеринарних препаратів з урахуванням міжнародних зобов’язань
споживачів». 24.02.1994 № 4004 «Про забезпечення санітарного та
України, зокрема в рамках Угоди про асоціацію з ЄС;
епідемічного благополуччя населення», зокрема, в частині визначення
- Закон України від 18.05.2017 № 2042 «Про державний
повноважень відповідних центральних органів;
- від 05.04.2007 № 877 «Про основні засади державного нагляду контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
(контролю) у сферi господарської дiяльностi» в частині:
визначення особливостей здійснення державного нагляду тварин» (далі – Закон № 2042), який 04.04.2018 набрав чинності та
(контролю)
у
сферах,
віднесених
до
повноважень визначає правові та організаційні засади державного контролю, що
Держпродспоживслужби, зокрема в умовах загального обмеження здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя
економіки держави;
тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного
врегулювання та узгодження процедури здійснення походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів
позапланових заходiв державного нагляду (контролю) у сферах, на митну територію України. Законом № 2042 передбачено, що дія
віднесених до повноважень Держпродспоживслужби, зокрема з законів України «Про особливості здійснення державного нагляду
вимогами Закону України «Про звернення громадян»;
(контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб -
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Продовження додатка 2
№
з/п

Надані Рахунковою палатою рекомендації

Виконання рекомендації Рахункової палати

б) внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від:
08.07.2009 № 694; 11.11.2009 № 1200; 02.04.1994 № 217; 25.11.2009 №
1259; 31.01.1992 № 47, спрямованих на врегулювання питань
реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних i меліоративних
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
в) розробки та внесення/затвердження нормативних актів,
спрямованих на:
- врегулювання питань штатної чисельності: державних

підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності», «Про адміністративні послуги»,
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» не
поширюється на ряд відносин у сфері державного нагляду (контролю),
зокрема щодо отримання погодження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
відповідній сфері державного контролю, або відповідного державного
колегіального органу на проведення позапланового заходу та деяких
інших норм);
- Закон України від 21.12.2017 № 2264 «Про безпечність та
гігієну кормів» (набув чинності 19.01.2020), який визначає правові та
організаційні засади гарантування безпечності кормів у процесі їх
виробництва, обігу та використання, зокрема встановлює вимоги
щодо гігієни, маркування, пакування та представлення кормів,
регулює відповідні суспільні відносини між операторами ринку та
органами державної влади;
- Закон України від 06.12.2018 № 2639 «Про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів», який встановлює правові та
організаційні засади надання споживачам інформації про харчові
продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я
громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів.
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від
16.01.2019 № 19 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України», якою врегульовано питання реєстрації та
зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо - будівельних i меліоративних
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
Кабінетом Міністрів України прийнято:
постанову від 24.10.2018 № 855 «Про внесення зміни у
додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня
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Продовження додатка 2
№
з/п

Надані Рахунковою палатою рекомендації

Виконання рекомендації Рахункової палати

фiтосанiтарних
iнспекторiв
Головних
управлiнь
Держпродспоживслужби в областях та їх постiйного перебування у
митницях призначення для безперебійного оформлення вантажiв в
iнформацiйнiй системi "єдине вікно"; iнспекторiв регiональних служб
державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті;
- посилення контролю за обiгом пестицидiв, засобiв захисту
рослин та фумігації;

2018 року № 85», відповідно до якої врегулювано питання штатної
чисельності державних фітосанітарних інспекторів та інспекторів
регіональних
служб
державного
ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті. Наразі
здійснюються заходи щодо створення нових територіальних
органів, яким будуть передаватися відповідні функції.
постанову від 23.09.2020 № 873 «Про утворення на
державному кордоні міжрегіональних територіальних органів
Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів»;
постанову від 06.03.2019 № 198 «Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів
біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських
рослин під час створення, дослідження та практичного
використання генетично модифікованих організмів у відкритих
системах Державною службою з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів».
Крім того, прийнято: наказ Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 12.07.2019 № 385 «Про затвердження
уніфікованої форми акта, що складається за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог
законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і
генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час
створення, дослідження та практичного використання ГМО у
відкритій системі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
07.08.2019 за № 871/33842;
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та

110

Продовження додатка 2
№
з/п

Надані Рахунковою палатою рекомендації

2.

спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства та
Міністерством охорони здоров’я
а) забезпечення здійснення ефективного державного нагляду
(контролю) за дотриманням санітарного законодавства, зокрема щодо
визначення об'єктів, які мають найбільше соціальне значення, та
медичних вимог безпеки, застосування фінансових та штрафних
санкцій до порушників санітарного законодавства;
б) визначення статусу головних державних санітарних лiкарiв
та уповноваження вiдповiдних посадових осiб територiальних органів
Держпродспоживслужби на виконання повноважень головних
державних санітарних лiкарiв;
в) віднесення у відання Держпродспоживслужби лабораторних
центрів для забезпечення службою здійснення визначених
лабораторних та інструментальних досліджень i випробувань у сфері
санітарного законодавства;
г) визначення статусу та процедур реорганізації (ліквідації,
закриття) територiальних органів, установ та підприємств, що
перебували у віданні центральних органів виконавчої влади, які
реорганізовано при створенні
Держпродспоживслужби, та які
перебувають на тимчасово окупованих територiях країни.

Виконання рекомендації Рахункової палати
сільського господарства України від 23.10.2020 № 2145,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.10.2020 за
№ 1066/35349, затверджено Положення про міжрегіональне
головне управління Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на
державному кордоні.
За результатами здійснення заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням санітарного законодавства у 2018 році
застосовано 22 штрафні санкції, у 2019 їх застосовано вже 1470
(загалом у 2018 році застосовано 10105, у 2019 – 22486 заходів
адміністративного впливу, проте надалі, в умовах реалізації
євроінтеграційних процесів, у тому числі в частині зменшення
тиску на бізнес, перевага надається найбільш лояльним заходам
адміністративного впливу).
Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 254
«Про внесення змін до Положення про Державну службу України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» та
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 28.05.2019 № 276 «Про внесення змін до положення про Головне
управління Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів в області, в місті Києві»,
зареєстрованим 11.05.2019 за № 605/33576 в Міністерстві юстиції
України, врегульовано питання щодо уповноваження відповідних
посадових осіб територіальних органів Держпродспоживслужби на
виконання повноважень головних державних санітарних лікарів.
Держпродспоживслужбою протягом 2018–2019 років
здійснено ряд заходів щодо врегулювання питання про віднесення
у відання Держпродспоживслужби лабораторних центрів для
забезпечення службою здійснення визначених лабораторних та
інструментальних досліджень i випробувань у сфері санітарного
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3.

спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства та
Міністерством економічного розвитку і торгівлі
а) розроблення та затвердження уніфікованої форми акта
проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням
суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері формування,
встановлення та застосування державних регульованих цін (Закон
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» стаття 4).
Вжити заходів щодо:
- дотримання норм Порядку № 606 при здійсненні акумулювання,
перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від
власних надходжень територіальних органів Держпродспоживслужби
та бюджетних установ, що належать до сфери її управління;
- дотримання вимог Порядку № 413 при використанні коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних
заходів;
- використання бюджетних коштів лише за напрямами, визначеними в
паспортах бюджетних програм;
- укладення договору з Центральною фітосанітарною лабораторією на
відшкодування спожитих комунальних послуг;
- дотримання вимог нормативно-правових актів при проведенні
капітальних видатків підвідомчими установами;

4.

Виконання рекомендації Рахункової палати
законодавства. МОЗ, у свою чергу не підтримало відповідні
ініціативи та пропозиції. Натомість вжиті заходи щодо розширення
сфери акредитації лабораторій Держпродспоживслужби.
Завершено реорганізацію та ліквідацію 30 управлінь
ветеринарної медицини та однієї Держспоживінспекції в Донецькій
області, а також 17 управлінь ветеринарної медицини, однієї
Фітосанітарної інспекції, однієї Держсанепідслужби та однієї
Держспоживінспекції у Луганській області.
Наказом
Мінекономіки
від
26.08.2020
№
1637,
зареєстрованим в Мін’юсті 16.09.2020 за № 893/35176 (29.09.2020
набрав чинності), затверджено уніфіковану форму акта, складеного
за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за
дотриманням суб’єктом господарювання вимог законодавства у
сфері формування, встановлення та застосування державних
регульованих цін.
За інформацією Держпродспоживслужби, при використанні
коштів державного бюджету дотримується:
- Порядок акумулювання, перерозподілу та використання
коштів спеціального фонду від власних надходжень територіальних
органів Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів та бюджетних установ, що
належать до сфери її управління,
затверджений наказом
Мінагрополітики від 15.10.2013 № 606. Накази на перерозподіл
акумульованих коштів погоджуються з Мінекономіки. З метою
актуалізації до Порядку вносяться необхідні зміни (наказ
Мінагрополітики від 04.10.2018 № 475, наказ Мінекономіки від
20.01.2020 № 24);
- Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та перелік

112

Продовження додатка 2
№
з/п

Надані Рахунковою палатою рекомендації

Виконання рекомендації Рахункової палати

- дотримання вимог законодавства при веденні обліку кредиторської
заборгованості в центральному апараті Держпродспоживслужби та
веденні обліку основних засобів у підвідомчих установах;
- фінансування бюджетної програми за КПКВК 2809020 відповідно до
потреби;
- затвердження відповідного плану заходів щодо усунення виявлених
в ході аудиту порушень та недоліків та заходів з реалізації
рекомендацій Рахункової палати.

послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять
ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або необхідних
протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України 23.04.2008 № 413. У разі
необхідності до Порядку вносяться відповідні зміни.
Держпродспоживслужбою щорічно подається бюджетний запит з
відповідними розрахунками та обґрунтуваннями щодо необхідності
та важливості 100 відс. фінансування за вказаною бюджетною
програмою.
Бюджетні кошти використовуються в межах напрямів,
визначених паспортами бюджетних програм. Капітальні видатки
проводяться підпорядкованими установами з дотриманням вимог
нормативно-правових актів. Щорічно надаються письмові
рекомендації стосовно планування та здійснення видатків, а також
проводяться робочі наради та семінари-навчання.
Кредиторська заборгованість відображається в обліку після
надходження до Держпродспоживслужби належним чином
оформлених первинних документів. Облік основних засобів
територіальними органами ведеться відповідно до законодавства.
Договір з ДУ «Центральна фітосанітарна лабораторія» щодо
відшкодування спожитих комунальних послуг укладається
щорічно.
З метою забезпечення єдиного підходу до ведення
бухгалтерського обліку, подання звітності, планування та
фінансування видатків в системі Держпродспоживслужби
21–22 червня 2018 року проведено семінар за участю керівників
бухгалтерських служб територіальних органів та державних
установ.
План заходів з реалізації Рішення Рахункової палати від
28.11.2017 № 24-4 затверджено наказом Держпродспоживслужби
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Виконання рекомендації Рахункової палати
від 23.01.2018 № 44 «Про затвердження Плану заходів», яким
зокрема, передбачено посилення контролю за дотриманням
бюджетного законодавства, законодавства про бухгалтерський
облік та звітність під час планування, фінансування та
використання бюджетних коштів, а також активізацію роботи
відомчої служби внутрішнього аудиту.
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Додаток 3

Стан виконання завдань з імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і
питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014,
ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678
№
з/п
1.

2.

3.

Назва завдання
(програмні документи України)

Акт ЄС

2018 рік
Хвороби тварин
Запровадження вимог до програми моніторингу та Директива Ради 2000/75 від 12 березня 2000 р.,
спостереження щодо блутангу, а також вимог до якою встановлюються спеціальні положення
переміщення тварин та їх репродуктивного стосовно контролю та ліквідації блутангу.
матеріалу у випадку спалахів блутангу.
Запровадження критеріїв встановлення періоду, Регламент Комісії (ЄС) № 789/2009 від 28 серпня
сезонно-вільного від блутангу та господарства, що є 2009 р. щодо внесення змін до Регламенту (ЄС)
захищеним від вектору блутангу, а також вимог № 1266/2007 стосовно захисту від переносників
щодо порядку попередження та ліквідації спалахів інфекції та мінімальних вимог до програм
блутангу.
моніторингу і контролю блутангу.
Регламентація задач щодо контролю та ліквідації Рішення Комісії 2008/855 від 3 листопада 2008 р.
хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо задач контролю здоров’я тварин стосовно
щодо задач контролю здоров’я тварин стосовно класичної чуми свиней у деяких державах-членах.
класичної чуми свиней у деяких державах-членах.

Нормативно-правовий акт
України
Виконано.
Наказ Мінекономіки від 03.12.2020
№ 2533 «Про затвердження
Інструкції щодо профілактики та
боротьби
з
блутангом
(катаральною лихоманкою овець)»
зареєстрований
в
Мін'юсті
21.12.2020 за № 1266/35549.

Не виконано.
Розроблено
проєкт
наказу
Мінекономіки «Про затвердження
Інструкції щодо профілактики та
боротьби з класичною чумою
свиней», який станом на 28.12.2020
опрацьовується
експертами
Директорату, та імплементацію
якого заплановано на 2021 рік.
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Акт ЄС
(програмні документи України)
Регламентація задач щодо здійснення контролю та Директива Ради 2001/89 від 23 жовтня 2001 р. щодо
ліквідації
хвороб
тварин
відповідно
до задач, передбачених Співтовариством, стосовно
законодавства ЄС, зокрема: запровадження вимог боротьби з класичною чумою свиней.
щодо запобігання транскордонному поширенню
збудника класичної чуми свиней.

5.

Регламентація задач щодо контролю та ліквідації Директива Ради 92/35 від 29 квітня 1992 р., якою
хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: встановлюються правила контролю та заходи
правила контролю та заходи боротьби з боротьби з африканською чумою коней.
африканською чумою коней.

6.

Регламентація задач щодо контролю та ліквідації
хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС:
щодо отримання статусу затверджених зон
рибогосподарств стосовно одного або декількох
захворювань риб вірусною геморагічною інфекцією
(VHS) та інфекційним некрозом гемопоетичної
тканини (IHN) риб.

Рішення Комісії 2003/634 від 28 серпня 2003 р.,
яким затверджуються програми отримання статусу
затверджених зон рибогосподарств стосовно одного
або декількох захворювань риб вірусною
геморагічною інфекцією (VHS) та інфекційним
некрозом гемопоетичної тканини (IHN) риб.

Нормативно-правовий акт
України
Не виконано.
Розроблено
проєкт
наказу
Мінекономіки «Про затвердження
Інструкції щодо профілактики та
боротьби з класичною чумою
свиней», який станом на 28.12.2020
опрацьовується
експертами
Директорату, та імплементацію
якого заплановано на 2021 рік.
Не виконано.
Розроблено
проєкт
наказу
Мінекономіки «Про затвердження
Інструкції щодо профілактики та
боротьби з африканською чумою
коней», який станом на 28.12.2020
знаходиться на внутрішньому
погодженні в Мінекономіки, та
імплементацію якого заплановано
на 2021 рік.
Не виконано.
Розроблено
проєкт
наказу
Мінекономіки «Про затвердження
деяких нормативно-правових актів
щодо здоров’я риб», який станом
на 28.12.2020 знаходиться на
погодженні в заінтерисованих
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Акт ЄС
(програмні документи України)
Регламентація задач щодо контролю та ліквідації Рішення Комісії 2003/466 від 13 червня 2003 р.
хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо визначення критеріїв для зонування та
щодо визначення критеріїв для зонування та офіційного нагляду у разі підозри або
офіційного нагляду у разі підозри або підтвердження факту наявності інфекційної анемії
підтвердження факту наявності інфекційної анемії лососевих.
лососевих.
8. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації Директива Ради 92/119 від 17 грудня 1992 р., щодо
хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: запровадження загальних заходів у межах
щодо запровадження загальних заходів з метою Співтовариства з метою контролю деяких
контролю деяких захворювань тварин та захворювань тварин та спеціальних заходів
спеціальних заходів стосовно везикулярної хвороби стосовно везикулярної хвороби свиней.
свиней.
9. Регламентація заходів щодо контролю та ліквідації Рішення Комісії 2000/428 від 4 липня 2000 р. щодо
хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: встановлення діагностичних процедур, методів
щодо встановлення діагностичних процедур, відбору зразків та критеріїв для оцінки результатів
методів відбору зразків та критеріїв для оцінки лабораторних досліджень для підтвердження
результатів
лабораторних
досліджень
для діагнозу і диференціації везикулярної хвороби
підтвердження
діагнозу
і
диференціації свиней.
везикулярної хвороби свиней.
Ідентифікація та реєстрація тварин
10. Приведення системи ідентифікації та реєстрації Директиви Ради 2008/71 від 15 липня 2008 р. щодо
тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо ідентифікації та реєстрації свиней.
ідентифікації та реєстрації свиней.
11. Приведення системи ідентифікації та реєстрації Рішення Комісії 2000/678 від 23 жовтня 2000 р.,
тварин у відповідність із законодавством ЄС: яким встановлюються детальні правила реєстрації
№
з/п
7.

Нормативно-правовий акт
України
центральних органах виконавчої
влади, імплементація якого була
запланована у 2020 році. (За
інформацією
Мінекономіки,
заплановано завершити у першому
кварталі 2021 року).
Виконано.
Видано наказ Мінагрополітики від
21.03.2019
№
148
«Про
затвердження
Інструкції
з
профілактики та боротьби з
везикулярною хворобою свиней»
зареєстрований
в
Мін’юсті
02.05.2019 за № 452/33423.

Виконано.
Видано наказ Мінагрополітики від
10.05.2019
№
243
«Про
затвердження Змін до Порядку
ідентифікації та реєстрації свиней»
зареєстрований
в
Мін'юсті
31.05.2019
за
№ 565/33536.
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Продовження додатка 3
№
з/п

Назва завдання
(програмні документи України)
детальні правила реєстрації господарств
національних базах даних свиней.

Акт ЄС
у господарств у національних базах даних свиней, як
передбачено Директивою Ради 64/432/ЄЕС.

12. Приведення системи ідентифікації та реєстрації
тварин у відповідність із законодавством ЄС:
стосовно процедур з електронної ідентифікації
овець і кіз.
13. Приведення системи ідентифікації та реєстрації
тварин у відповідність із законодавством ЄС:
впровадження системи ідентифікації та реєстрації
овець і кіз.

Рішення Комісії 2006/968 від 15 грудня 2006 р.
щодо застосування Регламенту Ради (ЄС)
№ 21/2004 стосовно настанов і процедур з
електронної ідентифікації овець і кіз.
Регламент Ради (ЄС) № 21/2004 від 17 грудня
2003 р., яким впроваджується система ідентифікації
та реєстрації овець і кіз та вносяться зміни до
Регламенту (ЄС) № 1782/2003 та Директив
92/102/ЄЕС і 64/432/ЄЕС.
14. Приведення системи ідентифікації та реєстрації Регламент Комісії (ЄС) № 1505/2006 від 11 жовтня
тварин у відповідність із законодавством ЄС: 2006 р. щодо застосування Регламенту Ради (ЄС)
стосовно кількості перевірок, що проводяться № 21/2004
стосовно
мінімальної
кількості
стосовно ідентифікації і реєстрації овець та кіз.
перевірок, що проводяться стосовно ідентифікації і
реєстрації овець та кіз.
15. Приведення системи ідентифікації та реєстрації
тварин у відповідність із законодавством ЄС:
стосовно вушних бирок, паспортів та реєстрів
тимчасового зберігання інформації.
16. Приведення системи ідентифікації та реєстрації
тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо
впровадження максимального строку використання
вушних бирок стосовно певного виду рогатої
худоби.

Нормативно-правовий акт
України

Виконано.
Видано наказ Мінагрополітики від
16.01.2018
№
20
«Про
затвердження
Порядку
ідентифікації та реєстрації овець і
кіз», зареєстрований в Мін’юсті
07.02.2018 за № 155/31607, та наказ
Мінекономіки
від
03.07.2020
№ 1266 «Про затвердження Змін до
Порядку
ідентифікації
та
реєстрації
овець
і
кіз»,
зареєстрований
в
Мін’юсті
04.09.2020 за № 853/35136.

Виконано.
Видано наказ Мінагрополітики від
28.03.2019
№
163
«Про
затвердження Змін до Порядку
ідентифікації та реєстрації великої
рогатої худоби та Порядку
Рішення Комісії 2006/28 від 18 січня 2006 р. щодо оформлення і видачі паспорта
рогатої
худоби»,
впровадження максимального строку використання великої
зареєстрований
в
Мін’юсті
вушних бирок стосовно певного виду рогатої
18.04.2019 за № 410/33381.
худоби.
Регламент Комісії (ЄС) № 911/2004 від 29 квітня
2004 р.
щодо
імплементації
Регламенту
Європейського парламенту та Ради (ЄС)
№ 1760/2000 стосовно вушних бирок, паспортів та
реєстрів тимчасового зберігання інформації.
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Продовження додатка 3
№
Назва завдання
з/п
(програмні документи України)
17. Приведення системи ідентифікації та реєстрації
тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо
встановлення детальних правил здійснення
контролю у рамках системи ідентифікації і
реєстрації великої рогатої худоби.

Акт ЄС
Регламент Комісії (ЄС) № 1082/2003 від 23 червня
2003 р., яким встановлюються детальні правила
імплементації
Регламенту
Європейського
Парламенту та Ради (ЄС) № 1760/2000 у частині
мінімального рівня контролю у рамках системи
ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби.

18. Приведення системи ідентифікації та реєстрації
тварин у відповідність із законодавством ЄС: щодо
адміністративних санкцій в рамках системи
ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби.

Регламент Комісії (ЄС) № 494/98 від 27 лютого
1998 р.,
яким
встановлюються
правила
застосування Регламенту Ради (ЄС) № 820/97 щодо
мінімальних адміністративних санкцій в рамках
системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої
худоби.

19. Приведення системи ідентифікації та реєстрації
великої рогатої худоби та маркування яловичини і
продуктів з яловичини у відповідність із
законодавством ЄС.

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС)
№ 1760/2000 від 17 липня 2000 р., яким
встановлюється система ідентифікації та реєстрації
великої рогатої худоби та маркування яловичини і
продуктів з яловичини та яким скасовується
Регламент Ради (ЄС) № 820/97.

2019 рік
Контроль зоонозів
20. Приведення у відповідність із законодавством ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради
завдань щодо контролю зоонозів і збудників 2003/99 від 17 листопада 2003 р. щодо контролю
зоонозних інфекцій.
зоонозів і збудників зоонозних інфекцій, якою
вносяться зміни до рішення Ради 90/424/ЄEC і
скасовується Директива Ради 92/117/ЄEC.

Нормативно-правовий акт
України

Не виконано.
Розроблено
проєкт
наказу
Мінекономіки «Про затвердження
Вимог до організації моніторингу
зоонозів
та
протимікробної
резистентності
збудників
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№
з/п

Назва завдання
(програмні документи України)

Акт ЄС

Нормативно-правовий акт
України
зоонозів»,
який
станом
на
28.12.2020
знаходиться
на
внутрішньому
погодженні
в
Мінекономіки, та імплементація
якого передбачена у 2021 році.

2020 рік
Хвороби тварин
21. Регламентація задач щодо контролю та ліквідації Рішення Комісії 2009/3/ЄC від 18 грудня 2008 р. Не виконано.
проєкт
наказу
хвороб тварин відповідно до законодавства ЄС: щодо створення в межах Співтовариства запасів Розроблено
Мінекономіки
«Про
затвердження
африканська чума коней.
вакцини проти африканської чуми коней.
Інструкції щодо профілактики та
боротьби з африканською чумою
коней», який станом на 28.12.2020
знаходиться на внутрішньому
погодженні в Мінекономіки, та
імплементація якого передбачена у
2021 році
Здоров’я тварин
22. Приведення у відповідність із законодавством ЄС Регламент Комісії (ЄС) № 1251/2008 від 12 грудня Виконано.
умов і вимог до сертифікації з метою розміщення на 2008 р.,
яким
запроваджуються
положення Видано наказ Мінагрополітики
яким
№ 553,
ринку та імпорту тварин аквакультури та продуктів Директиви Ради 2006/88/ЄС щодо умов і вимог до 16.11.2018
затверджено
Вимоги
щодо
з них та встановлення переліку векторних видів.
сертифікації з метою розміщення на ринку та
ввезення (пересилання) на митну
імпорту в Співтовариство тварин аквакультури та територію України живих тварин
продуктів з них та встановлюється перелік та
їхнього
репродуктивного
векторних видів.
матеріалу, харчових продуктів
тваринного походження, кормів,
сіна, соломи, а також побічних
продуктів тваринного походження
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№
з/п

Назва завдання
(програмні документи України)

Акт ЄС

23. Приведення у відповідність із законодавством ЄС Рішення Комісії 2006/767 від 6 листопада 2006 р.
вимог до сертифікації живих молюсків та живої щодо внесення змін до Рішень Комісії 2003/804/ЄC
риби, призначених для споживання людиною.
і 2003/858/ЄC стосовно вимог до сертифікації
живих молюсків та живої риби, призначених для
споживання людиною.
24. Приведення у відповідність із законодавством ЄС
ветеринарно-санітарних вимог стосовно тварин
аквакультури та продуктів з них, а також
профілактики та контролю певних хвороб у тварин
аквакультури.

Директива Ради 2006/88 від 24 жовтня 2006 р. щодо
ветеринарно-санітарних вимог стосовно тварин
аквакультури та продуктів з них, а також
профілактики та контролю певних хвороб у тварин
аквакультури.

Нормативно-правовий акт
України
та продуктів їх оброблення,
переробки.
Виконано.
04.02.2021 Верховною Радою
України прийнято Закон України
«Про
ветеринарну
№ 1206
медицину».
За
інформацією
Мінекономіки,
протягом
визначеного
у
законі
часу
необхідно прийняти відповідні
нормативно-правовї акти. У разі
необхідності,
до
розробки
підзаконних нормативно-правових
актів будуть залучені експерти
проєкту технічної допомоги ЄС
«Вдосконалення
законодавства,
контролю та поінформованості у
сфері
безпечності
харчових
продуктів,
здоров’я
та
благополуччя тварин в Україні».
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Додаток 4

Інформація щодо планових і касових видатків за бюджетною програмою КПКВК 2809020/1209020 у 2018–2020 роках у
розрізі головних управлінь та установ Держпродспоживслужби
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назва територіального підрозділу

ГУ Держпродспоживслужби в
Вінницькій обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Волинській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Донецькій обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Житомирській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Закарпатській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Запорізькій обл.
ГУ Держпродспоживслужби в ІваноФранківській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Київській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Кіровоградській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Луганській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Львівській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Миколаївській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Одеській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Полтавській обл.

план

2018 рік
фактично
виділені
асигнування/
надійшло

касові

план

2019 рік
фактично
виділені
асигнування/
надійшло

касові

план

2020 рік
фактично
виділені
асигнування/
надійшло

касові

план

Всього
фактично
виділені
асигнування/
надійшло

тис. грн

касові

заг. фонд

3305,6

3305,6

3273,1

432,0

432,0

432,0

4342,7

4329,0

4329,0

8080,3

8066,6

8034,1

заг. фонд

3858,2

3858,2

3858,2

432,0

132,0

132,0

1933,4

1733,4

1733,4

6223,6

5723,6

5723,6

заг. фонд

2978,8

2978,8

2976,0

520,0

116,3

92,3

2433,8

2233,3

2233,1

5932,6

5328,4

5301,4

заг. фонд

2434,7

2434,7

2432,1

620,0

126,0

74,9

1358,3

1158,2

1158,2

4413,0

3718,9

3665,2

заг. фонд

2600,0

2600,0

2598,8

432,0

132,0

114,5

2544,2

2344,2

2344,2

5576,2

5076,2

5057,5

заг. фонд

2382,9

2382,9

2378,8

420,0

119,0

110,5

681,1

481,1

480,8

3484,0

2983,0

2970,1

заг. фонд

4205,2

4205,2

4205,2

520,0

226,4

130,3

1304,1

1104,1

1104,1

6029,3

5535,7

5439,6

заг. фонд

2404,7

2404,7

2404,7

220,0

120,0

120,0

2588,8

2496,6

2496,5

5213,5

5021,3

5021,2

заг. фонд

3495,8

3495,8

3495,8

932,0

132,0

120,0

2466,6

2266,6

2266,6

6894,4

5894,4

5882,4

заг. фонд

3171,3

3171,3

3170,1

220,0

220,0

219,9

1539,8

1148,8

1148,8

4931,1

4540,1

4538,8

заг. фонд

2434,7

2434,7

2207,3

420,0

120,0

120,0

1440,6

1240,6

1240,6

4295,3

3795,3

3567,9

заг. фонд

3135,2

3135,2

3135,2

220,0

120,0

120,0

2595,5

2395,5

2395,5

5950,7

5650,7

5650,7

заг. фонд

2745,3

2745,3

2745,3

720,0

596,0

595,9

1824,9

1624,9

1624,9

5290,2

4966,2

4966,1

заг. фонд

2945,8

2945,8

2945,8

1232,0

132,0

132,0

3314,8

3070,6

3070,4

7492,6

6148,4

6148,2

заг. фонд

3331,6

3331,6

3330,6

732,0

132,0

132,0

3411,1

2832,8

2832,9

7474,7

6296,4

6295,5

122

№
з/п

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

Назва територіального підрозділу

ГУ Держпродспоживслужби в
Рівненській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Сумській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Тернопільській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Харківській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Херсонській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
Хмельницькій обл.

план

2018 рік
фактично
виділені
асигнування/
надійшло

касові

план

2019 рік
фактично
виділені
асигнування/
надійшло

касові

план

2020 рік
фактично
виділені
асигнування/
надійшло

Продовження
додатка 4
Всього
касові

план

фактично
виділені
асигнування/
надійшло

касові

заг. фонд

3970,0

3970,0

3969,2

620,0

120,0

120,0

1579,2

1379,2

1379,2

6169,2

5469,2

5468,4

заг. фонд

2628,2

2628,2

2628,2

520,0

117,0

108,0

2195,2

1995,2

1995,2

5343,4

4740,4

4731,4

заг. фонд

2690,0

2690,0

2690,0

420,0

120,0

120,0

1667,3

1467,3

1467,3

4777,3

4277,3

4277,3

заг. фонд

4679,4

4679,4

3492,6

232,0

215,5

83,5

2242,8

1466,5

1422,9

7154,2

6361,4

4999,0

заг. фонд

2531,7
3090,3
10,0
2855,2

2531,7
3090,3
10,0
2855,2

2179,7
3090,3
10,0
2764,7

920,0
432,0

141,7
131,0

132,2
131,0

1585,5
3494,9

1385,5
3294,9

1385,3
3294,9

632,0
78,0

132,0
78,0

96,0
78,0

3409,0

2928,6

2928,5

5037,2
7017,2
10,0
6896,2
78,0

4058,9
6516,2
10,0
5915,8
78,0

3697,2
6516,2
10,0
5789,2
78,0

2548,4

2548,4

620,0

120,0

120,0

850,3

647,1

647,1

4018,7

3315,5

3315,5

2979,7

2978,8

532,0

238,4

120,0

2209,4

2009,4

2009,4

5721,1

5227,5

5108,2

73412,7
73402,7
10,0
46013,9
12404,4

71508,9
71498,9
10,0
46013,8
12404,4

13078,0
13000,0
78,0
45000,0

заг. фонд
спец. фонд
заг. фонд
спец. фонд

ГУ Держпродспоживслужби в
Черкаській обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
заг. фонд
2548,4
Чернівецькій обл.
ГУ Держпродспоживслужби в
заг. фонд
2979,7
Чернігівській обл.
ГУ Держпродспоживслужби
заг. фонд
в м. Києві
Разом по Головних управліннях, у т.ч.:
73412,7
загальний фонд 73402,7
спеціальний фонд
10,0
заг. фонд
46013,9
Державний НДІ з лабораторної
діагностики та ветсанекспертизи
спец. фонд 12404,4
Державний науково-контрольній
інститут біотехнології і штамів
заг. фонд
мікроорганізмів*
заг. фонд 567778,4
Держпродспоживслужба
спец. фонд
0,0
699609,4
ВСЬОГО, в т.ч.:
загальний фонд 687195,0
спеціальний фонд 12414,4

567778,4 459382,9 620639,8
506,4
0,0
0,0
700115,8 589310,0 678717,8
687195,0 576895,6 678639,8
12920,8 12414,4
78,0

120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
4269,3 3755,0 53133,3 47153,4 47108,8 139624,0 124835,4 122372,7
4191,3 3677,0 53133,3 47153,4 47108,8 139536,0 124747,4 122284,7
78,0
78,0
0,0
0,0
0,0
88,0
88,0
88,0
28985,0 28985,0 3456,0 3456,0 3456,0 94469,9 78454,9 78454,8
4630,7 4630,7 4630,7 17035,1 17035,1 17035,1
2718,5 2415,1 2413,7
2718,5
2415,1
2413,7
601801,8 601301,1 494736,4 494722,0 494704,9 1683154,6 1664302,2 1555388,9
2676,2
0,0
0,0 6464,6
0,0
0,0
9647,2
0,0
637732,3 634041,1 558674,9 558841,8 552314,1 1937002,1 1896689,9 1775665,2
634978,1 633963,1 554044,2 547746,5 547683,4 1919879,0 1869919,6 1758542,1
2754,2
78,0 4630,7 11095,3 4630,7 17123,1 26770,3 17123,1

* -звітність інституту не увійшла до зведеного звіту Держпродспоживслужби (звітував до Мінекономіки)

123

Додаток 5

Інформація про виконання результативних показників за КПКВК 2809020/1209020 за напрямом "Придбання
ветеринарних препаратів" згідно зі звітами про виконання паспорта бюджетної програми за 2018, 2019 та 2020 роки
Результативні
показники

Од.
виміру

2018 рік
2019 рік
план
факт
відхилення
план
факт
відхилення
заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец.
фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд

план
заг. спец.
фонд фонд

2020 рік
факт
відхилення
заг. спец. заг. спец.
фонд фонд фонд фонд

затрат
Закупівля засобів
лабораторної
діагностики для
тис.од
проведення клінічних та
лабораторних
досліджень
21775
23114,3 3,8 1339,3 3,8 20810,3
20762,1
-48,2
17820,5
17034,1
-786,4
2018 рік - перевиконання показника обґрунтовується збільшенням кількості неблагополучних пунктів по сибірці, сказу, сальмонельозу, грипу птиці, заразному
вузликовому дерматиту, африканській чумі свиней. 2019 рік - невиконання показника обґрунтовується зменшенням необхідності лабораторних досліджень на
африканську чуму свиней, класичну чуму свиней, хворобу Ньюкасла та сказ. 2020 рік - невиконання показника обґрунтовується непроведенням тендерних
процедур закупівель з причини відсутності пропозицій на майданчику "ProZorro" (сироватки крові кроля гемолітичної, наборів для виявлення антитіл до збудника
грипу типу А, збудника контагіозної плевропневмонії, наборів групових аглютинуючих лептоспірозних сироваток.
Закупівля засобів
тис.од
профілактики
108225,2
96373
-11852,2
83759,1
83301,2 2,3 -457,9 2,3 72079,2
81048,0
8968,8
2018 рік - невиконання показника обґрунтовується проведенням лише осінньої частини пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин та зменшенням кількості
головообробок проти хвороби Ньюкасла. 2019 рік - невиконання показника обґрунтовується проведенням весняної частини пероральної імунізації диких
м'ясоїдних тварин лише на українсько-польському кордоні, а також зменшенням кількості головообробок проти хвороби Ньюкасла, крім того зазначено, що у
2019 році придбано 2,3 тис. од. засобів профілактики окремих хвороб тварин за рахунок субвенції з місцевих бюджетів. 2020 рік - перевиконання показника
обґрунтовується економією коштів, що виникла при проведенні процедур закупівлі через електронну систему державних закупівель "ProZorro", у зв’язку з чим
було проведено додаткову закупівлю вакцини проти хвороби Ньюкасла в кількості 9 000 тис. доз, в межах потреби, затвердженої на засіданні Державної
надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України 12.02.2020.
Закупівля деззасобів
для проведення
тонн
ветеринарно-санітарних
заходів
210
378
168
329,7
173,2
-156,5
135
134,6
-0,4

124

Продовження додатка 5
2018 рік
2019 рік
2020 рік
план
факт
відхилення
план
факт
відхилення
план
факт
відхилення
заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец.
фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд
2018 рік - перевиконання показника обгрунтоюється необхідністю проведення профілактичних дезінфекцій, з метою недопущення розповсюдження інфекційних
захворювань. 2019 рік - невиконання показника обґрунтовується зменшенням кількості неблагополучних пунктів по сказу та африканській чумі свиней. 2020 рік перевиконання вищезазначеного показника обґрунтовується виникненням неблагополучних пунктів щодо грипу птиці, африканської чуми свиней та сказу.
Закупівля
дезінсекційних засобів
для проведення
тонн
ветеринарно-санітарних
заходів
5,7
10
4,3
10
10
6,5
5,0
-1,5
2018-2019 роки - перевиконання показника обґрунтовується наявністю ризиків занесення на територію України небезпечних захворювань ВРХ, фактором
передачі яких є комахи, кліщі та комарі. 2020 рік - невиконання показника обґрунтовується зменшенням закупівлі дезінсекційних засобів, пов’язаним зі
скороченням поголів’я у загрозливих зонах.
продукту
Кількість лабораторнодіагностичних
тис.од
досліджень
21775
23110 3,8
1335
3,8 20810,3
20762,1
-48,2
17820,5
19572,1
1751,6
2018 рік - перевиконання показника обґрунтовується збільшенням кількості неблагополучних пунктів по сибірці, сказу, сальмонельозу, грипу птиці, заразному
вузликовому дерматиту, африканській чумі свиней. 2019 рік - невиконання показника обґрунтовується зменшенням необхідності лабораторних досліджень на
африканську чуму свиней, класичну чуму свиней, хворобу Ньюкасла та сказ. 2020 рік - перевиконання показника обґрунтовується необхідністю у більшій кількісті
досліджень, які здійснено за рахунок залишків засобів діагностики, придбаних у попередніх роках.
Кількість лікувальнопрофілактичних заходів тис.од
(головообробок)
108225,2
96373
-11852,2
83759,1
83298,9
-460,2
72079,2
83903,8
11824,6
2018 рік - невиконання показника обґрунтовується проведенням лише осінньої частини пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин та зменшенням кількості
головообробок проти хвороби Ньюкасла. 2019 рік - невиконання показника обґрунтовується проведенням весняної частини пероральної імунізації диких
м'ясоїдних тварин лише на українсько-польському кордоні, а також зменшенням кількості головообробок проти хвороби Ньюкасла. 2020 рік - перевиконання
показника обґрунтовується виникненням неблагополучних пунктів щодо грипу птиці, африканської чуми свиней та сказу.
Площа оброблених
тваринницьких
тис.
приміщень, територій,
кв. м
ферм підприємств
65279
183691
118412
66737,4
116033
59600,0
85586,8
49295,6
25986,8
Результативні
показники

Од.
виміру
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Продовження додатка 5
2018 рік
2019 рік
2020 рік
план
факт
відхилення
план
факт
відхилення
план
факт
відхилення
заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец.
фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд
2018-2019 роки - перевиконання вищезазначеного показника обґрунтовується збільшенням проведення профілактичних дезінфекцій з метою недопущення
розповсюдження інфекційних захворювань. 2020 рік - перевиконання вищезазначеного показника обґрунтовується виникненням неблагополучних пунктів щодо
грипу птиці, африканської чуми свиней та сказу.
Кількість головообробок тис.
ВРХ (дезінсекція)
голів
570
745,6
175,6
1000
1166,8
166,8
500,0
816,9
316,9
2018- 2020 роки - перевиконання показника обґрунтовується наявністю ризиків занесення на територію України небезпечних захворювань ВРХ, фактором
передачі яких є комахи, кліщі та комарі.
ефективності
Середня вартість
препаратів у розрахунку грн
на 1 дослідження
6,8
6,4
-0,4
7,6
6,3
-1,3
7,4
5,6
2018-2020 роки - зменшення середньої вартості дослідження пов’язане із зниженням ціни на частину діагностикумів у зв’язку із проведенням процедури закупівлі
через систему ProZorro.
Середня вартість
обробки 1 тисячі
квадратних метрів
грн
(тваринницьких
приміщень, територій,
ферм, підприємств)
220,0
68,8
-151,2
153,0
38,2
-114,8
108,6
75,6
2018-2020 роки - зменшення середньої вартості обробки одиниці площі пов’язане із зниженням ціни на дезінфекційні та дератизаційні засоби у зв’язку із
проведенням процедури закупівлі через систему ProZorro.
Середня вартість
вакцини у розрахунку
грн
на 100 головообробок
400,9
341,6
-59,3
577,1
584,0
6,9
553,6
501,2
2018 і 2020 роки - зменшення середньої вартості вакцини пов’язане із зниженням ціни на частину вакцин у зв’язку із розвитком конкурентного середовища
завдяки використанню системи ProZorro. 2019 рік - збільшення середньої вартості вакцини пов’язане із зростанням вартості вакцин.
Середня вартість 1
головообробки ВРХ
грн
(дезінсекції)
13,6
9,0
-4,6
7,8
6,6
-1,2
4,8
2,9
2018-2020 роки - зменшення середньої вартості однієї головооробки ВРХ пов’язане із зниженням ціни на інсектоакарацидні препарати в Україні.
якості
Результативні
показники

Од.
виміру
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Результативні
показники

Од.
виміру

2018 рік
2019 рік
план
факт
відхилення
план
факт
відхилення
заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец. заг. спец.
фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд фонд

план
заг. спец.
фонд фонд

2020 рік
факт
відхилення
заг. спец. заг. спец.
фонд фонд фонд фонд

Частка ліквідованих
спалахів інфекційних
хвороб тварин у
відс.
загальній кількості
виявлених
100
94
-6,0
100
99
-1
95
82,0
2018-2020 роки - невиконання показника обгрунтовано тим, що термін ліквідації захворювань, які виявлені в листопаді – грудні, відповідно до законодавства
закінчується у січні – лютому наступного року

127

Додаток 6

Перелік порушень та фактів щодо оцінки ефективності використання бюджетних коштів і майна, встановлених
територіальними управліннями Рахункової палати під час проведення аудиту ефективності використання коштів
державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів
Сума
поруНазва документа, який
Роки
Виявлені в ході аудиту порушення
шення,
порушено
тис. грн
1. Недотримання вимог законодавства при плануванні та затвердженні видатків державного бюджету
Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця)
2018- Головне управління
Держпродспоживслужба та ГУ ДПСС у Вінницькій області не Абзац четвертий пункту 7 та
2020
Держпродспоживслужби
визначали та не доводили до підпорядкованих структурних пункту 11, пункт 14 Порядку
у Вінницькій області
підрозділів граничні обсяги видатків за КПКВК 1209020 та складання, розгляду,
КПКВК 2809020 для формування проєктів кошторисів на 2018, затвердження та основні
2019 та 2020 роки, чим не забезпечили виконання повноважень вимоги до виконання
розпорядника бюджетних коштів, визначених абзацом 4 п. 7 та кошторисів бюджетних
п. 11 Порядку № 228, як наслідок ГУ ДПСС у Вінницькій установ, затвердженого
області та його підпорядкованими установами проєкти постановою Кабінету Міністрів
кошторисів за КПКВК 1209020 та 2809020 на 2018, 2019 та 2020 України від 28.02.2002 № 228
роки не складались, чим не дотримано вимоги п. 14 Порядку № (далі – Порядок № 228)
228.
Територіальне управління Рахункової палати по Харківській та Сумській областях (у м. Харків)
2018З недотриманням п. 14 Порядку № 228 Головним управлінням п. 14 Порядку № 228
2020
Головне управління
не складались проєкти кошторисів через ненадходження до
Держпродспоживслужби
Головного управління від Держпродспоживлужби запитів щодо
в Харківській області
надання проєктів кошторисів за КПКВК 2809020/1209020 на
2018, 2019, 2020 роки.
2. Недотримання вимог законодавства при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг
Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця)
Найменування об’єкта
аудиту
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Роки
2018

Найменування об’єкта
аудиту
Головне управління
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області

Сума
порушення,
тис. грн

Виявлені в ході аудиту порушення

В порушення Закону № 922 (абзаци десятий і одинадцятий
частини першої статті 10) тендерним комітетом ГУ ДПСС у
Вінницькій області у 2018 році не оприлюднено на веб - порталі
Уповноваженого органу, в системі «Прозоро» звіти про
укладені договори з ПП «Молоток» (договір від 14.12.2018
№ М-1212-060)
на суму 60 тис. грн та з ТОВ «НДП
«Ветеринарна медицина» (договір від 17.12.2018 № 150/18) на
суму 198 тис. грн протягом одного дня з дня їх укладення, а
також звіту про виконання договору від 18.12.2018 № UA-201811-08-002375-с, укладеного з ТОВ «Львiвагромашпроект»
вартістю 1 330,6 тис. грн протягом трьох днів з дня закінчення
строку дії договору, за результатом виконання договору.
2018
Головне управління
В порушення Закону № 922 (частина четверта статті 36) в
Держпродспоживслужби
частині окремих невідповідностей умов укладеного за
у Вінницькій області
результатами аукціону договору про закупівлю (які не
відносяться до істотних умов) змісту тендерної документації та
тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, зокрема
в частині відсутності в укладеному договорі окремих пунктів,
передбачених проєктом договору, визначеним тендерною
документацією та пропозицією вказаного переможця, укладено
Договір № 000324 з постачальником дезінфекційного
обладнання (дезінфекційна установка об’ємом не менше 320 л з
бензиновим приводом на базі автомобільного причепа) –
ТДВ «Львівагромашпроект» у кількості 18 шт. на суму
1 330,6 тис. гривень.
Територіальне управління Рахункової палати по Дніпропетровській області (у м. Дніпро)
2018
Головне управління
З недотриманням Закону № 922 (частина четверта статті 36)
Держпродспоживслужби
умови договору купівлі-продажу від 19.12.2018 № 589 на

Назва документа, який
порушено
Абзац п'ятий
частини першої
статті 2 та абзаци 10, 11
частини першої статті 10 Закону
України від 25.12.2015 № 922-VIII
"Про публічні закупівлі" (далі –
Закон № 922)

частина четверта статті 36 Закону
№ 922

Частина четверта статті 36
Закону № 922
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Роки

Найменування об’єкта
аудиту
в Дніпропетровській
області

Сума
порушення,
тис. грн

Виявлені в ході аудиту порушення

Назва документа, який
порушено

поставку 2-х одиниць легкових автомобілів (спеціалізований
автомобіль «Держпродспоживслужба» на базі RENAULT)
загальною вартістю 999,9 тис. грн не відповідають умовам
тендерної пропозиції учасника-переможця ТОВ «СІНГЛМОТОР» в частині не встановлення договором та
специфікацією до нього гарантійного строку продавця на
поставлений товар протягом 3-х років або 100 тис. км пробігу,
передбаченого тендерною пропозицією.
3. Нерезультативне та неекономне використання бюджетних коштів
Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця)
2018
Головне управління
117,4
Допущено неекономне використання бюджетних коштів у неекономне
використання
Держпродспоживслужби
сумі 117,4 тис. грн внаслідок придбання обладнання, вартість бюджетних коштів
у Вінницькій області
якого перевищувала середні ціни на аналогічні матеріальні
ресурси, наведені у відкритому доступі за даними мережі
Інтернет, за відсутності належного моніторингу цін з боку
підпорядкованих
установ
(Вінницькою,
Гайсинською,
Літинською, Іллінецькою, Хмільницькою, Немирівською,
Тульчинською та Бершадською міжрайонними лабораторіями).
2018-І Головне управління
169,0
Внаслідок утилізації (знищення) окремих з централізовано нерезультативне використання
півр.
Держпродспоживслужби
одержаних ветеринарних препаратів загальною вартістю бюджетних коштів
2020
у Вінницькій області
169,0 тис. грн, кошти державного бюджету у сумі
169,0 тис. грн спрямовані на їх придбання, використані
нерезультативно
(причиною
утилізації
ветеринарних
препаратів, зокрема є: відсутність розфасовки окремих
ветеринарних препаратів з меншою кількістю доз, достатньої
кількості тварин на момент проведення досліджень та обробок,
а також короткий термін придатності після відкриття флаконів).
Територіальне управління Рахункової палати по Дніпропетровській області (у м. Дніпро)

130

Продовження додатка 6
Роки
2018

Найменування об’єкта
аудиту
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській
області

Сума
порушення,
тис. грн

43,2

Виявлені в ході аудиту порушення

Назва документа, який
порушено

Внаслідок незабезпечення централізованого придбання неекономне використання
управлінням із застосуванням процедур закупівлі матеріальних бюджетних коштів
цінностей, допущено неекономне використання бюджетних
коштів у сумі 43,2 тис. гривень.
Зокрема, шістьма установами
придбано
в одного
постачальника – ТОВ «ЕДС ПЛЮС» 10 термомеханічних
генераторів Longray TS-75L загальною вартістю 294,2 тис. грн,
ціна за одиницю яких коливалась від 26,0 тис. грн до
30,5 тис. гривень. Отже, економія бюджетних коштів –
щонайменш 34,2 тис. гривень.
Крім того, п’ятьма районними державними лікарнями
ветеринарної медицини придбано в одного постачальника
ТОВ «ГРІНСЕН» 5 апаратів для глушіння тварин - щит силовий
ЩС-(Прилад ВРУ-Щ) загальною вартістю 339,0 тис. грн,
вартість за одиницю становила 67,8 тис. грн (з ПДВ)). У той же
час, згідно з даними офіційного порталу ProZorro, Рівненською
обласною державною лікарнею ветеринарної медицини в
грудні 2018 року укладено договір на придбання 1 од. апарата
для глушіння тварин – щита силового ЩС (Прилад ВРУ-Щ) з
вищевказаним ТОВ «ГРІНСЕН» за ціною 66,0 тис. грн (з ПДВ).
Отже,
економія бюджетних коштів – щонайменше
9,0 тис. гривень.

Разом
329,6
4. Неефективне управління майном
Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській та Тернопільській областях (у м. Львів)
2018
Головне управління
Внаслідок
неефективних
управлінських
рішень неефективне
Держпродспоживслужби
656,6
Держпродспоживслужби, зокрема через довготривале майном
у Львівській області
затвердження актів приймання-передачі майна 24.04.2019 з

управління
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Роки

Найменування об’єкта
аудиту

Сума
порушення,
тис. грн

Виявлені в ході аудиту порушення

балансу ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області на
баланс підпорядкованих установ, введення основних засобів
загальною вартістю 656,6 тис. грн в експлуатацію відбулося
більше ніж через 9 місяців з часу їх придбання (придбано
майно в грудні 2018 року, а введено в експлуатацію у вересні
2019 року), що є свідченням неефективного управління
майном.
2018Внаслідок введення 13-ма районними державними лікарнями
2020
ветеринарної медицини в експлуатацію 13-ти із 16-ти
придбаних у 2018 році дезінфекційних установок УД-320
загальною вартістю 962,0 тис. грн з причепом через 3-7 місяців
після їх придбання (придбано 17.12.2018, введено в
експлуатацію в період – 11.03.2019-26.07.2019). Крім того,
1 036,0
станом на 13.08.2020 придбана у грудні 2018 року
Пустомитівською
районною
державною
лікарнею
ветеринарної медицини дезінфекційна установка УД-320 з
причепом вартістю 74,0 тис. грн (видаткова накладна від
17.12.2018 № ЛА-1205) в експлуатацію взагалі не введена, що
є свідченням неефективного управління майном.
Територіальне управління Рахункової палати по Дніпропетровській області (у м. Дніпро)
Разом
1 692,6

Назва документа, який
порушено

неефективне
майном

управління

5. Правильність та своєчасність відображення в бухгалтерському обліку, бюджетній та фінансовій звітності фінансово-господарських
операцій
Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця)
2018
Головне управління
1 330,6
З недотриманням вимог Порядку № 1388 (абзац другий Порядок № 1388; наказ Мінфіну
Держпродспоживслужби
пункт 7)
18-ма
ветлікарнями,
підпорядкованими від 13.09.2016 № 818;
у Вінницькій області
ГУ Держпродспоживслужби
у
Вінницькій
області,
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Роки

Найменування об’єкта
аудиту

Сума
порушення,
тис. грн

Виявлені в ході аудиту порушення

експлуатувалось (використовувалось) передане дезінфекційне
обладнання (УД-320) збудоване на автомобільному причепі
АМС 550 «Старконь» загальною вартістю 1 330,56 тис. грн без
державної
реєстрації
автомобільного
причепа
в
уповноважених органах МВС та без номерних знаків, що не
давало права на їх використання. Як наслідок, не було
законодавчо-нормативних підстав складати акт введення
одиниці активу в експлуатацію та відносити її до основних
засобів. Проте, усупереч вимогам наказу № 818, пункту 2
розділу
ІІ
Національного
положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні
засоби», Плану рахунків бухгалтерського обліку та Типової
кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку у грудні
2018
року
зазначене
обладнання
відображено
в
бухгалтерському обліку та віднесено до основних засобів
загальною вартістю 1 330,6 тис. гривень.
Територіальне управління Рахункової палати по Харківській та Сумській областях (у м. Харків)
2019
З недотриманням вимог абзацу першого пункту 3 розділу ІV
НП(С)БО 121 «Основні засоби» у 2019 році здійснено
нарахування амортизації ПЛР-системи в сумі 1 62,0 тис. грн,
Головне управління
що обліковується на субрахунку 1014 «Машини і обладнання»,
Держпродспоживслужби
162,0
яка введена в експлуатацію 28.12.2018, однак зазначена ПЛРв Харківській області
система з часу придбання і на поточний час не експлуатується.
Станом на час завершення аудиту зазначене порушення
усунено шляхом коригування даних в бухгалтерському обліку.
Разом
1 492,6

Назва документа, який
порушено
Продовження додатка 6
Національне
положення
(стандарту)
бухгалтерського
обліку в державному секторі
121
«Основні
засоби»,
затверджене наказом Мінфіну
від 12.10.2010 № 1202;
Порядок застосування Плану
рахунків
бухгалтерського
обліку в державному секторі
№ 1219.

НП(С)БО
засоби"

121

"Основні
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Результати оцінки стану практичного застосування методичних рекомендацій з «Планування, організації та
проведення пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу»
№
з/п

Обсяг
використаних
коштів, тис. грн

1

3901,5

2

828,9

3

1646,6

Виявлені в ході аудиту порушення
До актів прийому-передачі вакцини «Орісвак» наданих ТОВ «Укрветпромпостач», актів про проведену пероральну
вакцинацію, складених під час виконання робіт, необґрунтовано включено оброблені площі районів у завищених
обсягах (порівняно з площами таких районів, наданими територіальними підрозділами ГУ Держпродспоживслужби у
Вінницькій області) на 5250,2 кв. км, на які списано 128706 доз вакцини «Орісвак» на загальну суму
3 901,5 тис. гривень. Уповноважені представники ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області, відповідальні за
здійснення кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин на території Вінницькій області у 2018–2020 роках, не
забезпечили відповідно до вимог Розпоряджень №№ 100, 70 та Наказу № 546 здійснення належного контролю за
розповсюдженням вакцини антирабічної для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин.
Уповноваженими особами ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області на підставі актів приймання-передачі
вакцини «Орісвак» від 08.10.2019 № 11 та від 18.09.2020 № 9 прийнято виконання ТОВ «Укрветпромпостач» робіт з
проведення пероральної імунізації диких тварин проти сказу на території Вінницької області на земельних площах
537,8 кв. км, щороку зайнятих водою, відкритих заболочених землях, а також площах землекористування та смуг
відводу під автомобільними дорогами та залізничними шляхами, на які списано вакцини «Орісвак», за розрахунками
контрольної групи Рахункової палати, в кількості 11993 доз щороку на суму 403,4 і 425,5 тис. грн відповідно,
внаслідок чого порушено вимоги пункту 3.8. Інструкції № 5, пункту 3.5.1. Методичних рекомендацій імунізації проти
сказу, згідно з якими на вказаних площах такі роботи забороняється проводити.
Під час осінньої кампанії у 2018–2020 роках встановлено 8 випадків, за якими без належного документального
обґрунтування та підтвердження включено та списано 54658 доз вакцини «Орісвак» на суму 1 646,6 тис. грн,
поставленої ТОВ «Укрветпромпостач», використання якої не підтверджено, з огляду на час польоту повітряних суден,
наданих Украерорухом, що здійснювали розповсюдження таких принад, а також інтервалом їх випадіння, визначених
пунктом 3.5.1. Методичних рекомендацій імунізації проти сказу.
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Продовження додатка 7
№
з/п

Обсяг
використаних
коштів, тис. грн

4

6646,1

5

780,5

6

9917,3

7

3404,6

Виявлені в ході аудиту порушення
Використання у 2019–2020 роках коштів державного бюджету в загальній сумі 6 646,1 тис. грн на оплату вартості
додаткових 107804 доз вакцини «Орісвак» щороку, в результаті збільшення щільності принад, за відсутності
документального підтвердження виконання вимог щодо забезпечення зменшенням відстані між лініями польоту у
порівнянні з 2018 роком, має ознаки нерезультативного використання коштів державного бюджету.
ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області не забезпечено належного контролю за дотриманням вимог
пункту 2 Методичних рекомендацій імунізації проти сказу, надання пропозицій щодо періоду планування і
дотримання строків проведення осінньої компаній з пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин на території
Вінницької області (із урахуванням тенденції щодо зростання середньої температури, зокрема в осінні та зимові
періоди), як наслідок, визначення Держпродспоживслужбою періоду проведення осінньої кампанії на території
області у період з 13.09.2020 по 18.09.2020, у якому 16-17 вересня проводилися роботи за температури навколишнього
середовища вище 20°С, за результатом яких використано (списано) вакцини «Орісвак» на загальну суму 780,5 тис. грн,
що має ознаки нерезультативного використання коштів державного бюджету, спрямованих на вказану мету, що
спричинено низькими показниками контролю за якістю проведеної осінньої компанії з пероральної імунізації диких
м’ясоїдних тварин.
Уповноваженими особами ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області на підставі актів приймання-передачі
вакцини «Орісвак» від 06.10.2018 № 6, від 08.10.2019 № 11 та від 18.09.2020 № 9 прийнято виконання
ТОВ «Укрветпромпостач» робіт з проведення пероральної імунізації диких тварин проти сказу на території
Вінницької області на земельних площах 8122 кв. км, 5711 кв. км і 982 кв. км відповідно, на яких у період вересеньжовтень виконувався комплекс осінніх польових робіт та на які списано вакцини «Орісвак», за розрахунками
контрольної групи Рахункової палати, в кількості 162440 доз, 142775 доз і 24550 доз, на суму 4 857,0 тис. грн
4 283,3 тис. грн і 777,0 тис. грн відповідно, внаслідок чого не дотримано вимоги пункту 3.8. Інструкції № 5,
пункту 3.5.1. Методичних рекомендацій імунізації проти сказу, згідно з якими над місцями проведення польових робіт
такі роботи не проводяться. Оплата у зазначених періодах Держпродспоживслужбою України вартості таких робіт на
загальну суму 9 917,3 тис. грн має ознаки нерезультативного використання коштів державного бюджету.
Акти про проведену пероральну вакцинацію у 2018–2020 роках не включали окремі райони області, які підлягали
обробці, внаслідок чого не були охоплені осінньою компанією з пероральної вакцинації загальною площею 4749,14 кв.
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Продовження додатка 7
№
з/п

Обсяг
використаних
коштів, тис. грн

27125,5

Виявлені в ході аудиту порушення
км, що спричинило появу ознак списання вакцини «Орісвак» в загальній кількості 111551 доз на суму 3 404,6 тис. грн
на обробку інших територій області, що свідчить про недотримання нормативів, установлених пунктом 3.5
Методичних рекомендацій імунізації проти сказу та взятими договірними зобов’язаннями та має ознаки
нерезультативного використання коштів державного бюджету.
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Додаток 8

Інформація про виявлені в Україні випадки зараження лисиць сказом у
2016–2020 роках за областями
Область
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернігівська
Чернівецька
м. Київ
Усього

2016
75
26
14
11
31
0
27
11
7
9
21
14
1
7
3
12
7
29
41
10
30
14
23
1
1
428

2017
90
25
32
12
24
1
33
36
1
21
13
14
7
17
14
30
18
16
24
16
28
25
12
4
1
516

Роки
2018
145
9
26
10
71
19
35
11
12
36
6
17
19
14
5
21
27
27
15
11
165
31
22
0
1
757

2019
247
5
6
40
38
17
77
10
4
16
5
12
9
10
5
13
5
6
6
3
88
182
3
5
0
813

2020
77
6
5
20
5
9
24
10
20
20
3
4
8
10
8
7
1
5
1
3
4
38
0
1
2
291

Разом
634
71
83
93
169
46
196
78
44
102
48
61
44
58
35
83
58
83
87
43
315
290
60
11
5
2797

*дані за 9 місяців 2020 року.
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Додаток 9

Інформація про використання антирабічної вакцини для пероральної
імунізації м’ясоїдних тварин «Орісвак» та площі, на яких вакцина
розповсюджена літаком
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Кількість, Площа, Кількість, Площа, Кількість, Площа,
тис. доз
км2
тис. доз
км2
тис. доз
км2
Вінницька
427,220
21361,00
539,020
21560,78
539,020
21560,78
Дніпропетровська
435,898
21794,90
538,492
21539,68
538,491
21539,64
Житомирська
509,620
25481,00
637,025
25481,00
637,025
25481,00
Запорізька
191,442
9572,10
271,934
10877,33
271,933
10877,33
Івано196,000
9800,00
242,100
9684,00
242,100
9684,00
Франківська
Київська
433,530
21676,50
541,913
21676,50
541,913
21676,50
Кіровоградська
368,420
18421,00
482,139
19285,53
482,138
19285,53
Миколаївська
162,267
8113,35
555,213
22208,52
565,746
22629,84
Одеська
318,295
15914,75
593,064
23722,59
593,065
23722,59
Полтавська
417,627
20881,34
518,230
20729,19
518,230
20729,19
Рівненська
260,000
13000,00
327,500
13100,00
327,500
13100,00
Сумська
353,317
17665,85
441,642
17665,65
441,850
17674,00
Тернопільська
190,020
9501,00
235,733
9429,32
237,526
9501,04
Харківська
256,048
12802,40
307,598
12303,92
290,230
11609,20
Херсонська
407,820
20391,00
509,775
20391,00
509,775
20391,00
Хмельницька
304,240
15212,00
467,235
18689,40
467,235
18689,40
Черкаська
295,878
14793,88
392,953
15718,12
369,848
14793,92
Чернівецька
115,506
5775,30
144,382
5775,30
144,383
5775,30
Чернігівська
546,480
27324,00
683,100
27324,00
683,100
27324,00
Усього
6189,628 309481,37 8429,048 337161,83 8401,108 336044,26
Область
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Додаток 10

Таблиця відхилень результатів лабораторних досліджень сироваток крові від диких лисиць на наявність антитіл до
вірусу сказу (метод ІФА) після пероральної вакцинації (осінь-зима 2018 року), проведених в 2018–2019 роках

№
з/п

Область

Дата
надходження
проб до
ДНДІЛДВСЕ
03.12.2018

1

Вінницька

Номер Звіту про
За даними ДНДІЛДВСЕ
Кількість проб,
результати
які досліджено
дослідження
Кількість
Відсоток
методом
патологічного
позитивних
позитивних
імуноферментного
(біологічного)
результатів результатів
аналізу
матеріалу
013739м.п.м./18
262
56
21,4

Житомирська

Закарпатська

ІваноФранківська

Відхилення

13

5,0

-43

216

38

17,6

13

6,0

-25

10.01.2019

000196м.п.м./19

202

37

18,3

17

8,4

-20

680

131

19,3

43

6,3

-88

26.112018

013480м.п.м./18

51

5

9,8

2

3,9

-3

04.12.2018

013780м.п.м./18

61

5

8,2

1

1,6

-4

10.12.2018

014031м.п.м./18

52

12

23,1

6

11,5

-6

19.12.2018

014482м.п.м./18

54

13

24,1

3

5,6

-10

15.01.2019

000398м.п.м./19

58

17

29,3

7

12,1

-10

12.03.2019

002760м.п.м./19

107

27

25,2

11

10,3

-16

383

79

20,6

30

7,8

-49

27.02.2019

002145м.п.м./19

12

2

16,7

1

8,3

-1

04.04.2019

004015м.п.м./19

2

0

0,0

0

0,0

0

14

2

14,3

1

7,1

-1

Всього
4

Відсоток
позитивних
результатів

000194м.п.м./19

Всього
3

Кількість
позитивних
результатів

10.01.2019
Всього

2

За даними аудиту

30.11.2018

013675м.п.м./18

109

15

13,8

9

8,3

-6

14.02.2019

001608м.п.м./19

282

42

14,9

11

3,9

-31

06.03.2019

002537м.п.м./19

52

5

9,6

2

3,8

-3

443

62

14,0

22

5,0

-40

Всього
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№
з/п

Область

5

Київська

6

Львівська

Дата
надходження
проб до
ДНДІЛДВСЕ
29.01.2019

Номер Звіту про
За даними ДНДІЛДВСЕ
Кількість проб,
результати
які досліджено
дослідження
Кількість
Відсоток
методом
патологічного
позитивних
позитивних
імуноферментного
(біологічного)
результатів результатів
аналізу
матеріалу
000656м.п.м./19
56
12
21,4

Всього

Полтавська

Рівненська

Тернопільська
Хмельницька

7

12,5

-5

56

12

21,4

7

12,5

-5

37

37,0

15

15,0

-22

07.03.2019

002636м.п.м./19

96

37

38,5

13

13,5

-24

07.03.2019

002637м.п.м./19

75

26

34,7

11

14,7

-15

07.03.2019

002638м.п.м./19

13

9

69,2

5

38,5

-4

28.03.2019

003691м.п.м./19

20

4

20,0

1

5,0

-3

304

113

37,2

45

14,8

-68

15.02.2019

001658м.п.м./19

380

78

20,5

29

7,6

-49

21.03.2019

003294м.п.м./19

25

17

68,0

9

36,0

-8

405

95

23,5

38

9,4

-57

22.11.2018

013387м.п.м./18

27

2

7,4

0

0

-2

09.01.2019

000126м.п.м./19

10

1

10,0

0

0

-1

09.01.2019

000127м.п.м./19

56

5

8,9

1

1,8

-4

05.03.2019

002448м.п.м./19

94

32

34,0

6

6,4

-26

03.04.2019

004006м.п.м./19

2

0

0,0

0

0

0

189

40

21,2

7

3,7

-33

11.12.2018

014123м.п.м./18

26

2

7,7

0

0,0

-2

22.01.2019

000648м.п.м./19

44

7

15,9

1

2,3

-6

20.03.2019

003238м.п.м./19

13

5

38,5

3

23,1

-2

83

14

16,9

4

4,8

-10

213

46

21,6

12

5,6

-34

Всього
10

Відхилення

100

Всього
9

Відсоток
позитивних
результатів

002635м.п.м./19

Всього

8

Кількість
позитивних
результатів

07.03.2019

Всього
7

За даними аудиту

19.12.2018

014484м.п.м./18

140

Продовження додатка 10

№
з/п

Область

Дата
надходження
проб до
ДНДІЛДВСЕ
08.02.2019
20.03.2019

Номер Звіту про
За даними ДНДІЛДВСЕ
Кількість проб,
результати
які досліджено
дослідження
Кількість
Відсоток
методом
патологічного
позитивних
позитивних
імуноферментного
(біологічного)
результатів результатів
аналізу
матеріалу
001360м.п.м./19
137
21
15,3
003227м.п.м./19

Всього

11

Чернівецька

Чернігівська

Кількість
позитивних
результатів

Відсоток
позитивних
результатів

Відхилення

5

3,6

-16

169

52

30,8

14

8,3

-38

519

119

22,9

31

6,0

-88

27.12.2018

014727м.п.м./18

34

3

8,8

2

5,9

-1

18.01.2019

000558м.п.м./19

18

0

0,0

0

0,0

0

01.02.2019

001073м.п.м./19

16

0

0,0

0

0,0

0

13.02.2019

001519м.п.м./19

33

11

33,3

5

15,2

-6

101

14

13,9

7

6,9

-7

Всього

12

За даними аудиту

15.01.2019

000390м.п.м./19

13

5

38,5

3

23,1

-2

24.01.2019

000786м.п.м./19

66

53

80,3

44

66,7

-9

07.02.2019

001288м.п.м./19

112

79

70,5

63

56,3

-16

19.02.2019

001780м.п.м./19

50

46

92,0

39

78,0

-7

13.03.2019

002834м.п.м./19

94

57

60,6

42

44,7

-15

21.03.2019

003359м.п.м./19

22

17

77,3

17

77,3

0

29.03.2019

003777м.п.м./19

27

21

77,8

20

74,1

-1

384

278

72,4

228

59,4

-50

3561

959

26,9

463

13,0

-496

Всього
Разом
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Таблиця відхилень результатів лабораторних досліджень сироваток крові від диких лисиць на наявність антитіл до
вірусу сказу (метод ІФА) після пероральної вакцинації (осінь-зима 2019 року), які проведені в 2019-2020 роках

№
з/п

Область

1

Вінницька

2

Волинська

3

4

5

Житомирська

Закарпатська

Івано-Франківська

Дата
надходження до
ДНДІЛДВСЕ
проб
19.11.2019
20.05.2020
20.05.2020
Всього
19.12.2019
Всього
09.12.2019
08.01.2020
Всього
03.02.2020
03.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
Всього
28.01.2020
12.02.2020
18.02.2020
18.02.2020
05.03.2020

Номер Звіту про
результати
дослідження
патологічного
(біологічного)
матеріалу
014581м.п.м./19
003700м.п.м./20
003710м.п.м./20
015898м.п.м./19
015376м.п.м./19
000083м.п.м./20
001000м.п.м./20
000999м.п.м./20
001790м.п.м./20
001791м.п.м./20
000778м.п.м./20
001347м.п.м./20
001486м.п.м./20
001485м.п.м./20
002112м.п.м./20

Кількість
За даними ДНДІЛДВСЕ
проб, які
досліджено
Кількість
Відсоток
методом
позитивних позитивних
імунорезультатів результатів
ферментного
аналізу
246
254
360
860
400
400
245
89
334
12
27
4
10
53
165
36
200
9
28

23
5
21
49
57
57
61
22
83
2
2
0
0
4
25
3
28
0
5

9,3
2,0
5,8
5,7
14,3
14,3
24,9
24,7
24,9
16,7
7,4
0,0
0,0
7,5
15,2
8,3
14,0
0,0
17,9

За даними аудиту
Кількість
позитивних
результатів

Відсоток
позитивних
результатів

14
2
7
23
31
31
27
11
38
1
1
0
0
2
11
1
14
0
2

5,7
0,8
1,9
2,7
7,8
7,8
11,0
12,4
11,4
8,3
3,7
0,0
0,0
3,8
6,7
2,8
7,0
0,0
7,1

Відхилення

-9
-3
-14
-26
-26
-26
-34
-11
-45
-1
-1
0
0
-2
-14
-2
-14
0
-3
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№
з/п

6

7

Область

Київська

Львівська

Дата
надходження до
ДНДІЛДВСЕ
проб
12.03.2020
Всього
21.01.2020
Всього
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
20.12.2019
10.02.2020
10.02.2020

Номер Звіту про
результати
дослідження
патологічного
(біологічного)
матеріалу
002352м.п.м./20
000514м.п.м./20
015935м.п.м./19
015936м.п.м./19
015937м.п.м./19
015939м.п.м./19
015940м.п.м./19
015941м.п.м./19
015942м.п.м./19
015943м.п.м./19
015946м.п.м./19
015947м.п.м./19
015948м.п.м./19
015949м.п.м./19
015950м.п.м./19
015951м.п.м./19
015952м.п.м./19
015953м.п.м./19
001209м.п.м./20
001212м.п.м./20

Кількість
За даними ДНДІЛДВСЕ
проб, які
досліджено
Кількість
Відсоток
методом
позитивних позитивних
імунорезультатів результатів
ферментного
аналізу
36
474
113
113
14
11
2
15
37
32
10
7
24
23
10
23
60
9
16
35
10
17

6
67
7
7
1
0
1
4
0
9
0
0
0
1
0
4
0
0
9
1
0
5

16,7
14,1
6,2
6,2
7,1
0,0
50,0
26,7
0,0
28,1
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
17,4
0,0
0,0
56,3
2,9
0,0
29,4

За даними аудиту
Кількість
позитивних
результатів

Відсоток
позитивних
результатів

2
30
2
2
0
0
1
1
0
4
0
0
0
1
0
1
0
0
3
1
0
3

5,6
6,3
1,8
1,8
0,0
0,0
50,0
6,7
0,0
12,5
0,0
0,0
0,0
4,3
0,0
4,3
0,0
0,0
18,8
2,9
0,0
17,6

Відхилення

-4
-37
-5
-5
-1
0
0
-3
0
-5
0
0
0
0
0
-3
0
0
-6
0
0
-2
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Продовження додатка 11

№
з/п

Область

Дата
надходження до
ДНДІЛДВСЕ
проб
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
10.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
Всього

8

Полтавська

9

Рівненська

13.03.2020
Всього
16.09.2019
06.12.2019

Номер Звіту про
результати
дослідження
патологічного
(біологічного)
матеріалу
001213м.п.м./20
001214м.п.м./20
001216м.п.м./20
001217м.п.м./20
001218м.п.м./20
001220м.п.м./20
001221м.п.м./20
001223м.п.м./20
001224м.п.м./20
001225м.п.м./20
001227м.п.м./20
001627м.п.м./20
001628м.п.м./20
001629м.п.м./20
001630м.п.м./20
001632м.п.м./20
001633м.п.м./20
002317м.п.м./20002343м.п.м./20
011841м.п.м./19
015325м.п.м./19

Кількість
За даними ДНДІЛДВСЕ
проб, які
досліджено
Кількість
Відсоток
методом
позитивних позитивних
імунорезультатів результатів
ферментного
аналізу

За даними аудиту
Кількість
позитивних
результатів

Відсоток
позитивних
результатів

Відхилення

8
6
15
26
14
11
3
9
12
16
9
3
11
13
4
10
6
531

4
1
6
0
0
0
0
1
3
0
0
0
7
9
0
1
0
67

50,0
16,7
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
25,0
0,0
0,0
0,0
63,6
69,2
0,0
10,0
0,0
12,6

3
1
5
0
0
0
0
1
1
0
0
0
3
2
0
1
0
32

37,5
16,7
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
8,3
0,0
0,0
0,0
27,3
15,4
0,0
10,0
0,0
6,0

-1
0
-1
0
0
0
0
0
-2
0
0
0
-4
-7
0
0
0
-35

802

112

14,0

45

5,6

-67

802
14
92

112
1
12

14,0
7,1
13,0

45
0
4

5,6
0,0
4,3

-67
-1
-8
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№
з/п

10

11

Область

Тернопільська

Хмельницька

Дата
надходження до
ДНДІЛДВСЕ
проб
13.02.2020
13.02.2020
Всього
28.11.2019
11.02.2020
Всього
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019

Номер Звіту про
результати
дослідження
патологічного
(біологічного)
матеріалу
001364м.п.м./20
001366м.п.м./19
014918м.п.м./19
001284м.п.м./20
015701м.п.м./19
015702м.п.м./19
015704м.п.м./19
015705м.п.м./19
015706м.п.м./19
015707м.п.м./19
015708м.п.м./19
015709м.п.м./19
015710м.п.м./19
015711м.п.м./19
015712м.п.м./19
015713м.п.м./19
015714м.п.м./19
015715м.п.м./19
015716м.п.м./19
015717м.п.м./19

Кількість
За даними ДНДІЛДВСЕ
проб, які
досліджено
Кількість
Відсоток
методом
позитивних позитивних
імунорезультатів результатів
ферментного
аналізу
2
98
206
45
92
137
51
20
14
9
34
30
16
13
31
13
12
18
25
13
20
17

0
15
28
11
17
28
8
1
1
2
4
6
7
7
10
6
0
0
0
1
0
6

0,0
15,3
13,6
24,4
18,5
20,4
15,7
5,0
7,1
22,2
11,8
20,0
43,8
53,8
32,3
46,2
0,0
0,0
0,0
7,7
0,0
35,3

За даними аудиту
Кількість
позитивних
результатів

Відсоток
позитивних
результатів

0
7
11
5
7
12
5
0
0
1
3
3
3
3
7
3
0
0
0
0
0
2

0,0
7,1
5,3
11,1
7,6
8,8
9,8
0,0
0,0
11,1
8,8
10,0
18,8
23,1
22,6
23,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,8

Відхилення

0
-8
-17
-6
-10
-16
-3
-1
-1
-1
-1
-3
-4
-4
-3
-3
0
0
0
-1
0
-4
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№
з/п

12

13

Область

Чернівецька

Чернігівська

Дата
надходження до
ДНДІЛДВСЕ
проб
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
16.12.2019
26.12.2019
21.05.2020
Всього
14.11.2019
29.11.2019
06.12.2019
03.03.2020
03.03.2020
07.05.2020
Всього
13.11.2019
27.11.2019
02.12.2019
16.01.2020
16.04.2020
Всього
Разом

Номер Звіту про
результати
дослідження
патологічного
(біологічного)
матеріалу
015718м.п.м./19
015719м.п.м./19
015720м.п.м./19
015721м.п.м./19
015750м.п.м./19
016055м.п.м./19
003770м.п.м./20
014323м.п.м./19
015003м.п.м./19
015401м.п.м./19
001969м.п.м./20
001970м.п.м./20
003488м.п.м./20
014309м.п.м./19
014881м.п.м./19
015113м.п.м./19
000361м.п.м./20
003096м.п.м./20

Кількість
За даними ДНДІЛДВСЕ
проб, які
досліджено
Кількість
Відсоток
методом
позитивних позитивних
імунорезультатів результатів
ферментного
аналізу
20
19
19
3
5
209
137
748
38
34
21
8
71
21
193
144
145
89
535
115
1028
5879

0
0
2
0
1
26
21
109
3
7
1
0
2
0
13
68
37
44
181
20
350
974

0,0
0,0
10,5
0,0
20,0
12,4
15,3
14,6
7,9
20,6
4,8
0,0
2,8
0,0
6,7
47,2
25,5
49,4
33,8
17,4
34,0
16,6

За даними аудиту
Кількість
позитивних
результатів

Відсоток
позитивних
результатів

0
0
1
0
0
13
7
51
2
5
1
0
1
0
9
46
26
29
94
10
205
491

0,0
0,0
5,3
0,0
0,0
6,2
5,1
6,8
5,3
14,7
4,8
0,0
1,4
0,0
4,7
31,9
17,9
32,6
17,6
8,7
19,9
8,4

Відхилення

0
0
-1
0
-1
-13
-14
-58
-1
-2
0
0
-1
0
-4
-22
-11
-15
-87
-10
-145
-483
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Додаток 12

Інформація про дотримання температурного режиму під час пероральної імунізації м’ясоїдних тварин у 2018 році

Область
Вінницька
Дніпропетровська
Дніпропетровська (NOTAM)
Донецька (NOTAM)
Житомирська
Запорізька
Запорізька (NOTAM)
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська (NOTAM)
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Харківська (NOTAM)
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Період проведення
кампанії (дата)
Початок

Кінець

26.09.2018
13.11.2018
05.12.2018
30.11.2018
06.10.2018
06.11.2018
30.11.2018
12.09.2018
17.10.2018
18.10.2018
28.11.2018
16.12.2018
06.12.2018
16.10.2018
17.09.2018
12.11.2018
30.09.2018
30.10.2018
30.11.2018
07.12.2018
21.09.2018
08.10.2018
12.11.2018
17.09.2018

06.10.2018
30.11.2018
11.12.2018
08.12.2018
15.10.2018
11.11.2018
06.12.2018
17.09.2018
08.11.2018
04.11.2018
06.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
28.10.2018
22.09.2018
20.11.2018
05.10.2018
05.11.2018
04.12.2018
20.12.2018
28.09.2018
13.10.2018
29.11.2018
20.09.2018

Температурний режим
(мінімальна та максимальна, оС)
В період
В період після
проведення
проведення
кампанії
кампанії ≈15 днів
+0,7; +19,0
+6,0; +22,9
-7,1; +4,8
-10,5; +3,4
-3,8; +3,4
-6,2; +3,4
-7,8; +2,5
-4,6; +4,7
+0,3; +19,6
+0,7; +22,2
-2,5; +11,8
-9,4; +6,7
-9,3; +3,2
-5,4; +4,9
+5,0; +27,7
-2,2; +28,2
-1,5; +24,0
-6,5; +11,9
-1,4; +23,1
-8,0; +12,3
-4,0; +4,1
-3,4; +4,4
-3,8; +8,4
+2,8; +5,6
+1,2; +24,1
-7,7; +15,5
+5,0; +29,3
-1,5; +23,4
-10,9; +5,5
-16,8; +2,3
-1,0; +16,6
-1,2; +22,8
-0,4; +18,6
-9,0; +8,2
-14,4; -1,8
-8,6; +1,8
-4,2; +7,3
-2,7; +6,0
+5,0; +26,9
+0,1; +23,2
+0,2; +22,0
-4,7; +22,6
-7,1; +10,3
-15,5; +4,8
+5,0; +28,6
-1,5; +28,7

Відхилення від норми, оС
В період
проведення
кампанії
7,7
4,0
3,1
4,1
9,3
6,9
2,0
8,6

В період після
проведення
кампанії ≈15 днів
2,9
2,2
8,2
3,4
2,8
3,2
2,6
8,7

147

Додаток 13

Інформація про дотримання температурного режиму під час пероральної імунізації м’ясоїдних тварин у 2019 році

Область
Вінницька
Дніпропетровська
Дніпропетровська (NOTAM)
Донецька (NOTAM)
Житомирська
Запорізька
Запорізька (NOTAM)
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська (NOTAM)
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Харківська (NOTAM)
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Період проведення
кампанії (дата)
Початок

Кінець

25.09.2019
14.10.2019
09.11.2019
16.12.2019
06.09.2019
17.10.2019
08.11.2019
04.09.2019
14.09.2019
11.10.2019
07.11.2019
26.09.2019
16.09.2019
09.10.2019
01.10.2019
07.10.2019
17.09.2019
16.10.2019
06.11.2019
07.10.2019
11.09.2019
31.10.2019
09.09.2019
22.09.2019

08.10.2019
01.11.2019
14.11.2019
26.12.2019
12.09.2019
30.10.2019
14.11.2019
09.09.2019
22.09.2019
30.10.2019
15.11.2019
06.10.2019
23.09.2019
15.10.2019
07.10.2019
13.10.2019
22.09.2019
20.10.2019
14.11.2019
13.10.2019
17.09.2019
07.11.2019
11.09.2019
05.10.2019

Температурний режим
(мінімальна та максимальна, оС)
В період
В період після
проведення
проведення
кампанії
кампанії ≈15 днів
-1,3; +24,2
+4,6; +23,1
-4,8; +23,1
-4,6; +17,9
+4,2; +14,8
-9,9; +9,3
-0,8; +9,0
-2,6; +6,2
+7,9; +28,7
-1,9; +26,7
+5,8; +23,3
-6,2; +19,2
+4,8; +16,5
-10,4; +12,4
+4,6; +27,3
+0,6; +27,7
+3,5; +23,5
-0,3; +24,1
+1,6; +23,8
-6,0; +19,7
+6,9; +24,9
+1,0; +24,1
+6,9; +25,9
+5,0; +24,0
+2,9; +22,7
-5,6; +23,1
-1,5; +24,8
-4,3; +25,0
-3,2; +21,8
-9,7; +23,7
+0,3; +21,1
-1,9; +25,1
+6,3; +22,1
-7,4; +17,0
+0,7; +22,6
-7,4; +22,1
-0,3; +20,0
-4,4; +23,3
+5,4; +26,8
-2,4; +23,2
-9,4; +22,2
-9,2; +18,0
+10,0; +27,3
-2,3; +27,7
-3,0; +23,1
-2,0; +24,7

Відхилення від норми, оС
В період
проведення
кампанії
4,2
3,1
8,7
3,3
7,3
3,5
3,8
4,9
5,9
2,7
4,8
1,8
1,1
2,1
2,6
6,8
2,2
7,3
3,1

В період після
проведення
кампанії ≈15 днів
3,1
6,7
7,7
4,1
4,1
4,0
3,1
5,0
3,7
5,1
2,1
3,3
3,2
7,7
4,7
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Додаток 14

Інформація про дотримання температурного режиму під час пероральної імунізації м’ясоїдних тварин у 2020 році
Область
Вінницька
Дніпропетровська
Дніпропетровська (NOTAM)
Донецька (NOTAM)
Житомирська
Запорізька
Запорізька (NOTAM)
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська (NOTAM)
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Харківська (NOTAM)
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Період проведення
кампанії (дата)
Початок
13.09.2020
07.10.2020
03.11.2020
29.10.2020
22.09.2020
13.10.2020
28.10.2020
09.09.2020
11.09.2020
04.10.2020
11.11.2020
16.09.2020
09.09.2020
15.09.2020
18.09.2020
04.09.2020
13.09.2020
11.09.2020
02.11.2020
04.10.2020
05.09.2020
20.10.2020
11.09.2020
03.09.2020

Кінець
18.09.2020
15.10.2020
07.11.2020
02.11.2020
29.09.2020
21.10.2020
05.11.2020
11.09.2020
19.09.2020
14.10.2020
18.11.2020
28.09.2020
16.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
09.09.2020
16.09.2020
13.09.2020
17.11.2020
12.10.2020
12.09.2020
24.10.2020
12.09.2020
10.09.2020

Температурний режим (мінімальна
та максимальна, оС)
В період
В період після
проведення
проведення
кампанії
кампанії ≈15 днів
+6,8; +29,5
+4,2; +26,8
+8,6; +24,6
+1,5; +23,6
+3,1; +13,1
-5,9; +12,3
+8,5; +18,3
-4,5; +9,1
+5,0; +26,2
+2,4; +21,7
+1,5; +25,3
+3,1; +18,1
+6,5; +15,2
-5,4; +9,9
+6,5; +26,4
+1,4; +29,6
+6,9; +30,3
+7,8; +27,7
+7,9; +24,5
+0,7; +23,0
+6,7; +29,8
+9,3; +26,8
+13,6; +30,6
+10,3; +25,4
+5,0; +28,2
+7,2; +27,5
+1,5; +26,8
+4,1; +27,4
+11,4; +30,0
+1,0; +27,5
+8,9; +30,0
+2,2; +26,0
+7,1; +26,1
+3,0; +27,4
-5,4; +12,2
-7,3; +7,4
+11,6; +26,2
+3,1; +26,2
+8,5; +29,1
+4,0; +29,8
-0,8; +8,0
-7,0; +8,6
+10,6; +27,3
+5,7; +31,3
+9,3; +29,5
+0,5; +29,7

Відхилення від норми, оС
В період
проведення
кампанії
9,5
4,6
6,2
5,3
6,4
10,3
4,5
9,8
10,6
8,2
6,8
10,0
10,0
6,1
6,2
9,1
7,3
9,5

В період після
проведення
кампанії ≈15 днів
6,8
3,6
1,7
9,6
7,7
3,0
6,8
5,4
7,5
7,4
7,5
6,0
7,4
6,2
9,8
11,3
9,7
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Додаток 15

Інформація щодо проведення кампаній вакцинацій вздовж
українсько-польського кордону на території України
Область

Волинська
Закарпатська
Львівська
Рівненська
Усього
Волинська
Закарпатська
Львівська
Рівненська
Усього

Площа, км2

Кількість
приманок на 1 км2

Весняна кампанія 2019 року
17250,00
25
2600,00
25
17300,00
25
1300,00
25
38450,00
Осіння кампанія 2019 року
17250,00
25
2600,00
25
17300,00
25
1300,00
25
38450,00

Вакцина
пероральна, тис.
доз
431,25
65,00
432,50
32,50
961,25
431,25
65,00
432,50
32,50
961,25
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Додаток 16

Інформація щодо проведення кампаній вакцинацій вздовж українськоугорського кордону на території України у 2019–2020 роках
Область

Закарпатська
Івано-Франківська
Усього
Закарпатська
Івано-Франківська
Усього
Закарпатська
Івано-Франківська
Усього
Закарпатська
Івано-Франківська
Усього

Площа, км2

Кількість
приманок на 1 км2

Весняна кампанія 2019 року
7600,0
25
2600,0
25
10200,0
Осіння кампанія 2019 року
7600,0
25
2600,0
25
10200,0
Весняна кампанія 2020 року
7600,0
25
2600,0
25
10200,0
Осіння кампанія 2020 року
7600,0
25
2600,0
25
10200,0

Вакцина
пероральна, тис.
доз
190,0
65,0
255,0
190,0
65,0
255,0
190,0
65,0
255,0
190,0
65,0
255,0
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Додаток 17

ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ ПРОТИЕПІЗООТИЧНИХ ЗАХОДІВ
у 2018–2020 роках
Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті Міністрів України
погоджує план протиепізоотичних заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин в Україні,
розглядає на своїх засіданнях звіти про його виконання та надає відповідні доручення
Мінагрополітики, Мінекономіки
погоджує план протиепізоотичних заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин в Україні
Держпродспоживслужба
формує план протиепізоотичних заходів з профілактики основних заразних хвороб тварин в Україні, звітує про його виконання,
організовує централізовані закупівлі засобів захисту тварин та передає їх державним установам ветеринарної медицини
Обласні державні адміністрації
погоджують зведені
за областями плани
протиепізоотичних заходів

Головні управління
Держпродспоживслужби в областях, місті
Києві
формують зведені за областями плани
протиепізоотичних заходів,
звітують про їх виконання,
здійснюють централізоване забезпечення
ветпрепаратами
Обласні державні лікарні
ветеринарної медицини
здійснюють протиепізоотичні заходи

Районні державні адміністрації
погоджують зведені плани
протиепізоотичних заходів

Районні, міські державні
лікарні ветеринарної медицини
складають плани ветеринарних заходів за
кожним окремим господарством і населеним
пунктом, складають зведені плани
протиепізоотичних заходів, звітують про їх
виконання, здійснюють протиепізоотичні заходи

Державний науководослідний інститут з
лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної
експертизи (м. Київ)
надає пропозиції до плану
протиепізоотичних заходів,
звітує про його виконання,
здійснює лабораторну
діагностику

Державний науковоконтрольний інститут
біотехнології і штамів
мікроорганізмів (м. Київ)
за рішенням
Держпродспоживслужби
забезпечує відповідальне
зберігання резерву
ветеринарних препаратів

Регіональні державні лабораторії
здійснюють лабораторну діагностику
Районні, міжрайонні, міські державні лабораторії
погоджують плани протиепізоотичних заходів,
здійснюють лабораторну діагностику
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Додаток 18

Інформація щодо придбаних та використаних ветеринарних препаратів та
витратних матеріалів у 2018–2020 роках

Роки

Проведення діагностичних
досліджень, у тому числі
клінічна
лабораторні
діагностика
дослідження

Лікувальнопрофілактичні
заходи

тис. доз/
тис. шт.
придбано

тис. доз

тис. грн

тис. грн

2018

5 806,0

7 255,7

141 716,1

97 333,5

329 174,9

2019

5 387,0

10 531,0

107 673,8

86 425,8/
2000,0

494 769,5

2020

4 040,5

10 164,4

99069,5

81 048,0

420972,6

разом

15 233,5

27 951,1

348 459,4

2018

6 384,1

6 524,9

25 019,8

80 120,9

302 525,2

2019

5 608,2

8 599,9

77 825,4

90 375,8

439 449,0

2020
разом
2018
2019
2020
разом
2018
2019
2020

тис. грн

264807,3/
1 244 917,0
2000,0
використано

Ветеринарносанітарні роботи
тонн/
тис. доз
378,0/
1 000,0
153,5/
1000,0
134,6/
500,0
666,1/
2500,0
170,9/
619,3
302,4/
916,3
228,9/
717,3
702,2/
2252,9

85 831,8/
410 840,4 36
1273,7
256 328,5/
16 806,1 25 180,5
209 023,3
1 152 814,6
1273,7
у тому числі утилізовано
262,3
241,2
880,1
363,6
0,1
317,3
409,8
1215,1
593,5
0,1
224,8
432,4
53,4
754,4
498,3
804,4
1083,4
53,4
2849,6
1455,4
0,2
% використаних ветпрепаратів та витратних матеріалів
45,2/
110,0
89,9
17,7
82,3
91,9
61,9
197,0/
104,1
81,7
72,3
104,6
88,8
91,6
170,1/
119,1
98,9
107,2
105,9
97,6
143,9
96,8/
105,4/
110,3
90,1
60,0
92,6
63,7
90,1
4813,8

10 055,7

106 178,1

тис. грн
18 932,2
12 114,4
8 885,1
39 931,7
10 627,5
17 724,9
13 429,5
41 781,9
1,6
17,3
18,9
56,1
146,3
151,1
104,6

36

У тому числі 7653,3 тис. грн – вартість використаних шприців-пробірок,
468,1 тис. грн – витратних матеріалів.
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Додаток 19

Інформація щодо залишків ветеринарних препаратів
та витратних матеріалів
Діагностичні дослідження, у тому
числі
клінічна
лабораторні
діагностика
дослідження

Лікувально-профілактичні
заходи
тис. доз/
тис. шт.

тонн/
тис. доз

тис. грн

309,1

16 206,8

378,0/
1 000,0

18 932,2

46 560,5

492,6/
848,9

24 603,3

14,1

130,3/
84,9

130

86 425,8/
2000,0

494 769,5

153,5/
1000,0

12 114,4

29 299,4/
1999,4

101 474,1 37

353,2/
932,4

18 950,5

33,9/99,8

20,5

230,1/
93,2

156,4

420972,6

134,6/
500,0

8 885,1

тис. доз

тис. грн

тис. грн

4181,8

3 780,9

Залишки на 01.01.2018
17 214,2
19 650,4
27 917,1
Придбано у 2018 році

5 806,0

7 255,7

141 716,1

97 333,5

тис. грн

329 174,9

Залишки на 01.01.2019
3605,8

4 502,5

102 599,8

34594,7

Відс.
62,1

62,1

72,4

35,5

Придбано у 2019 році
5 387,0

10 531,0

107 673,8

Залишки на 01.01.2020
3355,5

6 371,9

159 963,6

Відс.

62,3

60,5

148,6

Придбано у 2020 році
4 040,5

10 164,4

99069,5

81 048,0

Залишки на 01.01.2021
2582,2

6 480,6

152 855,0

24 515,5/
725,7

111 606,3

259,7/
715,1

14 406,1

30,2

26,5

192,9/
143,0

162,1

Відс.

63,9

63,8

154,3

Ветеринарно-санітарні
роботи

37

У тому числі вартість придбаних у 2019 році вакцин проти ящура та заразного
вузликового дерматиту у сумі 38380,0 тис. грн, які є резервом, та вартість шприцівпробірок – 12031,5 тис. гривень.
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Аналіз виконання у 2018–2020 роках заходів з лабораторно-діагностичних досліджень
інфекційних і паразитарних хвороб тварин
Назва хвороби

Метод досліджень

2018 рік
план

виконано

2019 рік

Додаток 20

тис. досліджень
2020 рік

%

план

виконано

%

план

виконано

%

ВРХ
Бруцельоз

бактеріологічно

0,1

0,04

40,0

0,047

0,049

104,3

0,05

0,06

120,0

Емфізематозний карбункул

бактеріологічно

0,01

0,001

10,0

0,0

-

-

0,003

0,01

333,3

Лістеріоз

бактеріологічно

0,06

0,09

150,0

0,04

0,06

150,0

0,04

0,06

150,0

Паратуберкульоз

бактеріологічно

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

100,0

Пастерельоз

бактеріологічно

0,04

0,08

200,0

0,02

0,03

150,0

0,03

0,04

133,3

Правець

бактеріологічно

0,01

0,00

0,0

0,011

0,001

9,1

0,01

0,0

0,0

Сальмонельоз

бактеріологічно

0,2

0,3

150,0

0,2

0,3

150,0

0,2

0,23

115,0

Сибірка

бактеріологічно

0,6

0,9

150,0

0,4

0,5

125,0

0,38

0,43

113,2

Туберкульоз

бактеріологічно

0,6

0,7

116,7

0,4

0,8

200,0

0,3

0,6

200,0

Туляремія

бактеріологічно

-

-

-

-

-

-

0,43

0,37

86,0

Лейкоз

гематологічно

0,9

1,0

111,1

0,7

0,8

114,3

0,5

0,7

140,0

-

-

-

-

-

-

256,3

246,5

96,2

Заразний вузликовий дерматит ВРХ

імуноферментний аналіз
імуноферментний аналіз

-

-

-

-

-

-

2,3

2,4

104,3

Лейкоз

імуноферментний аналіз

-

-

-

908,0

845,1

93,1

941,4

975,8

103,7

Бруцельоз

Губчастоподібна енцефалопатія ВРХ

лабораторно

123,5

23,7

19,2

110,8

123,4

111,4

142,4

130,0

91,3

Диктіокаульоз

лабораторно

242,7

205,3

84,6

-

-

-

-

-

-

Заразний вузликовий дерматит ВРХ

лабораторно

4,8

3,1

64,6

5,8

6,0

103,4

-

-

-

Інфекційний ринотрахеїт ВРХ

лабораторно

1,5

1,5

100,0

0,02

0,0

0,0

-

-

-

Контагіозна плевропневмонія ВРХ

лабораторно

-

-

-

0,4

0,1

25,0

-

-

-

Ку-лихоманка

лабораторно

-

-

-

0,06

0,06

100,0

-

-

-
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Продовження додатка 20
Назва хвороби

Метод досліджень

Некробактеріоз

2018 рік

2019 рік

2020 рік

план

виконано

%

план

виконано

%

план

виконано

%

лабораторно

0,002

0,002

100,0

-

-

-

-

-

-

Піроплазмідози

лабораторно

9,8

4,0

40,8

-

-

-

-

-

-

Сетаріоз

лабораторно

50,4

36,7

72,8

59,2

37,3

63,0

57,5

36,5

63,5

Стронгілоїдоз

лабораторно

82,2

77,4

94,2

-

-

-

0,0

0,0

х

Токсоплазмоз

лабораторно

0,2

0,3

150,0

0,2

0,3

150,0

0,22

0,23

104,5

Туляремія

лабораторно

-

-

-

0,4

0,3

75,0

0,0

0,0

х

Фасціольоз

лабораторно

237,8

227,2

95,5

212,4

207,3

97,6

192,9

184,3

95,5

Хламідіози

лабораторно

0,9

1,7

188,9

0,9

4,1

455,6

-

-

-

Ящур

лабораторно

2,5

2,5

100,0

4,54

4,52

99,6

-

-

-

Бруцельоз

серологічно

2226,1

2273,0

102,1

2054,1

2076,5

101,1

1625,6

1784,0

109,7

Заразний вузликовий дерматит ВРХ

серологічно

-

-

-

-

-

-

4,9

5,1

104,1

Катаральна гарячка ДРХ

серологічно

2,4

2,4

100,0

0,9

0,8

88,9

1,24

1,2

96,8

Контагіозна плевропневмонія ВРХ

серологічно

-

-

-

-

-

-

0,4

0,2

50,0

Ку-лихоманка

серологічно

-

-

-

-

-

-

0,12

0,06

50,0

Лептоспіроз

серологічно

79,5

94,7

119,1

73,3

91,5

124,8

68,4

82,4

120,5

Паратуберкульоз

серологічно

0,05

0,56

1 120,0

-

-

-

0,5

0,0

0,0

Хламідіози

серологічно

-

-

-

-

-

-

0,9

5,4

600,0

Ящур

серологічно

-

-

-

-

-

-

6,6

6,64

100,6

3 066,9

2 957,2

96,4

3 432,8

3 399,8

99,0

3 304,1

3 463,7

104,8

РАЗОМ

СВИНІ (у тому числі дикі)
Бруцельоз

бактеріологічно

-

-

-

0,800

0,900

112,5

0,01

0,03

300,0

Лістеріоз

бактеріологічно

-

-

-

-

-

-

0,43

0,44

102,3

Сальмонельоз

бактеріологічно

0,2

0,5

250,0

-

-

-

0,61

0,63

103,3

Сибірка

бактеріологічно

0,01

0,08

800,0

-

-

-

0,03

0,03

100,0
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Продовження додатка 20
Назва хвороби

Метод досліджень

Трихінельоз

2018 рік

2019 рік

2020 рік

план

виконано

%

план

виконано

%

план

виконано

%

ІФА

-

-

-

-

-

-

0,6

0,8

133,3

Везикулярна хвороба свиней

лабораторно

-

-

-

0,50

0,47

94,0

-

-

-

Грип

лабораторно

-

-

-

0,540

0,480

88,9

-

-

-

Піроплазмідози

лабораторно

0,15

0,18

120,0

-

-

-

-

-

-

Стронгілоїдоз

лабораторно

73,9

66,1

89,4

-

-

-

1,4

1,5

107,1

Токсоплазмоз

лабораторно

0,2

0,3

150,0

-

-

-

0,1

0,2

200,0

Трихінельоз

лабораторно

5,6

2,0

35,7

4,300

1,800

41,9

2,9

1,5

51,7

Хвороба Ауєски

лабораторно

37,1

2,2

5,9

-

-

-

-

-

-

Хламідіози

лабораторно

4,9

3,4

69,4

-

-

-

-

-

-

Чума

лабораторно

61,3

49,6

80,9

51,0

51,8

101,6

-

-

-

Чума

ПЛР

-

-

-

-

-

-

40,9

40,7

99,5

Бруцельоз

серологічно

152,7

160,3

105,0

141,500

155,100

109,6

128,3

147,3

114,8

Везикулярна хвороба свиней

серологічно

-

-

-

-

-

-

0,5

0,4

80,0

Грип

серологічно

-

-

-

-

-

-

0,5

0,3

60,0

Лептоспіроз

серологічно

61,4

67,0

109,1

49,700

63,500

127,8

46,9

63,8

136,0

Трихінельоз

серологічно

3,8

0,8

21,1

2,100

2,500

119,0

-

-

-

Хламідіози

серологічно

-

-

-

-

-

-

3,3

3,5

106,1

Чума

серологічно

-

-

-

-

-

-

2,100

3,400

161,9

401,3

352,5

87,8

250,4

276,6

110,4

228,6

264,5

115,7

РАЗОМ

ДРХ
Бруцельоз

бактеріологічно

0,002

0,3

15 000,0

0,002

0,083

4 150,0

0,01

0,01

100,0

Інфекційний епідидиміт

бактеріологічно

-

-

-

-

-

-

0,6

0,01

1,7

Лістеріоз

бактеріологічно

-

-

-

-

-

-

0,09

0,1

111,1

Сибірка

бактеріологічно

0,01

0,05

500,0

0,004

0,011

275,0

0,002

0,003

150,0
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Назва хвороби

Метод досліджень

2018 рік
план

Віспа овець та кіз
Диктіокаульоз
Ку-лихоманка
Піроплазмідози
Сетаріоз
Скрепи овець і кіз
Стронгілоїдоз
Токсоплазмоз
Фасціольоз
Хламідіози
Чума
Ящур
Бруцельоз
Віспа овець та кіз
Інфекційний епідидиміт
Катаральна гарячка ДРХ
Ку-лихоманка
Лептоспіроз
Лістеріоз
Хламідіози
Чума
Ящур
РАЗОМ

лабораторно
лабораторно
лабораторно
лабораторно
лабораторно
лабораторно
лабораторно
лабораторно
лабораторно
лабораторно
лабораторно
лабораторно
серологічно
серологічно
серологічно
серологічно
серологічно
серологічно
серологічно
серологічно
серологічно
серологічно

44,8
0,3
0,3
0,3
11,1
0,09
40,5
0,6
397,2
12,3
0,7
4,9
6,6
519,7

Грип
Інфекційна анемія коней

лабораторно
лабораторно

6,7

виконано
42,1
0,3
0,3
0,2
10,3
0,10
39,7
0,6
413,6
18,5
0,3
22,6
6,1
555,1
КОНІ
1,8

2019 рік

2020 рік

%

план

виконано

%

план

виконано

%

94,0
100,0
100,0
66,7
92,8
111,1
98,0
100,0
104,1
150,4
42,9
461,2
92,4
106,8

1,44
0,2
0,19
0,78
0,081
31,1
0,54
0,8
0,35
349,0
11,7
0,99
5,1
6,5
408,8

1,41
0,2
0,20
0,77
0,084
32,5
0,58
0,7
0,36
360,4
17,5
0,98
9,8
7,1
432,7

97,9
100,0
105,3
98,7
103,7
104,5
107,4
87,5
102,9
103,3
149,6
99,0
192,2
109,2
105,8

0,1
0,28
0,081
26,5
343,4
1,5
8,7
1,01
0,240
4,0
4,039
0,51
0,8
0,32
392,2

0,1
0,33
0,083
26,9
359,1
1,3
14,4
1,04
0,241
7,6
4,037
0,53
0,9
0,29
417,0

100,0
117,9
102,5
101,5
104,6
86,7
165,5
103,0
100,4
190,0
100,0
103,9
112,5
90,6
106,3

26,9

0,46
-

0,42
-

91,3
-

-

-

-
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Назва хвороби

Метод досліджень

2018 рік
план

виконано

2019 рік
%

план

виконано

2020 рік
%

Піроплазмідози
лабораторно
0,9
0,7
77,8
Сетаріоз
лабораторно
0,1
0,1
100,0
0,051
0,053
103,9
Стронгілідози
лабораторно
17,2
15,5
90,1
Стронгілоїдоз
лабораторно
8,7
8,8
101,1
Трихінельоз
лабораторно
0,04
0,00
0,0
Бруцельоз
серологічно
3,9
4,9
125,6
4,1
5,4
131,7
Грип
серологічно
Лептоспіроз
серологічно
5,4
5,9
109,3
5,7
6,5
114,0
Парувальна неміч (підсідал) коней
серологічно
6,3
6,1
96,8
6,5
6,6
101,5
Сап
серологічно
155,6
80,6
51,8
138,7
128,0
92,3
РАЗОМ
204,8
124,4
60,7
155,5
147,0
94,5
ПТИЦЯ (племінна, кури-несушки, бройлери, індики, зоопаркова, дика, синантропна)
Лістеріоз
бактеріологічно
2,7
2,1
77,8
4,2
0,0
0,0
Пастерельоз
бактеріологічно
0,9
1,1
122,2
0,1
0,0
0,0
Сальмонельоз
бактеріологічно
199,7
182,6
91,4
206,7
227,1
109,9
Грип
вірусологічно
2,8
3,9
139,3
5,4
5,9
109,3
Хвороба Ньюкасла
вірусологічно
1,9
2,2
115,8
3,2
3,4
106,3
Орнітоз (хламідіоз)
лабораторно
1,2
1,1
91,7
1,3
0,0
1,5
Грип
ПЛР
Хвороба Ньюкасла
ПЛР
Грип
серологічно
83,9
94,5
112,6
140,3
143,6
102,4
Орнітоз (хламідіоз)
серологічно
Хвороба Ньюкасла
серологічно
1 022,8
954,0
93,3
1 050,3
1 046,0
99,6
РАЗОМ
1 315,9
1 241,5
94,3
1 411,5
1 426,0
101,0
ЛИСИЦІ
Сказ
лабораторно
5,8
9,1
156,9
18,0
16,9
93,9

план

виконано

%

3,8
0,4
5,5
6,5
126,7
142,9

4,6
0,3
6,1
6,8
125,1
142,9

121,1
75,0
110,9
104,6
98,7
100,0

4,0
0,3
212,8
3,4
2,9
2,7
0,3
135,5
1,3
1 048,4
1 411,6

4,5
0,5
225,7
4,2
3,1
3,2
0,4
144,3
1,4
1 050,6
1 437,9

112,5
166,7
106,1
123,5
106,9
118,5
133,3
106,5
107,7
100,2
101,9

33,9

24,1

71,1
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Назва хвороби

Метод досліджень

Трихінельоз
Сказ

2018 рік

2019 рік

2020 рік

план

виконано

%

план

виконано

%

план

виконано

%

лабораторно

2,4

1,8

75,0

1,6

2,4

150,0

1,4

2,1

150,0

серологічно

-

-

-

17,5

10,2

58,3

16,0

7,6

47,5

8,2

10,9

132,9

37,1

29,5

79,5

51,3

33,8

65,9

РАЗОМ

КОСУЛІ
Бруцельоз

лабораторно

0,3

0,6

200,0

0,3

0,8

266,7

-

-

-

Лептоспіроз

лабораторно

0,3

0,5

166,7

0,3

0,8

266,7

-

-

-

Бруцельоз

серологічно

-

-

-

-

-

-

0,3

0,8

266,7

Лептоспіроз

серологічно

-

-

-

-

-

-

0,3

0,7

233,3

0,6

1,1

183,3

0,6

1,6

266,7

0,6

1,5

250,0

РАЗОМ

ВОВКИ, ЗАЙЦІ, ХУТРОВІ ЗВІРІ
Піроплазмідози

лабораторно

0,3

0,3

100,0

-

-

-

-

-

-

Сказ

лабораторно

0,02

0,04

200,0

0,01

0,10

1 000,0

0,01

0,03

300,0

Трихінельоз

лабораторно

2,0

1,8

90,0

2,0

1,8

90,0

1,8

0,8

44,4

Бруцельоз

серологічно

-

-

-

-

-

-

0,23

0,21

91,3

2,3

2,1

92,2

2,0

1,9

94,5

2,0

1,0

51,0

РАЗОМ

СОБАКИ, КОТИ
Дірофіляріоз

лабораторно

4,3

3,6

83,7

3,9

3,2

82,1

3,8

3,1

81,6

Піроплазмідози

лабораторно

0,2

0,3

150,0

-

-

-

-

-

-

Сказ

лабораторно

1,8

4,0

222,2

2,1

3,7

176,2

1,9

3,1

163,2

Токсоплазмоз

лабораторно

0,6

0,7

116,7

0,57

0,55

96,5

0,6

0,58

96,7

Трихінельоз

лабораторно

1,3

1,2

92,3

1,3

1,1

84,6

1,2

1,1

91,7

Бруцельоз

серологічно

-

-

-

-

-

-

0,01

0,01

100,0

Лептоспіроз

серологічно

0,835

0,798

95,6

0,7

0,74

105,7

0,52

0,53

101,9
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Назва хвороби

Метод досліджень
РАЗОМ

2018 рік

2019 рік

2020 рік

план

виконано

%

план

виконано

%

план

виконано

%

9,0

10,6

117,3

8,6

9,3

108,4

8,0

8,4

104,9

РИБИ
Весняна віремія коропа

лабораторно

1,2

1,2

100,0

1,48

1,5

101,4

1,308

1,312

100,3

Виразкова хвороба судаків і щук

лабораторно

0,10

0,06

60,0

0,1

0,05

50,0

0,09

0,05

55,6

1,3

1,3

96,9

1,6

1,6

98,1

1,4

1,4

97,4

РАЗОМ

БДЖОЛИ
Акарапідоз

лабораторно

37,4

48,3

129,1

34,6

48,0

138,7

52,6

89,9

170,9

Американський гнилець

бактеріологічно

16,3

17,5

107,4

20,1

20,7

103,0

33,1

35,3

106,6

Вароатоз

лабораторно

62,5

72,2

115,5

58,0

73,0

125,9

63,5

102,1

160,8

Європейський гнилець

бактеріологічно

17,2

17,4

101,2

20,1

20,8

103,5

33,0

36,2

109,7

Нозематоз

лабораторно

59,7

70,0

117,3

57,8

71,1

123,0

63,2

101,6

160,8

193,1

225,4

116,7

190,6

233,6

122,6

245,4

365,1

148,8

РАЗОМ

ХУДОБОМОГИЛЬНИКИ
Сибірка

бактеріологічно
УСЬОГО

-

-

-

4,1

3,9

95,1

5,4

5,2

96,3

5 723,1

5 482,0

95,8

5 903,6

5 963,4

101,0

5 793,6

6 142,5

106,0

161

Додаток 21

Аналіз виконання щеплень та лікувально-профілактичних заходів
у 2018-2020 роках

тис. головообробок

Назва хвороби
Сказ
(ВРХ, ДРХ, коні,
собаки, коти)
Сказ
(дикі м’ясоїдні тварини)
Сибірка
(ВРХ, ДРХ, коні)
Чума (свині)
Хвороба
Ньюкасла (птиця),
у тому числі
(приватний сектор)
(спеціалізовані
господарства)
Лептоспіроз
(ВРХ, свині)
Інфекційна агалактія
овець і кіз
Емфізематозний
карбункул (ВРХ)
Хвороба Тешена
(свині)
Віспа-дифтерит (птиця)
Вірусна геморагічна
хвороба (кролі)
Міксоматоз
(кролі)
Заразний вузликовий
дерматит ВРХ
Гіподерматоз
(підшкіряний овод)
ВРХ
Піроплазмідози
(ВРХ. ДРХ, коні)
Фасціольоз
ВРХ, ДРХ
ВСЬОГО

План

2018 рік
Факт

6006,1

5574,5

92,8

5844,0

16423,5

7448,1

45,4

3872,3

3975,1

5901,3

%
План
Вакцинація

2019 рік
Факт

2020 рік
Факт

%

План

%

5844,7

100,0

5650,4

5660,6 100,2

17965,7

11630,7

64,7

21790,0

9647,5

44,3

102,7

3682,8

3798,9

103,2

3532,5

3455,3

97,8

4081,1

69,2

4890,7

4315,9

88,2

4629,8

4772,5 103,1

57533,7

51498,9

89,5

55894,9

57682,4

103,2 60078,0

59658,3 99,3

45686,2

0,0

0,0

36357,2

0,0

0,0

23719,4

659,3

2,8

190,4

16,8

8,8

0,0

0,0

0,0

9,8

0,0

0,0

90,0

51,1

56,8

38,0

46,1

121,3

33,0

50,4

152,7

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

225,6

0,0

0,0

148,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

581,3

0,0

0,0

478,4

0,0

0,0

375,4

0,0

0,0

512,3

0,0

0,0

423,8

0,0

0,0

327,4

0,0

0,0

Обробка
0,0

0,0

0,0

3253,1

1166,8

35,9

3510,6

816,9

23,3

662,1

246,8

37,3

921,8

404,7

43,9

945,0

265,4

28,1

56,0

0,0

611,4

0,0

0,0

Лікувально-профілактична дегельмінтизація
826,1

0,0

138 615,3 72 892,4

0,0

722,8

0,0

52,6 130 622,2 84 890,2

0,0

64,9 125 212,7 84 986,2 67,9
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Довідка
про результати розгляду членом Рахункової палати застережень, наданих Держпродспоживслужбою,
як об’єктом контролю, щодо змісту проєкту Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету,
спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів
(При обговоренні проекту Звіту були озвучені зауваження за 15-ма пунктами (двома – Мінекономікою, та 13-ма –
Держпродспоживслужбою). Пропозиції Мінекономіки, зокрема щодо необхідної штатної чисельності та повноважень структурних
підрозділів враховані. З 13-ти пропозицій, які озвучувалися Держпродспоживслужбою при обговоренні, в письмовому вигляді надійшло 7,
тобто за 6-ма позиціями при обговоренні Звіту Держпродспоживслужба погодилась із висновками Рахункової палати. При розгляді
питань за 7 позиціями, які надійшли в письмовому вигляді, нами враховано 4. Отже, з 15 дискусійних питань, з урахуванням додатково
наданих пояснень та матеріалів, нами враховано 12, не враховано – 3).
№
з/п
1.

2.

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту

Загальний коментар Держпродспоживслужби до проєкту Звіту
До всіх положень проєкту Звіту.
«На жаль в проєкті Звіту лише частково Врахування не потребує (коментар).
враховані
коментарі,
зауваження
та
редакційні
правки,
надані
Держпродспоживслужбою
до
Акта
Рахункової
палати
(лист
Держпродспоживслужби
від
11.03.2021
№ 11.3-12/5663)».
До розділу «ВИСНОВКИ», що містить
положення
щодо
нерезультативного
та
неекономного використання бюджетних коштів,
а
також
неналежного
планування
протиепізоотичних заходів.

«У висновку до Звіту зазначається певна Врахування не потребує (коментар).
інформація
про
нерезультативне
та
неекономне
використання
бюджетних
коштів, а також неналежне планування
протиепізоотичних заходів, яка в основному
базується на поверненні невикористаних
коштів до державного бюджету, та
утворення на кінець календарного року
залишків ветеринарних препаратів».

1

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту
Пропозиції Держпродспоживслужби за результатами проведеної 16.03.2021 наради з питання обговорення проєкту Звіту
членом Рахункової палати та уповноваженими посадовими особами об’єкта контролю

№
з/п

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

1.

Розділ 4 Звіту «Оцінка ефективності
використання коштів державного бюджету
спрямованих на протидію поширенню
сказу».
Зокрема «Як засвідчив аудит, не зважаючи на
світовий досвід та не враховуючи Методичні
рекомендації «Планування, організації та
проведення пероральної імунізації м’ясоїдних
тварин проти сказу» (пункт 2), всі три кампанії
пероральної вакцинації лисиць проти сказу у
2018, 2019 та 2020 роках проведені лише один
раз на рік (восени) і з недотриманням
температурного режиму».

«Заперечення щодо тексту Звіту: в розділі 4
«Оцінка ефективності використання коштів
державного бюджету спрямованих на
протидію поширення сказу».
Зокрема, «всі три кампанії пероральної
вакцинації лисиць проти сказу у 2018, 2019,
2020 роках проведенні лише один раз на рік
(восени) із недотриманням температурного
режиму»
–
Держпродспоживслужба
категорично не погоджується із таким
трактуванням. Розповсюдження вакцини для
пероральної імунізації диких м’ясоїдних
тварин здійснювалося відповідно до листівоквкладок, якими передбачено застосування
вакцин при температурі до +30о С (Орісвак)
та до +37о С (Броварабіс V-RG) (копії
листівок-вкладок додаються), що також
задовольняє
вимоги
Методичних
рекомендацій «Планування, організація та
проведення
пероральної
імунізації
м’ясоїдних тварин проти сказу» (додаються),
зокрема розділ 2 «Вакцини для пероральної
імунізації» (передостанній абзац вказаного
розділу):
«Термостійкість – це важливий елемент
якості вакцини при використанні в польових
умовах, на що звертали увагу дослідники.
Під час оцінки впливу різних температур на
стабільність
інфекційної
активності
вакцинних штамів було встановлено, що за

Довідково. От римані в дослідах результ ат и
продемонст рували практ ичну необхідніст ь
досконального планування і дот римання
ст років проведення кампаній з пероральної
вакцинації диких м’ясоїдних т варин – весною і
восени, коли т емперат ура навколишнього
середовища не вище 20о С, що дає змогу
підт римуват и прот ягом т ривалого часу
інфекційну акт ивніст ь вакцинного вірусу не
залеж но від т ипу заст осованої вакцини.

Осіння кампанія з пероральної вакцинації
лисиць у 2018 році проведена з недотриманням
температурного режиму в 8 областях, разом з
тим підвищення температури навколишнього
середовища (більше +20о С) зафіксовано в
8 областях протягом 2 тижнів після проведення
заходів з вакцинації. У 2019 році кампанія з

Пропозиція
приймається
як
пояснення (частково).
Викладено у редакції: «Всі три
кампанії пероральної вакцинації лисиць
проти сказу у 2018, 2019 та 2020 роках, у
зв’язку з несвоєчасним затвердженням
паспорта
бюджетної
програми
за
КПКВК 2809020 у 2018 році та
незабезпеченням граничного обсягу
видатків
у
2019-2020
роках
за
бюджетною
програмою
за
КПКВК 1209020, проведені лише один
раз на рік (восени) і з недотриманням
температурного режиму, визначеного
методичними рекомендаціями, що мало
негативний вплив на ефективність
проведених кампаній, а отже, і на
ефективність
використання
коштів
державного бюджету».
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№
з/п

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

вакцинації
проведена
з
недотриманням
температурного режиму у 18 областях, також
зафіксовано
підвищення
температури
навколишнього середовища (більше +20о С) в
15 областях протягом 2 тижнів після
проведення заходів з вакцинації. Аналогічно, у
2020 році кампанія з вакцинації проведена з
недотриманням температурного режиму у
18 областях,
підвищення
температури
навколишнього середовища (більше +20о С)
зафіксовано в 17 областях протягом 2 тижнів
після проведення заходів з вакцинації.
Аудитом встановлено обернену залежність
між середньою максимальною температурою
повітря, зафіксованою під час проведення
кампаній з пероральної вакцинації лисиць
проти сказу і в наступні 2 тижні після неї, та
ефективністю вакцинації.
Довідково. Кінцевою метою проведення
пероральної вакцинації диких м’ясоїдних проти
сказу є досягнення у тварин рівня імунітету із
захисним рівнем антирабічних
антитіл
(≥ 0,5 МО) і показників споживання приманок
за біомаркером не менше 75-80 відсотків.
Пероральна імунізація тварин вважається
ефективною і призводить до розриву
епізоотичного ланцюга за наявності у ≥ 70 відс.
лисиць антитіл до вірусу сказу з титрами не
нижче захисного.
Аналіз
температури
навколишнього
середовища під час проведення кампаній з
пероральної вакцинації лисиць проти сказу та
протягом 2 тижнів після неї показує, що при

температури нижче 30о С, титр вірусу в
вакцинах з атенуйованих штамів поступово
зменшувались протягом 3-тижневого періоду
спостереження, однак відмічали втрату титру
при впливі високих температур (30 о С або
вище), хоча рекомбінантна вакцина V-RG
зберігала
захисний
титр
при
всіх
температурах.».
З огляду на вищевказане пропонуємо
вилучити абзаци четвертий – шостий на
сторінці 64 та всю 65 сторінку із Звіту,
оскільки вказана в них інформація не є
коректною та об’єктивною.»

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту
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з/п

2.

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

збільшенні
середньої
максимальної
температури повітря в період проведення
кампаній вакцинації знижується її ефективність.»
Коментарі до висновків проєкту Звіту
Пункт 1.2.3. Висновків до Звіту
Пункт 1.2.3. Висновків до Звіту
«Не забезпечено правильності відображення в Відповідно до підпункту 2 підпункту 2.2.2
бюджетній звітності фінансово-господарських пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо
операцій на суму 664,2 тис. гривень. Так, при застосування
економічної
класифікації
внесенні змін до кошторисів на 2018 та 2020 роки видатків бюджету, затвердженої наказом
за спеціальним фондом, безкоштовно отримані Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333, придбання
ДНДІ з лабораторної діагностики та виробів
медичного
призначення
ветеринарно-санітарної експертизи матеріальні (інструментів,
пристроїв,
приладдя,
цінності (тримачі для автоматичних піпеток, матеріалів та інших виробів, зокрема
шприци для відбору зразків, глибоколуночні термометрів,
діагностичних
тестів,
планшети, мати та фольга для ущільнення перев'язувальних
матеріалів,
ланцетів,
глибоколуночних планшетів, наконечники для пінцетів, голок, шприців тощо, які не
дозаторів), не взяті на облік як основні засоби, а беруться на облік як основні засоби)
віднесені до КЕКВ 2210 в сумі 641,1 тис. грн здійснюється за КЕКВ 2220 «Медикаменти
та КЕКВ 3110 – 23,1 тис. грн, чим не та перев'язувальні матеріали».
дотримано вимоги підпункту 2 підпункту 2.2.2 Враховуючи
зазначене,
формулювання
пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо аудиторської групи «…що відповідно до
застосування економічної класифікації видатків пункту 31 статті 116 Бюджетного кодексу
бюджету,
затвердженої
наказом
Мінфіну України
є
порушенням
бюджетного
від 12.03.2012 № 333, зареєстрованим в Мін’юсті законодавства» є таким, що не відповідає
27.03.2012 за № 456/20769, яким визначено, що вимогам нормативно-правових актів,
придбання виробів медичного призначення, які оскільки в описаному випадку здійснено
не беруться на облік як основні засоби, безоплатне передання обладнання та
передбачаються за КЕКВ 2220 (медикаменти витратних матеріалів, а не його придбання.
та перев'язувальні матеріали), що відповідно Крім
того,
з
метою
уникнення
до пункту 31 статті 116 Бюджетного кодексу неоднозначного трактування цієї ситуації,
України
є
порушенням
бюджетного довідкою про зміни до кошторису на
законодавства. Слід зазначити, що за 2020 рік Державного науково-дослідного
результатами аудиту, ДНДІЛДВСЕ усунено інституту з лабораторної діагностики та

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту

Пропозиція приймається частково у
частині доповнення проєкту Звіту такою
інформацією
щодо
усунення
ДНДІЛДВСЕ допущеного у 2020 році
порушення:
- на сторінці 40 доповнено – «Слід
зазначити, що за результатами аудиту,
ДНДІЛДВСЕ усунено порушення в частині
фінансово-господарських
операцій,
здійснених у 2020 році, а саме: внесено
зміни до кошторису за КПКВК 1209020
шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2210
на суму 238,2 тис. грн та КЕКВ 3110 –
23,1 тис. грн та відповідного збільшення
їх
за
КЕКВ
2220
на
суму
261,3 тис. гривень»;
- на сторінці 92 підпункт 1.2.3 розділу
«ВИСНОВКИ» доповнено – «у 2020 році за
результатами аудиту, ДНДІЛДВСЕ усунено
таке
порушення
шляхом
внесення
відповідних змін до кошторису.»
Щодо оцінки факту порушення
ДНДІЛДВСЕ
бюджетного
законодавства внаслідок віднесення до
КЕКВ 2210 та КЕКВ 3110 безкоштовно
отриманих у 2018 та 2020 роках виробів
медичного
призначення
аудитом
встановлено, що ДНДІЛДВСЕ складено
довідки від 29.12.2018 та від 08.09.2020 про
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з/п

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

порушення в частині фінансово-господарських
операцій, здійснених у 2020 році, а саме:
внесено зміни до кошторису за КПКВК 1209020
шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2210 на
суму 238,2 тис. грн та КЕКВ 3110 – 23,1 тис. грн
та відповідного збільшення їх за КЕКВ 2220 на
суму 261,3 тис. гривень.»
Сторінка 92.
«1.2.3. З недотриманням вимоги Інструкції
щодо застосування економічної класифікації
видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну
від 12.03.2012 № 333 (підпункт 2.2.2 пункт 2.2
глава 2), зареєстрованого в Мін’юсті 27.03.2012
за № 456/20769, відповідно до якої придбання
виробів медичного призначення, які не беруться
на облік як основні засоби, передбачаються за
КЕКВ 2220 (медикаменти та перев'язувальні
матеріали), ДНДІ з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної
експертизи
при
внесенні змін до кошторисів на 2018 та
2020 роки за спеціальним фондом, безкоштовно
отримані матеріальні цінності (тримачі для
автоматичних піпеток, шприци для відбору
зразків, глибоколуночні планшети, мати та
фольга для ущільнення глибоколуночних
планшетів, наконечники для дозаторів) не взяті
на облік як основні засоби, а віднесені до
КЕКВ 2210
в
сумі
641,1 тис. грн
та КЕКВ 3110 – 23,1 тис. грн, що відповідно до
пункту 31 статті 116 Бюджетного кодексу
України
є
порушенням
бюджетного
законодавства. У 2020 році за результатами
аудиту, ДНДІЛДВСЕ усунено дане порушення

ветеринарно-санітарної експертизи № 351
від 30.12.2020 за КПКВК 1209020 зменшено
видатки
за
КЕКВ
2210
на
суму
238 200,00 грн та за КЕКВ 3110 на суму
23 040,00 грн і одночасно збільшено видатки
за КЕКВ 2220 на суму 261 240,00 грн, у
зв’язку з чим просимо доповнити звіт
зазначеною інформацією.»

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту
надходження
у
натуральній
формі
безкоштовно отриманих виробів медичного
призначення, а також відповідні довідки про
зміни до кошторисів.
При цьому як доходи бюджету ці суми
віднесено за спеціальним фондом до інших
джерел власних надходжень бюджетних
установ за кодом 25020100 (благодійні
внески, гранти та дарунки), а в частині
видатків – за КЕКВ 2210 та КЕКВ 3110, що
прирівнює цю операцію до здійснення
касових видатків за рахунок відповідних
надходжень,
та
відображено
у бюджетній звітності (форма № 4-2д).
Відповідно до абзацу другого пункту 1.1
глави 1 Інструкції щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету,
затвердженої
наказом
Мінфіну
від
12.03.2012 № 333 (далі – Інструкція № 333),
економічна
класифікація
видатків
бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх
учасників бюджетного процесу з точки
зору виконання бюджету.
Отже, ДНДІЛДВСЕ у звітах про
надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних
надходжень за 2018 та 2020 роки (форма
№ 4-2), відображено безоплатно отримані
матеріальні цінності як касові видатки за
КЕКВ 2210 та КЕКВ 3110 та які не були
взяті Інститутом на облік як основні засоби.
Разом з тим відповідно до підпункту 2
підпункту 2.2.2 пункту 2.2 глави 2
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№
з/п

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції
шляхом внесення
кошторису.»

3.

відповідних

змін

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

до

Пункт 1.8. Висновків до Звіту
«Через відсутність відповідного нормативноправового регулювання питання використання
коштів, отриманих в рамках міжнародних угод
як
відшкодування
понесених
витрат,
Держпродспоживлужбою
допущено
неефективне управління коштами спеціального
фонду державного бюджету внаслідок їх
невикористання та накопичення на банківських
валютних рахунках на загальну суму
69 774,2 тис. грн, зокрема:
9 647,2 тис. грн – за грантовими угодами,
укладеними з Європейською Комісією щодо
підтримки заходів захисту, які здійснюються з

Пункт 1.8. Висновків до Звіту
Держпродспоживслужба
підтримує
пропозицію
Рахункової
палати
щодо
необхідності
нормативно-правового
врегулювання питання використання коштів,
отриманих в рамках грантової угоди,
укладеної з Європейською Комісією щодо
підтримки заходів, які здійснюються з метою
боротьби з африканською чумою свиней
(АЧС) в України (сума отриманого
відшкодування в рамках грантової угоди
9 647,2 тис. грн) за бюджетною програмою
КПКВК 1209020.
Проте інформація, що кошти, отримані в

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту
Інструкції № 333 до КЕКВ 2220 відноситься
придбання виробів медичного призначення
(які не беруться на облік як основні засоби).
Водночас згідно з пунктом 31 частини
першої статті 116 Бюджетного кодексу
України порушення встановлених вимог
щодо застосування бюджетної класифікації
є порушенням бюджетного законодавства.
Отже, ДНДІЛДВСЕ не дотримано вимог
підпункту 2 підпункту 2.2.2 пункту 2.2
глави 2 Інструкції № 333 в частині
віднесення
виробів
медичного
призначення, які не взяті на облік як
основні засоби, до КЕКВ 2210 в сумі
641,1 тис.
грн
та КЕКВ 3110
–
23,1 тис. грн, що відповідно до пункту 31
частини першої статті 116 Бюджетного
кодексу України є порушенням бюджетного
законодавства.
Пропозиція не приймається.
На сторінці 66 Звіту зазначено, що в 2018–
2020 роках Міністерством аграрної політики
та продовольства України (09.11.2018) та
Міністерством розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
(08.04.2020) з Міністром сільського
господарства і розвитку села республіки
Польща укладено дві угоди щодо виконання
програми боротьби зі сказом на території
України у 2018 році та у 2019–2021 роках
відповідно. В цей період, 13.09.2018 також
укладено угоду між Міністерством аграрної
політики та продовольства України та
6

№
з/п

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

метою боротьби з африканською чумою свиней
(АЧС) в Україні;
60 127,0 тис. грн – за міжнародними угодами,
укладеними
з
Міністром
сільського
господарства і розвитку села республіки
Польща
та
Міністерством
сільського
господарства Угорщини щодо виконання
програми боротьби зі сказом на території
України.»

рамках міжнародних угод загальною сумою
60 127,0 тис. грн зараховані до спеціального
фонду
за
бюджетною
програмою
КПКВК 1209010 не використовуються через
відсутність
нормативно-правового
регулювання питання і як наслідок це
призводить до неефективного управління
коштами спеціального фонду державного
бюджету, не відповідає дійсності.
Залишок коштів в іноземній валюті на
спеціальному рахунку за КПКВК 1209010
станом
на
01.01.2021
становить
16 486,2 тис. грн, це кошти, отримані як
відшкодування
понесених
Українською
стороною витрат на виконання програми
боротьби зі сказом на території України.
Решта 43 640,8 тис. грн (60 127,0 тис. грн –
16 486,2 тис. грн) – залишок коштів
спеціального
фонду
за
бюджетною
програмою КПКВК 1209030 «Організація та
регулювання діяльності установ в системі
Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів». Зазначена бюджетна програма
не включена до програми аудиту.
Слід зазначити про те, що Угода між
Міністерством
аграрної
політики
та
продовольства України і Міністерством
сільського господарства Угорщини щодо
виконання програми боротьби зі сказом на
території України в 2018–2020 роках – це
угода про відшкодування витрат і не є
грантовою угодою.

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту
Міністерством сільського господарства
Угорщини щодо виконання програми
боротьби зі сказом на території України у
2018–2020 роках.
На сторінці 67 Звіту зазначено, що
Кампанії з імунізації диких м’ясоїдних
тварин (лисиць) проти сказу вздовж
українсько-польського
кордону
на
території України проводились за рахунок
коштів загального фонду державного
бюджету за
КПКВК 2809020/1209020
«Протиепізоотичні заходи та участь у
Міжнародному епізоотичному бюро».
Кошти Європейського Союзу надходили
Держпродспоживслужбі
згідно
з
укладеними угодами як відшкодування
понесених
Держпродспоживслужбою
витрат і за тим же механізмом, що і кошти
за угодами щодо підтримки заходів, які
здійснюються з метою боротьби з
африканською чумою свиней (АЧС) в
України.
Таким
чином,
питання
порядку
використання
вищевказаних
коштів
потребує нагального вирішення.
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№
з/п

4.

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

Пункт 3.3. Висновків до Звіту
«Результативні показники в паспорті бюджетної
програми 2809020/1209020 «Протиепізоотичні
заходи
та
участь
у
Міжнародному
епізоотичному бюро» у 2018–2020 роках не
характеризують
найважливіші
аспекти
очікуваного результату від проведення заходів з
пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин
проти сказу, а саме відсоток лисиць, які мають
антитіла до вірусу сказу, чим не дотримано
загальних вимог до визначення результативних
показників бюджетних програм (пункт 4),
затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 10.12.2010 № 1536 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від
15.06.2015 № 553), зареєстрованого в

У
зв’язку
з
тим,
що
потреба
Держпродспоживслужби
на
реалізацію
протиепізоотичних заходів не забезпечена
загальним фондом державного бюджету у
повному обсязі, з метою виконання взятих
Україною стороною зобов’язань, а саме
вжиття заходів щодо обмеження поширення
вірусу сказу на території України і захисту
території
Європейського
Союзу
від
поширення вірусу з України, на реалізацію
Угоди
Держпродспоживслужбою
спрямовувалися кошти спеціального фонду,
отримані як плата за послуги від основної
діяльності (форма 4-1) за бюджетною
програмою КПКВК 1209010.
Пропонуємо виключити з висновків
третій абзац пункту 1.8.»
Пункт 3.3. Висновків до Звіту пропонуємо
викласти в такій редакції:
«Результативні показники в паспорті
бюджетної
програми
2809020/1209020
«Протиепізоотичні заходи та участь у
Міжнародному епізоотичному бюро» у
2018–2020 роках не конкретизують один із
аспектів
очікуваного
результату
від
виконання бюджетної програми, в частині
проведення заходів з пероральної імунізації
диких м’ясоїдних тварин проти сказу, а саме
відсоток тварин, які мають антитіла до
вірусу сказу, та підлягають доопрацюванню
згідно
з
вимогами
до
визначення
результативних
показників
бюджетних
програм (пункт 4), затверджених наказом

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту

Пропозиція приймається.
Викладено у редакції: «Результативні
показники
в
паспорті
бюджетної
програми
2809020/1209020
«Протиепізоотичні заходи та участь у
Міжнародному епізоотичному бюро» у
2018–2020 роках не конкретизують один
із аспектів очікуваного результату від
виконання бюджетної програми, в
частині проведення заходів з пероральної
імунізації диких м’ясоїдних тварин проти
сказу, а саме відсоток тварин, які мають
антитіла до вірусу сказу, та підлягають
доопрацюванню згідно з вимогами до
визначення результативних показників
бюджетних
програм
(пункт
4),
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№
з/п

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

Міністерстві юстиції України від 27.12.2010 за Міністерства фінансів України від 10.12.2010
№ 1353/18648.»
№ 1536 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 15.06.2015 № 553),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 27.12.2010 за № 1353/18648.».
5.

Пункт 3.6. Висновків до Звіту
«Результати досліджень зубів від диких
м’ясоїдних після пероральної вакцинації проти
сказу на присутність маркера (ТС-тетрацикліну)
підтверджують, що кампанії 2018 та 2019 року з
пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти
сказу в Україні охопили майже 50,0 відс.
популяції лисиць щорічно, з яких імунітет
проти сказу отримало відповідно 18,5 та
16,4 відс. лисиць.
Однак, необхідний рівень для розриву
епізоотичного ланцюга і подолання поширення
вірусу сказу (не менше 70 відс. лисиць повинні
мати антитіла до вірусу сказу з титрами не
нижче 0,5 МО) за результатами проведених у
2018 та 2019 роках кампаній з пероральної
імунізації диких м’ясоїдних тварин не
досягнено, тобто, кошти державного бюджету,
спрямовані на проведення цих кампаній, в сумі
492 392,6 тис. грн використані неефективно,
зокрема нерезультативно».

Пункт 3.6. Висновків до Звіту
Держпродспоживслужба не погоджується із
трактуванням
щодо
«неефективного
використання 492,4 млн гривень при
проведенні пероральної імунізації», оскільки
комісією Рахункової палати були некоректно
використані критерії оцінки ефективності
вакцинації, а саме: показник «не менше
70 відс. лисиць повинні мати антитіла до
вірусу сказу з титрами не нижче 0,5 МО»,
оскільки світовий досвід та Методичні
рекомендації, зокрема пункт 5 «Додаткова
інформація» передбачають, що кампанії з
пероральної імунізації мають проводитися не
менше 5 років поспіль, для регіонів з
високою напруженістю епізоотичної ситуації
зі сказу та значною роллю в епізоотичному
процесі домашніх м’ясоїдних тварин, якою
на сьогодні є Україна, необхідне проведення
ще більшої кількості кампаній (більше 5
років).
Кінцевою метою проведення пероральної
вакцинації диких м’ясоїдних проти сказу є
досягнення у тварин рівня імунітету із
захисним рівнем антирабічних антитіл
(≥0,5 МО)
і
показників
споживання
приманок за біомаркером не менше 75–

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту
затвердженими наказом Міністерства
фінансів України від 10.12.2010 № 1536
(у редакції наказу Міністерства фінансів
від
15.06.2015
№ 553),
України
зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 27.12.2010 за № 1353/18648.».
Пропозиція приймається як пояснення
(частково).
Кампанії з вакцинації 2018–2020 років
здійснювалися
з
недотриманням
методичних рекомендацій з планування,
організації та проведення пероральної
імунізації диких м’ясоїдних тварин проти
сказу, зокрема таких ключових питань, як
планування кампаній, їх організація та
проведення, а також контролю ефективності
проведення кампаній. Не зважаючи на те,
що кампанії з вакцинації проти сказу в
буферній зоні проводяться з 2012 року, вони
і в 2018–2020 роках проводилися двічі на
рік. Проведення кампаній один раз на рік не
дає достатнього результату для протидії
поширенню вірусу сказу територією
України,
а
отже,
існує
ризик
нерезультативного
використання
бюджетних коштів на проведення цих
кампаній.
Викладено у редакції: «Результати
досліджень зубів від диких м’ясоїдних
після пероральної вакцинації проти сказу
на
присутність
маркера
(ТСтетрацикліну)
підтверджують,
що
кампанії 2018 та 2019 року з пероральної
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№
з/п

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту
80 відс. Пероральна імунізація тварин
вважається ефективною і призведе до
розриву епізоотичного ланцюга за наявності
у ≥70 відс. лисиць антитіл до вірусу сказу з
титрами не нижче захисного. Отже, не
менше 70 відс. лисиць через 5 і більше років
застосування вакцини повинні мати захисний
титр антирабічних антитіл.
Враховуючи вказане, пропонуємо в тексті
Звіту (ст. 66, абзац 6) та висновках до Звіту
(ст. 96, пункт 3.6) слова «Однак, необхідний
рівень для розриву епізоотичного ланцюга і
подолання поширення вірусу сказу (не
менше 70 відс. лисиць повинні мати антитіла
до вірусу сказу з титрами не нижче 0,5 МО)
за результатами проведених у 2018 та
2019 роках кампаній з пероральної імунізації
диких м’ясоїдних тварин не досягнуто,
тобто,
кошти
державного
бюджету,
спрямовані на проведення цих кампаній, в
сумі 492 392,6 тис. грн використані
неефективно,
зокрема
нерезультативно.»
вилучити.
При цьому пункт 3.6 висновків до Звіту
пропонуємо викласти в такій редакції:
«Результати досліджень зубів від диких
м’ясоїдних тварин після пероральної
вакцинації
проти
сказу
на
присутність маркера (ТС-тетрацикліну)
підтверджують, що кампанії 2018 та
2019 року
з
пероральної
імунізації
м’ясоїдних тварин проти сказу в Україні
охопили майже 50,0 відс. популяції лисиць

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту
імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу
в Україні охопили майже 50,0 відс.
популяції лисиць щорічно, з яких
імунітет
проти
сказу
отримало
відповідно 18,5 та 16,4 відс. лисиць.
Однак необхідний рівень для розриву
епізоотичного ланцюга і подолання
поширення вірусу сказу (не менше
70 відс. лисиць повинні мати антитіла до
вірусу сказу з титрами не нижче 0,5 МО)
за результатами проведених у 2018 та
2019 роках кампаній з пероральної
імунізації диких м’ясоїдних тварин не
досягнено.
Отже,
існує
ризик
нерезультативного використання коштів
державного
бюджету
в
сумі
492 392,6 тис. грн, спрямованих на
проведення
цих
кампаній.
Для
забезпечення ефективності проведення
пероральної імунізації диких м’ясоїдних
тварин необхідно проводити відповідні
кампанії не менше 5 років».
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6.

Пункт 3.8. Висновків до Звіту
«3.8. Відповідно до укладених угод з
Міністром сільського господарства і розвитку
села республіки Польща та Міністерством
сільського господарства Угорщини щодо
виконання програми боротьби зі сказом на
території України в 2018–2020 роках на
рахунки Держпродспоживслужби надійшло
2,4 млн євро. При цьому в 2018 році витрати,
понесені під час проведення кампанії з
пероральної імунізації лисиць проти сказу
вздовж українсько-польського кордону на
території України, на відшкодування не
подавались, у результаті чого Державним
бюджетом України недоотримано доходів в
розмірі 6 632,3 тис. гривень.»

7.

Пункт 7.2. Висновків до Звіту
Через нормативно-правову неврегульованість
питання створення залишків засобів захисту
тварин на кінець відповідного звітного періоду
утворені значні їх обсяги, чим допущено
неекономне використання коштів державного
бюджету у сумі 406 882,6 тис. грн (2018 рік –
20 296,8 тис. грн, 2019 рік – 198 623,1 тис. грн,

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту
щорічно, з яких імунітет проти сказу
отримало відповідно 18,5 та 16,4 відс.
лисиць.
Однак
для
забезпечення
ефективності проведення пероральної
імунізації диких м’ясоїдних тварин
необхідно проводити відповідні кампанії
не менше 5 років.»
Пункт 3.8. Висновків до Звіту пропонуємо
викласти в наступній редакції:
«У звіті зазначено про понесені витрати в
2018 році у сумі 6 632,3 тис. грн під час
проведення компанії з пероральної імунізації
лисиць проти сказу вздовж українськопольського кордону на території України, у
зв’язку з тим, що службою не подавались
документи до Євросоюзу на відшкодування
понесених витрат.
Пропонуємо виключити вказаний пункт із
висновків,
оскільки
Угода
між
Міністерством
аграрної
політики
та
продовольства України
та Міністром
сільського господарства та розвитку села
Республіки Польща у 2018 рік не
підписувалася, у зв’язку з чим підстави для
відшкодування витрат відсутні».
Пункт 7.2. Висновків до Звіту
Держпродспоживслужба не погоджується із
трактуванням
щодо
«неекономного
використання коштів у сумі 406,88 млн грн»,
оскільки залишки ветеринарних препаратів
утворюються в кінці року, а їх причиною є
існуюча система закупівлі. Утворені залишки
ветеринарних
препаратів
дозволили

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту

Пропозиція не приймається.
На сторінці 66 Звіту зазначено, що в 2018–
2020 роках Міністерством аграрної політики
та продовольства України (09.11.2018) та
Міністерством розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
(08.04.2020) з Міністром сільського
господарства і розвитку села республіки
Польща укладено дві угоди щодо виконання
програми боротьби зі сказом на території
України у 2018 році та у 2019–2021 роках
відповідно.

Пропозиція не приймається.
До
кваліфікації
неекономного
використання
коштів
державного
бюджету у сумі 406 882,6 тис. грн
увійшли обсяги значних залишків
окремих ветпрепаратів на кінець звітного
року, обсяг створення яких на сьогодні є
нормативно неврегульованим.
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Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту

2020 рік – 187 962,7 тис. грн). Крім того,
непроведення значної кількості лабораторнодіагностичних досліджень та утилізація великої
кількості ветеринарних препаратів зумовили
нерезультативне використання бюджетних коштів
у сумі 5 812,5 тис. грн (2018 рік – 2 594,9 тис. грн,
2019 рік – 1 799,7 тис. грн, 2020 рік –
1 417,9 тис. гривень).»

забезпечити виконання планових заходів у
першому кварталі наступного року, тим
самим дозволили забезпечити контрольовану
епізоотичну ситуацію та вимоги країнекспортерів, що свідчить про їх економне та
раціональне використання.
Крім того, Держпродспоживслужба не
погоджується
із
трактуванням
щодо
«нерезультативного використання коштів у
сумі 5 812,5 тис. грн. внаслідок утилізації
ветеринарних препаратів», оскільки вказаний
показник по роках коливається в межах 0,5–
1,0 відс., від використаних ветеринарних
препаратів, що, враховуючи застосування
препаратів на живих тваринах, свідчить про
результативність їх використання.
Ураховуючи вказане, у тексті до Звіту
(ст. 88, абзац 2) пропонуємо викласти в
такій редакції:
«Існуюча
система
закупівлі
та
нормативно-правова
неврегульованість
питання щодо поводження із залишками
засобів захисту тварин на кінець звітного
періоду призвела до утворення значних їх
обсягів
у
сумі
406 882,6 тис. грн
(2018 рік – 20 296,8 тис. грн, 2019 рік –
198 623,1 тис. грн,
2020 рік
–
187 962,7 тис. грн) та створила ризики для
нерезультативного
та
неекономного
використання
бюджетних
коштів
бюджетної програми 1209020.
Разом з тим утворення залишків
ветеринарних
препаратів
дозволило

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту
Крім того, при формуванні потреби у
ветпрепаратах
та
витратних
матеріалах
на відповідний рік
Держпродспоживслужбою
не
враховувались
залишки на кінець
звітного періоду та
здійснювалась
закупівля
ветпрепаратів
у
кінці
бюджетного
року,
призвело
до
утворення залишків ветпрепаратів в
окремих випадках у обсягах від 71,3 до
340 відс. придбаних.
Також,
відсоток
утилізованих
ветпрепаратів у 2018–2020 роках в
окремих випадках становив від 2,9 до 7,7
використаних,
що
свідчить
про
нерезультативне
використання
бюджетних
коштів
у
сумі
2 611,1 тис. гривень.
Разом з тим текст у проєкті Звіту на
сторінці 88 та пункт 7.2 розділу
«ВИСНОВКИ» не може бути викладений
в запропонованій об’єктом контролю
редакції, оскільки оцінка результативності
та економності використання бюджетних
коштів щодо фактів, установлених за
результатами проведеного Рахунковою
палатою аудиту, надана у проєкті Звіту
відповідно до вимог частини четвертої
статті 4 Закону України «Про Рахункову
палату», а саме:
- оцінка результативності використання
бюджетних
коштів
передбачає
встановлення
ступеня
відповідності
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Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту
забезпечити виконання планових заходів у
перших кварталах та перших місяцях
других кварталів наступних років, тим
самим
дозволило
забезпечити
контрольовану епізоотичну ситуацію та
вимоги країн-експортерів.

Довідково. Планом прот иепізоот ичних
заходів передбачаєт ься проведення заходів з
першого місяця календарного року, прот е,
враховуючи т ривалий процес погодж ення
Плану, бюдж ет ного паспорт а, проведення
закупівель через сист ему Prozzoro, перші
пост авки вет еринарних препарат ів мож на
от римат и, в кращому випадку, в т равнічервні місяці року, а ост анні закупівлі
завершуют ься в лист опаді-грудні року,
внаслідок чого невикорист ані вет еринарні
препарат и ут ворюют ь залишок.
Крім того, в процесі використання було
утилізовано ветеринарних препаратів на
суму 5 812,5 тис. грн (2018 рік –
2 594,9 тис. грн, 2019 рік – 1 799,7 тис. грн,
2020 рік –1 417,9 тис. грн), що становить
0,5-1,0 відс. використаних ветеринарних
препаратів.».
При цьому пункт 7.2 висновків до Звіту
пропонуємо викласти в такій редакції:
«Існуюча
система
закупівлі
та
нормативно-правова
неврегульованість
питання щодо поводження із залишками
засобів захисту тварин на кінець звітного
періоду призвела до утворення значних їх
обсягів
у
сумі
406 882,6 тис. грн

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту
фактичних
результатів
діяльності
розпорядника та одержувача бюджетних
коштів запланованим результатам;
- оцінка
економності
використання
бюджетних
коштів
передбачає
встановлення
стану
досягнення
розпорядником та одержувачем таких
коштів запланованих результатів за
рахунок використання мінімального
обсягу
бюджетних
коштів
або
досягнення максимального результату
при використанні визначеного бюджетом
обсягу коштів.
Щодо
нормативно-правової
неврегульованості питання поводження із
залишками засобів захисту тварин на кінець
звітного періоду – проєкт Звіту містить
рекомендацію Рахункової палати щодо
ініціювання
Держпродспоживслужбою
підготовки проєкту нормативного акта з
питання
унормування
накопичення
залишків ветеринарних препаратів та
витратних матеріалів, придбаних у
попередніх роках, для своєчасного
проведення протиепізоотичних заходів.

13

№
з/п

Положення проєкту Звіту, до яких об’єктом
контролю надані зауваження та пропозиції

Зміст заперечень та пропозицій, наданих
об’єктом контролю до проєкту Звіту
(2018 рік – 20 296,8 тис. грн, 2019 рік –
198 623,1 тис. грн,
2020 рік
–
187 962,7 тис. грн) та створила ризики для
нерезультативного
та
неекономного
використання
бюджетних
коштів
бюджетної програми 1209020».

Член Рахункової палати

Результати розгляду членом
Рахункової палати заперечень та
пропозицій, наданих об’єктом
контролю до проєкту Звіту

В. П. Богун

14

