РАХУНКОВА ПАЛАТА
РІШЕННЯ
від 26 червня 2018 року № 15-4
м. Київ

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету на соціальний захист ветеранів війни
Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36
Закону України «Про Рахункову палату» розглянуто Звіт про результати аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету на соціальний захист
ветеранів війни
За результатами розгляду Рахункова палата
В С Т А Н О В И Л А:
1. Міністерство соціальної політики України як головний
розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою за КПКВК 2501150
забезпечило адресне отримання у 2017 році щорічної разової грошової
допомоги 1221,8 тис. особами, на виплату якої використано 1269,1 млн грн,
станом на 15.05.2018 – 1108,1 тис. особами (1248,4 млн гривень).
На виплату довічних державних стипендій 233 стипендіатам за
бюджетною програмою за КПКВК 2501160 у 2017 році використано
3,5 млн грн, у 2018 році для виплати таких стипендій 229 стипендіатам
передбачено 4,1 млн гривень.
Спрямування у 2017 році за бюджетною програмою за КПКВК 2501470
142 млн грн дало можливість забезпечити санаторно-курортним лікуванням у
санаторіях сфери управління Мінсоцполітики 17,6 тис. осіб, з них 9 тис.
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви
нацистських переслідувань».
2. Кошти державного бюджету здебільшого були спрямовані за
цільовим призначенням, але Мінсоцполітики не забезпечило ефективного
управління коштами державного бюджету, передбаченими на санаторнокурортне лікування ветеранів війни, та управління об’єктами державної
власності, балансоутримувачами яких є спеціалізовані санаторії сфери
його управління. В окремих випадках не забезпечено своєчасності, повноти
прийняття управлінських рішень та ефективності внутрішнього контролю
за використанням бюджетних коштів.
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Не мінімізовано ризиків в організації, плануванні та використанні коштів
державного бюджету на санаторно-курортне лікування ветеранів війни,
забезпеченні їх якісного лікування та харчування у санаторіях сфери
управління Мінсоцполітики.
Кошти державного бюджету на санаторно-курортне лікування ветеранів
війни (64579,6 тис. грн) у 2017 році були спрямовані головним
розпорядником двом санаторіям, що належать до сфери його управління, за
відсутності в них акредитаційних сертифікатів. Через неналежний
внутрішній контроль санаторіями здійснено покриття видатків спеціального
фонду за рахунок коштів загального фонду на суму 3290,7 тис. гривень.
Мінсоцполітики неналежним чином організовувало роботу з розгляду
клопотань місцевих державних адміністрацій та подання Кабінетові Міністрів
України проекту указу Президента України щодо призначення довічних
стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни
1939–1945 років.
3. Мінсоцполітики не виконало частини рекомендацій Рахункової
палати за результатами попереднього аудиту. Заплановані Міністерством
заходи з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків були
виконані не в повному обсязі, порушення і недоліки усунені частково.
Не виконані пропозиції Рахункової палати щодо забезпечення виконання
відповідних законів у частині реалізації в повному обсязі соціальних
гарантій ветеранів війни, створення єдиної інформаційної системи з
організації санаторно-курортного лікування ветеранів війни, доповнення
переліку медичних послуг, які надають санаторії сфери Мінсоцполітики,
медичною послугою за спеціалізацією «пульмонологія». Як наслідок, частина
рекомендацій Рахункової палати була актуальною і на час цього аудиту.
4.
Законодавчо визначені права ветеранів війни на соціальний
захист, як і раніше, обмежувалися в частині визначення розмірів щорічної
разової грошової допомоги ветеранам війни. Водночас, як і в минулі роки, не
усунуто законодавчої колізії між нормами Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і законів України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви
нацистських переслідувань» щодо визначення розміру разової грошової
допомоги ветеранам війни, яка відповідно до цих законів встановлюється у
кратних розмірах від мінімальної пенсії за віком.
Розміри виплат щорічної разової грошової допомоги були визначені
Кабінетом Міністрів України залежно від категорії осіб у межах бюджетних
призначень на відповідні роки та у 2018 році у середньому збільшилися на
5,3 відс. проти попереднього року, що нижче рівня інфляції за 2017 рік
(13,7 відсотка).
Розміри таких виплат становили у 2017 році – лише 9,6–31,1 відс., у 2018
році – 9,2–29,7 відс. від розмірів, визначених законами України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських
переслідувань».

3
Обмеження законодавчо визначених прав ветеранів війни на
соціальний захист у частині визначення розмірів щорічної разової грошової
допомоги відповідно до законів призводить до звернень ветеранів війни до
судів. При цьому не виділяється достатньо коштів за КПКВК 3504040 «Заходи
щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою для погашення боргів»,
зокрема за судовими рішеннями щодо зобов’язання перерахунку щорічної
разової грошової допомоги відповідно до законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських
переслідувань». Так, лише у Дніпропетровській області обліковується 319 осіб,
яким за рішенням суду було здійснено перерахунок щорічної разової грошової
допомоги, загальна сума боргу – 1,2 млрд гривень.
4.1. Головним розпорядником коштів внесено некоректні дані до звіту
про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2501150 на 2017 рік
щодо 100–відсоткового забезпечення щорічною разовою грошовою
допомогою ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. З урахуванням
внесених змін цей результативний показник становив 99,6 відсотка. Зменшення
кількості одержувачів щорічної разової грошової допомоги у встановлених
аудитом випадках було пов’язано не тільки з їх природним зменшенням, як
зазначено у звіті, а і з невиплатою ПАТ «Укрпошта» грошової допомоги через
відсутність адресата за місцем проживання.
4.2. Неефективне управління Дніпропетровським обласним центром по
нарахуванню та здійсненню соціальних виплат коштами державного бюджету
за КПКВК 2501150 призвело до несвоєчасного повернення до бюджету
залишків коштів минулих періодів. Центрами поштового зв’язку
Дніпропетровської дирекції ПАТ «Укрпошта» наприкінці бюджетного року
не повернено невикористані бюджетні кошти: станом на 01.01.2017 –
198,4 тис. грн, станом на 01.01.2018 – 130,7 тис. гривень.
5. Відповідальні особи Мінсоцполітики у 2017 році та І кварталі
2018 року не забезпечили належної та своєчасної організації роботи з
розгляду клопотань місцевих державних адміністрацій щодо призначення
довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої
світової війни 1939–1945 років, що призвело до зволікання з поданням
Кабінетові Міністрів України проекту указу Президента України та
порушень законних прав осіб на отримання таких стипендій.
Така ситуація стала можливою також через невизначеність у Положенні
про довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Другої
світової війни 1939–1945 років, затвердженому Указом Президента України від
17.05.2000 № 689/2000, термінів розгляду Міністерством клопотань місцевих
державних адміністрацій і строків подання Кабінету Міністрів України
проекту указу Президента України.
При цьому через відсутність обліку та реєстру клопотань щодо
призначення довічних державних стипендій Мінсоцполітики не володіє
повною інформацією про кількість поданих клопотань, стан їх розгляду.
Як наслідок, за наявності у Мінсоцполітики 175 справ кандидатів на
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призначення довічних стипендій учасникам бойових дій, враховуючи, що із
100 стипендій, заснованих Указом Президента України від 17.05.2000
№ 689/2000, у 2017 році таку стипендію фактично отримували лише 63
стипендіати, а у 2018 році – 57 стипендіатів, Мінсоцполітики на момент
аудиту ще не було підготовлено та подано Кабінету Міністрів України
проект указу Президента України щодо призначення таких стипендій у
поточному році. У 2017 році за поданими Мінсоцполітики пропозиціями
указом Президента України призначено лише 7 довічних стипендій.
При опрацюванні наданих місцевими державними адміністраціями
клопотань про призначення довічних державних стипендій учасникам
бойових дій у період Другої світової війни 1939–1945 років Мінсоцполітики
у ряді випадків не забезпечено об’єктивної оцінки їх відповідності умовам
призначення, що призвело до позбавлення певної кількості ветеранів війни
права на призначення довічної стипендії.
Внаслідок незабезпечення належної організації подання Міністерством
Кабінетові Міністрів України проекту указу Президента України щодо
призначення довічних державних стипендій деякі кандидати з числа
учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939–1945 років у віці
від 90–98 років очікували розгляд їх справ у Мінсоцполітики від одного до
двох років і померли, так і не дочекавшись розгляду.
Недосконалим було планування бюджетних видатків за КПКВК 2501160
на 2017, 2018 роки: граничним обсягом видатків не забезпечено виплату
довічних державних стипендій тим стипендіатам, які можуть бути призначені
указами Президента України в межах встановлених квот, що створювало
ризики незабезпечення фінансовим ресурсом виплати стипендій
новопризначеним стипендіатам.
У порушення пункту 7 Положення про довічні державні стипендії для
учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939–1945 років,
затвердженого Указом Президента України від 17.05.2000 № 689/2000, пункту 7
Положення про довічні державні іменні стипендії громадянам України, які
зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, затвердженого Указом
Президента України від 26.11.2001 № 1147/2001, місцеві державні адміністрації
подавали копії свідоцтв про смерть стипендіатів із затримкою від 1 до 8
місяців, що впливало на якість планування та розподіл коштів, надлишок яких
повертався до Міністерства.
6. На забезпечення ветеранів війни та інвалідів санаторнокурортним лікуванням за КПКВК 2501470 у 2017 році виділено
143,9 млн грн, у 2018 році – 167,5 млн гривень. Загалом показник
забезпечення ветеранів війни санаторно-курортним лікуванням у 2017 році
становив 32,8 відс, тобто лише кожний третій, хто потребував такого
лікування. При цьому із 6,9 тис. осіб, які мали право на першочергове
забезпечення санаторно-курортним лікуванням, його отримали менше 4 тис.
осіб (58 відс.), із 7,1 тис. осіб із числа учасників бойових дій, які мали право
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на щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, його отримали
лише 2,7 тис. осіб (38 відсотків).
Неврегульованість у Порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту
населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 № 187 (далі – Порядок № 187), питання надання санаторнокурортного лікування особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
а також постраждалим учасникам Революції Гідності відповідно до норм
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
звужує коло осіб, що мають право на забезпечення санаторно-курортним
лікуванням.
Внаслідок внесення Законом України від 07.12.2017 № 2233 змін до
Бюджетного кодексу України щодо припинення здійснення видатків з
Державного бюджету України на утримання чотирьох спеціалізованих
санаторіїв сфери управління Мінсоцполітики є ризик руйнування цілісної
системи санаторно-курортного комплексу Мінсоцполітики, що може
спричинити соціальну напругу серед пільгових категорій осіб.
Мінфіном і Мінсоцполітики як головним розпорядником коштів у
межах передбачених законом про державний бюджет обсягів видатків за
КПКВК 2501470 на 2017 і 2018 роки не задоволено об’єктивної потреби
в коштах державного бюджету санаторіїв сфери його управління та не
дотримано вимог пункту 20 Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого
постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
Як наслідок, санаторії не забезпечено коштами, достатніми для виконання
вимог Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»,
унеможливлено
надання
повноцінного,
якісного
та
кваліфікованого санаторно-курортного лікування ветеранам війни та
особам з інвалідністю, виконання результативних показників бюджетної
програми та охоплення санаторно-курортним лікуванням більшої кількості
ветеранів війни.
Внаслідок недостатності коштів, передбачених за КПКВК 2501470,
загальна потреба в коштах державного бюджету на санаторно-курортне
лікування ветеранів війни у 2017 році задоволена на 43,1 відс., у 2018 році – на
45,2 відсотка.
У 2017 році санаторіям затверджено з урахуванням змін обсяг видатків на
продукти харчування за загальним фондом у сумі 32083,5 тис. грн, що
становило 82,5 відс. потреби. Такий розподіл давав змогу санаторіям у
середньому забезпечити продуктами харчування осіб, які проходили лікування,
лише на 227 днів, що становило 67,8 відс. повної потужності санаторіїв
(335 днів) і призвело до низького рівня забезпечення ветеранів війни
санаторно-курортним лікуванням. Потребу в коштах на медикаменти і
перев'язувальні матеріали задоволено санаторіям на 51,8 відс., оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – на 86,5 відс., у капітальних видатках –
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на 0,8 відсотка. Водночас залишки невикористаних відкритих асигнувань на
кінець 2017 року за КПКВК 2501470 становили 1042 тис. грн, що є
неефективним управлінням коштами державного бюджету. При цьому
Мінсоцполітики розподіл коштів між санаторно-курортними закладами
здійснювало непропорційно та непрозоро.
6.1. Мінсоцполітики як головним розпорядником коштів не забезпечено
у 2017 році виконання вимог частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу
України та пунктів 3 і 6 Правил складання паспортів бюджетних програм та
звітів про їх виконання у частині термінів подання і затвердження паспорта
бюджетної програми за КПКВК 2501470, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 № 1098, що згідно з пунктом 17 частини
першої статті 116 Бюджетного кодексу України є порушенням бюджетного
законодавства.
6.2. При складанні звіту про виконання паспорта бюджетної програми за
КПКВК 20501470 у 2017 році Мінсоцполітики не забезпечило підтвердження
результативних показників бюджетної програми офіційною державною
статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського,
статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку згідно з
частиною п’ятою статті 20 Бюджетного кодексу України.
6.3. Не забезпечено контролю з боку Мінсоцполітики, структурних
підрозділів соціального захисту населення за дотриманням органами
соціального захисту населення Порядку № 187, що призводить до
недотримання періодичності та черговості забезпечення ветеранів війни
санаторно-курортним лікуванням з урахуванням пільг, передбачених
законодавством для відповідних категорій.
Перевіркою в органах соціального захисту населення виявлено
неодноразові порушення ними вимог пунктів 5, 6 і 7 Порядку № 187 щодо
черговості та періодичності забезпечення ветеранів війни санаторнокурортними путівками у санаторіях сфери управління Мінсоцполітики.
6.4. Матеріально-технічна
база
санаторіїв
сфери
управління
Мінсоцполітики морально та фізично застаріла, зношеність основних фондів
становить майже 90 відс., що не сприяє якісному і повному наданню послуг,
комфортному перебуванню ветеранів війни у цих закладах, знижує
ефективність використання коштів державного бюджету, виділених на
соціальний захист ветеранів війни.
6.5. Санаторіями здійснюється господарська діяльність та надаються
послуги з порушенням вимог законодавства у сферах пожежної,
техногенної безпеки, цивільного захисту. Так, санаторієм «Перемога» не
здійснено відповідних заходів з пожежної безпеки, що зафіксовано у приписі
Святошинського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві.
Через несвоєчасне та неповне реагування санаторієм «Батьківщина» на
приписи Дрогобицького міжміського відділу Державної установи «Львівський
обласний лабораторний центр МОЗ України» щодо непридатності для
споживання водопровідної води та Трускавецького міського відділу ГУ ДСНС

7
України у Львівській області щодо техногенної та пожежної безпеки умови для
санаторно-курортного лікування відпочиваючих з жовтня 2017 року небезпечні.
6.6. Мінсоцполітики не забезпечено дотримання виконання пункту 2
наказу Мінпраці від 20.12.2005 № 426 «Про функціонування санаторіїв, що
входять до сфери управління Мінпраці, в умовах обмеженого фінансування»
(далі – Наказ № 426) у частині встановлення порядку реалізації юридичним і
фізичним особам санаторно-курортних путівок за повну вартість, а також
щорічного затвердження кількості санаторно-курортних путівок, що підлягає
реалізації юридичним і фізичним особам за повну вартість.
6.7. Через неналежний контроль Мінсоцполітики за діяльністю санаторіїв
сфери його управління встановлено низку порушень з боку їх керівників:
• у порушення вимог Основ законодавства України про охорону
здоров’я від 19.11.1992 № 2801 і пункту 2 Порядку акредитації закладу охорони
здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997
№ 765, за відсутності контролю з боку Мінсоцполітики спеціалізовані санаторії
«Перемога» та «Слава» у 2017 році провадили свою діяльність
без акредитаційних сертифікатів МОЗ, тобто без офіційного підтвердження
спроможності надання ними якісних медичних послуг з дотриманням
стандартів у сфері охорони здоров'я. За цей період Мінсоцполітики було
спрямовано санаторіям на санаторно-курортне лікування пільгових категорій
громадян 64579,6 тис грн бюджетних коштів (санаторію «Перемога» –
34322,8 тис грн, «Слава» – 30256,8 тис гривень).
• не забезпечено збалансованого і повноцінного харчування ветеранів
війни та інвалідів у санаторіях Мінсоцполітики згідно із Натуральними
добовими нормами харчування громадян, які відпочивають у санаторіях сфери
управління Мінсоцполітики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 13.03.2002 № 324, та допущено недоліки в організації харчування;
• низький рівень укомплектованості штатів санаторіїв посадами лікарів
не забезпечує повною мірою кваліфіковане лікування ветеранів війни;
• у порушення вимог частини четвертої статті 13 Бюджетного кодексу
України санаторіями «Слава», «Перемога» і «Батьківщина» власні надходження
не спрямовувалися на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням
платних послуг, що призвело до покриття видатків спеціального фонду за
рахунок коштів загального фонду бюджету. Як наслідок, кошти загального
фонду (3290,7 тис. грн) використано з порушенням бюджетного
законодавства (санаторієм «Слава» – 501,7 тис. грн, «Перемога» –
735,9 тис. грн (у 2017 році – 663,1 тис. грн та I кварталі 2018 року –
72,8 тис. грн), санаторієм «Батьківщина» – 2053,1 тис. грн (1881 і 172,1 тис. грн
відповідно);
• у порушення Наказу № 426 і з недотриманням положень про
санаторії, а саме за відсутності наказу Мінсоцполітики щодо кількості путівок,
яка підлягає реалізації за повну вартість, на початку 2018 року здійснено
продаж
117 санаторно-курортних
путівок
на
загальну
суму
1100,7 тис. гривень.
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7. Виявлені ознаки кримінального правопорушення під час приватизації
об’єкта державної власності (нежитлової споруди колишнього об’єкта
цивільної
оборони
(бомбосховища),
який
перебуває
на
балансі
Спеціалізованого Одеського санаторію «Салют», уповноважений орган –
Мінсоцполітики. Фондом державного майна України цей об’єкт включено до
переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації,
регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області
здійснило продаж державного майна.
За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата
В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів
державного бюджету на соціальний захист ветеранів війни затвердити.
2. Про результати аудиту поінформувати Верховну Раду України.
3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати
надіслати Кабінету Міністрів України та рекомендувати:
– розглянути питання законодавчого врегулювання розмірів щорічної
разової грошової допомоги та забезпечення судових рішень щодо зобов’язання
перерахунку щорічної разової грошової допомоги відповідно до законів
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
«Про жертви нацистських переслідувань»;
– підготувати пропозиції щодо внесення змін до Положення про довічні
державні стипендії для учасників бойових дій у період Другої світової війни
1939–1945 років, Положення про довічні державні іменні стипендії громадянам
України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у частині
визначення термінів подання місцевими державними адміністраціями
клопотань, розгляду їх Мінсоцполітики та строків подання Кабінету Міністрів
України проекту указу Президента України про призначення довічних
державних стипендій;
– розглянути питання включення закладів сфери управління
Мінсоцполітики (спеціалізованих санаторіїв «Перемога», «Батьківщина»,
«Слава», «Салют») до переліку державних програм розвитку та підтримки
закладів охорони здоров’я, що перебувають у державній власності, який
затверджується Кабінетом Міністрів України згідно з підпунктом «є» пункту 8
частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України;
– внести зміни до Положення про Міністерство соціальної політики
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015
№ 423, передбачивши в ньому повноваження, що стосуються довічних
державних стипендій.
4. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Мінсоцполітики і
рекомендувати:
– підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо
законодавчого врегулювання розмірів щорічної разової грошової допомоги;
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– невідкладно розглянути наявні подання обласних та Київської міської
державних адміністрацій щодо призначення довічних державних стипендій
учасникам бойових дій у період Другої Світової війни 1939–1945 років, які
мають визначні заслуги, та підготувати для подання Кабінету Міністрів
України проект указу Президента України;
– підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення
змін до Положення про Міністерство соціальної політики України,
передбачивши в ньому повноваження, що стосуються довічних державних
стипендій;
– підготувати пропозиції щодо внесення змін до Положення про довічні
державні стипендії для учасників бойових дій у період Другої світової війни
1939–1945 років, Положення про довічні державні іменні стипендії громадянам
України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у частині
визначення термінів подання місцевими державними адміністраціями
клопотань, розгляду їх Мінсоцполітики та строків подання Кабінету Міністрів
України проекту указу Президента України про призначення довічних
державних стипендій;
– підготувати пропозиції Кабінетові Міністрів України щодо внесення
змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для виплати довічних державних стипендій, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 133, у частині виплати довічних
державних стипендій з дня набрання чинності указом Президента України, а
також упорядкування назв органів соціального захисту населення;
– забезпечити належний облік і ведення реєстру клопотань обласних та
Київської міської державних адміністрацій щодо призначення довічних
державних стипендій;
– здійснювати планування видатків за КПКВК 2501160, виходячи з
кількості державних стипендій для учасників бойових дій у період Другої
світової війни 1939–1945 років, заснованих указом Президента України;
– підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення
змін до Закону України від 07.07.1999 № 847 «Про перелік об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації», постанов Кабінету
Міністрів України від 03.09.1997 № 966 «Питання Міністерства праці та
соціальної політики», від 16.05.2011 № 501 «Про затвердження переліку
закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що
забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які
здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» у частині осучаснення
назв санаторіїв сфери управління Мінсоцполітики;
– підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо врегулювання
у Порядку № 187 забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників
Революції Гідності;
– забезпечити контроль за дотриманням органами соціального захисту
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населення періодичності та черговості надання санаторно-курортних путівок;
– запровадити форми звітності органів соціального захисту щодо
забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни в санаторіях
Мінсоцполітики в розрізі всіх категорій, які мають право на таку пільгу;
– затвердити порядок обліку, зберігання, розподілу та видачі путівок до
санаторіїв сфери управління Мінсоцполітики в органах соціального захисту;
– затвердити форму звітності санаторіїв щодо їх медичної діяльності;
– забезпечувати потребу санаторіїв у видатках на харчування та
першочергову потребу в медикаментах і капітальних видатках;
– забезпечити збалансоване та повноцінне харчування ветеранів війни та
інвалідів у санаторіях Мінсоцполітики згідно з Натуральними добовими
нормами харчування громадян, які відпочивають у санаторіях сфери управління
Мінсоцполітики, а також їх кваліфіковане лікування;
– привести штатні розписи санаторіїв у відповідність із вимогами
Нормативів чисельності працівників структурних підрозділів санаторнокурортних закладів, які належать до сфери управління Мінпраці, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики від 24.07.2002 № 335,
з урахуванням фактичної кількості розгорнутих ліжок;
– розробити згідно з положеннями про санаторії порядок надання ними
платних послуг і методику формування їх вартості;
– забезпечити дотримання бюджетного законодавства при складанні і
затвердженні паспортів бюджетних програм, внесенні даних до звітів про
виконання паспорта бюджетної програми;
– забезпечити дотримання вимог бюджетного законодавства при
плануванні надходжень до спеціального фонду державного бюджету;
– забезпечити внутрішній контроль за використанням коштів
державного бюджету за КПКВК 2501470, 2501150, 2501160;
– провести службове розслідування щодо невжиття посадовими особами
дієвих заходів для повернення відчуженого об’єкта Спеціалізованого Одеського
санаторію «Салют» (нежитлової споруди колишнього об’єкта цивільної
оборони (бомбосховища) до державної власності;
– провести внутрішній аудит з питань незабезпечення санаторіями
сфери управління Мінсоцполітики збалансованого та повноцінного харчування
ветеранів війни згідно із Натуральними добовими нормами харчування
громадян, які відпочивають у санаторіях сфери управління Мінсоцполітики,
з’ясувати причини його незабезпечення.
Притягнути до відповідальності посадових осіб, винних у порушеннях
законодавства. Про результати поінформувати Рахункову палату.
5. Поінформувати Національну поліцію України та Національне
антикорупційне бюро України про виявлені ознаки кримінального
правопорушення в діях посадових осіб Мінсоцполітики, Фонду державного
майна України та Спеціалізованого Одеського санаторію «Салют» при
приватизації об’єкта державної власності (нежитлової споруди колишнього
об’єкта цивільної оборони (бомбосховища), який перебуває на балансі
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Спеціалізованого Одеського санаторію «Салют».
6. Оприлюднити рішення та Звіт на офіційному веб-сайті Рахункової
палати з урахуванням вимог законів України «Про Рахункову палату» та «Про
доступ до публічної інформації».
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової
палати Невідомого В.І.

Голова Рахункової палати

В. В. Пацкан

