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щодо фінансової звітності за 2015 та 2016 роки  
проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», 
що підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

 
Рахункова палата провела аудит фінансової звітності за 2015 та 2016 роки 

проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що 
підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – 
Проект). 

Відповідно до Угоди про позику (Проект модернізації системи соціальної 
підтримки населення України) між Україною та Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку (пункт В розділу ІІ додаткової статті 2) позичальник 
(Україна через Міністерство соціальної політики України) зобов’язався 
складати і надавати МБРР фінансові звіти за Проектом за формою і змістом, що 
задовольняють вимоги МБРР. 

Фінансова звітність за Проектом складається зі звіту про джерела коштів 
та їх використання (Sources and Use of Funds) і звіту про використання коштів 
за статтями (Use of Funds by the Project Activities), що передбачено операційним 
посібником Проекту, узгодженим зі Світовим банком. Відповідальність за 
складання цих звітів несе Міністерство соціальної політики України. 

Аудит фінансової звітності Проекту здійснено на підставі Закону України 
«Про Рахункову палату», Меморандуму про взаєморозуміння між Рахунковою 
палатою та Світовим банком від 18.12.2008 і з урахуванням стандартів аудиту 
Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та 
листа Світового банку від 18.07.2014 № 2014/7/18-45, а також керівництв і 
посібників щодо порядків складання фінансової звітності та аудиту діяльності, 
що фінансується Світовим банком. Ці стандарти зобов’язують планувати і 
проводити аудит таким чином, щоб забезпечити розумну впевненість у тому, 
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит ґрунтувався на тестуванні доказів, що підтверджують значення і 
розкриття інформації у фінансовій звітності. Під час аудиту здійснено оцінку 
правильності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 
Проекту; проведено перевірку використання коштів позики та коштів 
Державного бюджету України, планів, звітів, документів щодо закупівель, 
договорів, інших первинних документів на відповідність національному 
законодавству і розпорядчим документам Світового банку з використанням 
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методів системного аналізу, підрахунку та порівняння. Вибірково було 
проведено тестування операцій за змістом.  

Рахункова палата вважає, що отримала достатні аудиторські докази для 
висловлювання думки щодо фінансової звітності Проекту. 

Аудит засвідчив, що фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах достовірно 
відображають джерела та напрями використання коштів позики. Використання 
коштів Проекту здійснювалося згідно з визначеними Угодою про позику 
напрямами. 

Станом на 31.12.2016 вибірка коштів позики становила  
73 320,5 тис. дол. США. У цілому за час впровадження Проекту (2014–
2016 роки) на його реалізацію використано 72 749,5 тис дол. США коштів 
позики, у тому числі 70 000 тис дол. США – кошти позики, спрямовані на 
фінансування держбюджету; 1 999,5 тис дол. США – кошти позики, залучені як 
кредитування держбюджету (спеціальний фонд); 750 тис дол. США – кошти 
позики, списані на сплату МБРР комісійної винагороди. Залишок знятих із 
рахунку позики та ще не використаних на реалізацію заходів Проекту коштів 
становить 570,9 тис дол. США.  

Зняття коштів позики підтверджуються заявками, наданими Світовому 
банку для відшкодування витрат, і обліковою документацією щодо проведених 
витрат.  

У рамках частини 1 (щодо удосконалення надання соціальної допомоги) 
Угоди, з урахуванням додаткових інструкцій (вибірка коштів) щодо зняття 
коштів позики для реалізації Проекту (лист в. о. директора Світового банку по 
Україні, Білорусі та Молдові А. Панкова від 09.07.2014), передбачено 
перерахування частини позики (200 млн дол. США) до Державного бюджету 
України, зокрема протягом 2014–2016 років фактично перераховано 
70 млн дол. США, на підставі досягнення конкретних результатів у сфері 
надання соціальної підтримки, що не узгоджується з вимогами статті 15 
Бюджетного кодексу України, відповідно до якої кредити (позики), що 
залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 
організацій для реалізації інвестиційних проектів, є одним із джерел 
формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині 
фінансування.  
 Враховуючи, що на Єдиному казначейському рахунку кошти загального 
фонду державного бюджету не мають цільового призначення, підтвердити їх 
використання в рамках виконання заходів частини 1 позики на фінансування 
надання соціальної допомоги найбільш уразливим верствам населення 
проведеним аудитом не є можливим. 

Цей висновок складений за результатами аудиту фінансової звітності за 
2015 та 2016 роки проекту «Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України», що підтримується позикою Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку (звіт затверджений рішенням Рахункової палати від 
21.03.2017 № 7-4). 

 

 
Член Рахункової палати                          В.П. Пилипенко 


