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Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству 
охорони здоров’я України на підготовку медичних, фармацевтичних 

кадрів вищими навчальними закладами, та стану використання і 
розпорядження об’єктами державної власності, належними державі 

матеріальними, іншими активами, що мають фінансові наслідки для 
державного бюджету 

 
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, виділених 
Міністерству охорони здоров’я України на підготовку медичних, 
фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами, та стану 
використання і розпорядження об’єктами державної власності, належними 
державі матеріальними, іншими активами, що мають фінансові наслідки для 
державного бюджету. 

 

За результатами розгляду Рахункова палата  
  

В С Т А Н О В И Л А: 
1. Міністерство охорони здоров’я України не забезпечило 

належного виконання функцій головного розпорядника коштів 
державного бюджету за бюджетною програмою 2301070, зокрема в частині 
належного контролю за їх використанням 14 закладами вищої освіти (далі – 
ЗВО), що належать до сфери його управління, а також своєчасності і повноти 
прийняття управлінських рішень у цій сфері. Виконання МОЗ функцій 
державного замовника з підготовки медичних і фармацевтичних кадрів 
було формальним: у 2017–2018 роках МОЗ не виконано показники 
державного замовлення з прийому (1335 осіб) і випуску (163 особи). 
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Через дефіцит бюджетних призначень упродовж 2017–2018 років 
кошти загального фонду державного бюджету в загальній сумі 2,2 млрд грн 
МОЗ переважно спрямовувалися на забезпечення оплати праці науково-
педагогічних працівників 14 ЗВО (університети, академії), що належать до 
його сфери управління, та виплату стипендії. 

Проведені аудити в 7 ЗВО, що належать до сфери управління МОЗ, 
засвідчили, що створена міністерством система управління і контролю за 
їх діяльністю, використанням і розпорядженням майном є недостатньо 
ефективною.  

2. З набранням чинності новим Законом України “Про вищу освіту” з 
06.09.2014 ЗВО надано автономію та самоврядування, зокрема у прийнятті 
рішень стосовно організації освітнього процесу, наукових досліджень, 
внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, проте належного 
внутрішнього контролю за використанням коштів державного бюджету та 
державного майна в перевірених ЗВО не забезпечено. 

Головний розпорядник не вжив заходів щодо  функціонування 
дієвої системи внутрішнього контролю з метою отримання достатньої 
впевненості, що поставлені перед ЗВО цілі досягаються, а виділені кошти 
використовуються законно та продуктивно. Наявні ризики у діяльності 
ЗВО системно не ідентифіковані, управління ризиками здійснюється 
ситуативно, що створює істотні ризики  для реалізації МОЗ ефективної 
освітньої політики та управління ЗВО. 

Протягом останніх трьох років управлінням аудиту та аналітики МОЗ 
із 14 ЗВО, які здійснювали підготовку медичних і фармацевтичних кадрів, 
перевірено лише два заклади – Одеський національний медичний університет 
(далі – Одеський медуніверситет) і Національний медичний університет 
імені О. О. Богомольця (далі – НМУ імені О. О. Богомольця). Перевірки 
засвідчили наявність проблем з питань обліку та управління державним 
майном, які поки що залишаються невирішеними, а також порушень 
бюджетного законодавства. За наслідками перевірок МОЗ розірвано 
контракти з керівниками ЗВО: ректором Одеського медуніверситету  
Запорожаном В. М. і ректором НМУ імені О. О. Богомольця Амосовою К. М. 
Наразі ці керівники захищають свої права у суді, численні судові розгляди 
значно ускладнюють роботу вказаних закладів. 

2.1. Відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності, 
стан і збереження нерухомого та іншого майна покладено на керівників ЗВО. 
Однак недостатній внутрішній контроль МОЗ за ефективним використанням 
ЗВО коштів державного бюджету і державного майна, а також 
безвідповідальність їх керівників спричинили використання перевіреними 
ЗВО у 2017–2018 роках, а Одеським медуніверситетом у 2015 році – 
І півріччі 2018 року, з порушенням вимог чинного законодавства і власних 
розпорядчих актів 119618,0 тис. грн, непродуктивно – 4329,1 тис. грн, 
нерезультативно – 52739,5 тис. грн, неекономно – 1233,3 тис. грн, ЗВО 
недоотримано доходів – 13984,4 тис. грн і 1097,1 тис. доларів США. У 
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зв’язку з несплатою обов’язкових податків та нарахованої пені недоотримано 
державним бюджетом – 5905,0 тис. грн, не отримано матеріальної допомоги 
студентами з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – 
12,5 тис. грн, створено ризики незаконних і неекономних видатків –  
981,3 тис. грн, викривлено дані бухгалтерського обліку і бюджетної звітності 
на суму 18540,6 тис. грн, що відповідно до статті 116 Бюджетного кодексу 
України є порушенням бюджетного законодавства. Через недоліки у 
плануванні та неефективне управління не використано і повернуто до 
державного бюджету 2948,4 тис. гривень. 

Зокрема, виявлено факти оплати будівельних робіт Вищим 
державним навчальним закладом України “Буковинський державний 
медичний університет” (ФОП “Зеленівський О. І.”, ФОП  “Житарь В. Г.” і  
ТОВ “Будівельник 2020”) і НМУ імені О. О Богомольця  (ПП “Діамант”, 
ТОВ “І. Б. К. Девелопмент”, ТОВ “ВБК Воля”, ТОВ “Інжбуд Лтд”,  
ФОП Волошин О. В.), які фактично не були виконані, але включені до 
актів приймання виконаних будівельних робіт, або внаслідок 
безпідставного завищення обсягів таких робіт, що має ознаки 
кримінальних правопорушень. 

Виявлено також ознаки кримінальних правопорушень під час 
передачі Одеським медуніверистетом ТОВ “Стікон” земельної ділянки 
(була виділена університету на праві постійного користування для 
експлуатації гуртожитків) і об’єктів незавершеного будівництва без 
визначення їх вартості як об’єктів інвестицій під забудову житлових  
будинків за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 2. Аналогічно без 
визначення вартості земельних ділянок як об’єкта інвестицій університетом 
передано ТОВ “Стікон” з метою проведення робіт з реконструкції частини 
будівель гуртожитків, розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Мечникова, 
32, і вул. Малиновського, 37. Як наслідок, змінено цільове призначення 
земельних ділянок за цими адресами. 

Крім того, встановлено факти непродуктивного використання Одеським 
медуніверситетом медичного та іншого обладнання, придбаного за кошти 
державного бюджету (27552,3 тис. грн) для забезпечення навчально-виховних 
та науково-дослідних процесів, яке не введено в експлуатацію і не 
використовується, та безпідставної оплати ТзОВ “Центрінформ” 
2074,1 тис грн за надання видавничих послуг за умови функціонування в 
структурі університету видавничо-поліграфічного комплексу, працівниками 
якого виконано аналогічні роботи. 

На запит Генеральної прокуратури України акт аудиту Одеського 
медуніверситету від 27.06.2018 № 05–10/01–11 надіслано до Генеральної 
інспекції Генеральної прокуратури України.  

3. Участь МОЗ у реалізації державної політики у сфері вищої освіти 
протягом останніх трьох років не була ефективною. Створені МОЗ 
консультаційно-дорадчі органи не брали активної участі у вирішенні 
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питань формування сучасної ефективної системи підготовки медичних 
(фармацевтичних) кадрів.  

Через відсутність стратегії розвитку вищої медичної освіти 
реформування  цієї галузі МОЗ впродовж трьох років здійснювалося 
безсистемно, пріоритети діяльності не були визначені.  Водночас потреби 
пацієнтів у якісних медичних послугах повинні стати визначальним 
критерієм у питанні реформування МОЗ вищої медичної освіти. 

Лише 27.02.2019 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
27.02.2019 № 95–р схвалено розроблену за участі МОЗ Стратегію розвитку 
медичної освіти, одним із пріоритетних напрямів якої визначено 
підвищення якості вищої медичної освіти. Уряд зобов’язав МОЗ разом із 
заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та 
подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів з 
реалізації Стратегії розвитку медичної освіти. Проте станом на 09.04.2019 
такий план заходів МОЗ не розроблено.  

МОЗ  упродовж останніх років здійснює функціональну 
діяльність згідно з Положенням про Міністерство охорони здоров'я 
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2015 № 267 (далі – Положення № 267), норми якого суперечать 
Закону України від 01.07.2014 № 1556 “Про вищу освіту” (далі –  
Закон № 1556) у частині сприяння працевлаштуванню випускників ЗВО. 
МОЗ не приведено у відповідність із вимогами Закону № 1556 норми 
Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних 
(фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за 
державним замовленням, затвердженого наказом МОЗ від 25.12.1997 № 367 
(далі – Порядок № 367), щодо відпрацювання не менше трьох років 
випускниками медичних ЗВО. Покладений на ЗВО контроль за своєчасним 
прибуттям випускників до місця проходження інтернатури окремими ЗВО не 
здійснюється. Так, за даними департаментів охорони здоров’я  
облдержадміністрацій у 2017 році 6,2 відс., у 2018 році 16,9 відс. 
випускників не приступили до навчання в інтернатурі. Відсутній також 
контроль за відпрацюванням випускників, які отримали одноразову адресну 
грошову допомогу. Це свідчить про неефективність видатків, 
спрямованих державою на їх навчання, та відсутність заходів, 
спрямованих на управління зазначеними ризиками у майбутньому. 

4. У 2017–2018 роках МОН не забезпечило розроблення державних 
стандартів вищої освіти за усіма спеціальностями галузі знань “Охорона 
здоров’я” з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до 
сфери управління яких належать ЗВО, галузевих об’єднань організацій 
роботодавців і їх затвердження. Як наслідок, на сьогодні є чинними лише 
чотири стандарти вищої освіти галузі знань “Охорона здоров’я”. Зміст 
освіти ЗВО визначався самостійно. У зв’язку з цим неузгодженими 
залишаються норми Закону № 1556 і частини другої статті 75 Основ  
законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801 (далі – 
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Основи законодавства № 2801)  щодо погодження МОЗ навчальних планів і 
програм підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів. Отже, питання 
оцінки якості вищої освіти на сьогодні залишається надактуальним. 

Відсутність контролю МОН і МОЗ за дотриманням ЗВО, що 
належать до сфери управління МОЗ, вимог ліцензійних умов 
спричинила протягом 2017–2018 років при здійсненні освітньої 
діяльності окремими ЗВО перевищення затверджених ліцензованих 
обсягів, як правило, за рахунок підготовки фахівців за кошти фізичних і 
юридичних осіб, у т. ч. іноземних громадян. Зокрема, в Одеському 
медуніверситеті навчалося 8861 осіб при встановлених загальних 
ліцензованих обсягах підготовки 4585 осіб; в НМУ імені О. О. Богомольця – 
13949 та 11977; в Державному закладі “Дніпропетровська медична академія 
Міністерства охорони здоров’я України” – 4977 та 3050; у Запорізькому 
державному медичному університеті – 8997 та 7180 осіб відповідно. 
Переоформлення ліцензій для збільшення ліцензованого обсягу цим ЗВО 
відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 2 постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності” (далі – Постанова № 1187) МОН не 
здійснювало.  При цьому потребує приведення у відповідність зі статтею 13 
Закону України від 02.03.2015 № 222 “Про ліцензування видів 
господарської діяльності” (далі – Закон № 222) частина шоста статті 24 
Закону № 1556, зокрема щодо вилучення норми про визначення Кабінету 
Міністрів України органом, уповноваженим затверджувати форму і зміст 
ліцензії на провадження освітньої діяльності. 

Протягом 2017–2018 років ЗВО, що належать до сфери управління 
МОЗ, загалом отримали 25 сертифікатів про акредитацію напрямів 
(спеціальностей) галузі “Охорона здоров’я”. Проте прийом на навчання  
15267 іноземців (студенти І–ІІІ курсів) здійснено за неакредитованими 
спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”, що суперечить 
нормативним актам МОН. 

Відсутність обґрунтованих розрахунків вартості підготовки 
фахівців спричинила коригування ЗВО вартості навчання залежно від 
комерційної привабливості спеціальності, у зв’язку з чим основний тягар 
капітальних видатків та витрат на оплату комунальних послуг перекладено 
на студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб.  

5. За відсутності координації та взаємодії з Мінекономрозвитку МОЗ 
як державний замовник фактично самоусунулось від виконання 
функцій з формування державного замовлення на підготовку медичних і 
фармацевтичних кадрів. МОЗ не подавало до Мінекономрозвитку 
пропозиції щодо обсягів державного замовлення у порядку і терміни, 
встановлені Законом України від 20.11.2012 № 5499 “Про формування та 
розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів” (далі – Закон № 5499) і Порядком формування 
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державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.04.2013 № 306 (далі – Порядок № 306); в порушення вимог 
пункту 19 Порядку № 306 – не забезпечено своєчасного подання до 
Мінекономрозвитку звітів про виконання державного замовлення 
(натуральні показники) за 2017 і 2018 роки. 

На сьогодні МОН не розроблено і не затверджено спільно з 
Мінекономрозвитку та Мінфіном порядку розрахунку закладами, 
установами вартості підготовки за державним замовленням одного 
кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта, слухача за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем, спеціальністю, 
напрямом підготовки, галуззю знань, видом економічної діяльності (для 
професійно-технічного навчального закладу), професією та формою 
навчання на плановий рік. Як наслідок, відсутній взаємозв’язок між 
затвердженими обсягами державного замовлення і коштами, 
передбаченими на їх виконання. 

Унаслідок запровадження МОН автоматизованого адресного 
розміщення державного замовлення на підготовку кадрів у 2017– 
2018 роках також фактично знівельовано затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 363 механізм розміщення 
державного замовлення. Під час остаточного розподілу МОН місць 
державного замовлення в Єдиній державній електронній базі з питань 
освіти (далі – ЄДЕБО) показники державного замовлення МОЗ на 2017 і 
2018 роки на підготовку кадрів у затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України обсягах не були враховані.  

МОЗ у 2017–2018 роках не виконано показники державного 
замовлення з прийому (1335 осіб) і випуску (163 особи), чим створено 
ризик незабезпечення закладів охорони здоров’я кваліфікованими 
медичними кадрами. 

При цьому з дозволу МОН і МОЗ ЗВО самостійно здійснювали 
перерозподіл вакантних місць державного замовлення між спеціальностями, 
галузями знань і формами навчання без урахування потреб галузі у 
відповідних фахівцях, керуючись лише попитом абітурієнтів. 

6.  МОЗ не забезпечило належного виконання повноважень в частині 
здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням 
державного майна, наданого в оперативне управління ЗВО. Як наслідок, 
частину земельних ділянок ЗВО втрачено, передані в оперативне 
управління окремі об’єкти знаходяться в аварійному стані, що 
унеможливлює їх використання за призначенням для задоволення 
потреб системи освіти. Водночас  за погодженням з МОЗ окремими ЗВО 
державне майно передавалося в оренду з порушенням вимог Закону 
України від 05.09.2017 № 2145 “Про освіту” (далі – Закон № 2145) і 
використовувалося на цілі, не пов’язані з освітнім призначенням. 
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МОЗ не організувало проведення щорічної інвентаризації об'єктів 
державної власності для достовірного наповнення даними Єдиного 
реєстру об'єктів державної власності, як наслідок, не забезпечено 
належного контролю за повнотою внесення відомостей про нерухоме майно 
до цього Реєстру. Аналіз зміни площ забудови і об’єктів ЗВО, а також 
розмірів земельних ділянок МОЗ не здійснюється. 

Через відсутність ефективних управлінських рішень станом на 
01.01.2019 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень (з урахуванням вимог частини третьої статті 3 Закону України 
від 01.07.2004 № 1952–IV “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”), зокрема на понад 81 відс. земельних 
ділянок, 41 відс. споруд і 34 відс. будівель, ЗВО не оформлена. 

Відсутність належного контролю під час передання майна в оренду та 
використання майна без оформлення договорів оренди, несвоєчасне проведення 
незалежної його оцінки та недостовірне визначення вартості призвело до 
втрати доходів окремими ЗВО у сумі 837,3 тис. грн, державним бюджетом – 
786,1 тис. грн, не отримано компенсації за надані комунальні послуги у 
сумі 117,9 тис. гривень. По окремих об’єктах не укладено договори 
страхування орендованого майна, що створює ризики збитків.  

7. МОЗ як головним розпорядником коштів державного бюджету  у 
2017 і 2018 роках не вжито достатніх заходів щодо обґрунтованого 
планування видатків на підготовку медичних і фармацевтичних кадрів 
та надходжень до спеціального фонду.  

7.1. Всупереч вимогам пункту 17 Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.02.2002 № 228 (далі – Порядок № 228), до проектів кошторисів у 
2017 і 2018 роках ЗВО не подавалися розрахунки обсягів надходжень до 
спеціального фонду за кожним джерелом доходів на загальну суму 
6019658,9 тис. гривень. 

7.2. У порушення пункту 22 Порядку № 228 розпорядниками 
бюджетних коштів нижчого рівня до проектів кошторисів на 2017 і 
2018 роки за бюджетною програмою 2301070 включено видатки у загальній 
сумі 498926,3 тис. грн без надання обґрунтованих розрахунків за кожним 
кодом економічної класифікації, деталізованих за видами та кількістю. 

7.3. Всупереч вимогам абзацу другого пункту 28 Порядку № 228 
НМУ імені О. О. Богомольця у 2017 і 2018 роках штатний розпис не 
приведений у відповідність із визначеним фондом оплати праці на суму 
21184,8 тис. гривень. 

7.4. У порушення пункту  29 Порядку № 228 МОЗ під час розгляду 
проектів кошторисів не забезпечило затвердження в кошторисах сум, 
підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями, зокрема 
у 2017 і 2018 роках 717 670,7 тис. грн видатків за бюджетною програмою 
2301070, що відповідно до вимог пункту 16 частини першої статті 116 



 8 

Бюджетного кодексу України є порушенням бюджетного законодавства. 
7.5. Всупереч вимогам абзацу 5 пункту 43 Порядку № 228 МОЗ 

затверджено видатки Одеському медуніверситету (89720,9 тис. грн) і 
Дніпропетровській медакадемії (відповідно до планів використання) на 
оплату комунальних послуг і енергоносіїв за відсутності встановлених 
лімітів споживання. 

7.6. Не забезпечено належного формування та затвердження паспорта 
бюджетної програми 2301070 у терміни, встановлені частиною  восьмою 
статті  20 Бюджетного кодексу України.  

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, виділених Міністерству охорони здоров’я України на 
підготовку медичних, фармацевтичних кадрів вищими навчальними 
закладами, та стану використання і розпорядження об’єктами державної 
власності, належними державі матеріальними, іншими активами, що мають 
фінансові наслідки для державного бюджету, затвердити. 

2. Про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України на 
підготовку медичних, фармацевтичних кадрів вищими навчальними 
закладами, та стану використання і розпорядження об’єктами державної 
власності, належними державі матеріальними, іншими активами, що мають 
фінансові наслідки для державного бюджету, поінформувати  
Верховну Раду України. 

3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати 
надіслати Кабінету Міністрів України і рекомендувати: 

- розробити за участю центральних органів виконавчої влади 
законопроекти щодо: 

врегулювання неузгодженостей положень статті 24 Закону № 1556 і 
статті 13 Закону № 222, зокрема стосовно вилучення норми про визначення 
Кабінету Міністрів України органом, уповноваженим затверджувати форму і 
зміст ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

узгодження вимог Закону № 1556 і частини другої статті 75 Основ 
законодавства № 2801 щодо погодження МОЗ навчальних планів і програм 
підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів; 

- зобов’язати Мінекономрозвитку вжити заходів щодо належного 
виконання завдань з формування державного замовлення і координування 
роботи державних замовників з питань розміщення та виконання державного 
замовлення відповідно до вимог Закону № 5499 та пришвидшити завершення 
формування Концепції реформування фінансування вищої освіти; 

- зобов’язати МОН пришвидшити розроблення з урахуванням 
пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать 
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заклади вищої освіти, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та 
затвердження державних стандартів вищої освіти для підготовки фахівців за 
спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я” та вжити заходів щодо 
здійснення контролю за дотриманням ЗВО, що належать до сфери управління 
МОЗ, вимог ліцензійних умов. 

4. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Міністерству охорони 
здоров’я України  і рекомендувати: 

- розробити і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо 
приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства норм  
Положення № 267 в частині сприяння працевлаштуванню випускників ЗВО; 

- розробити спільно із заінтересованими центральними органами 
виконавчої влади план заходів із реалізації Стратегії розвитку медичної 
освіти і подати його на затвердження Кабінету Міністрів України; 

- у зв’язку із запровадженням чотирикомпонентного єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту розглянути питання необхідності 
перегляду затверджених МОН стандартів вищої освіти в галузі знань 
22 “Охорона здоров’я” в частині визначення форми атестації здобувачів 
вищої освіти; 

- запровадити дієву систему внутрішнього контролю за використанням 
ЗВО бюджетних коштів на підготовку медичних (фармацевтичних) кадрів і 
державного майна в умовах їх самостійності та автономності; 

- встановлювати під час складання проектів кошторисів для 
розпорядників коштів нижчого рівня граничні обсяги видатків;  

- забезпечити дотримання вимог бюджетного законодавства при 
підготовці бюджетних запитів; 

- здійснювати при плануванні надходжень та видатків за бюджетною 
програмою 2301070 деталізовані розрахунки до проекту кошторису МОЗ і 
кошторису МОЗ, а також вимагати аналогічні розрахунки від розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня; 

- забезпечити спільно з ЗВО ефективне управління бюджетними коштами, 
що унеможливить їх вилучення до бюджету у кінці року, як невикористаних; 

- здійснювати розподіл асигнувань між виконавцями бюджетної 
програми 2301070 і затверджувати їм кошториси на всю суму затверджених 
бюджетних призначень; 

- вжити заходів щодо забезпечення законності та продуктивності  
використання бюджетних коштів і державного майна, усунення виявлених 
порушень і запобігання  їм надалі, притягнути до відповідальності винних у 
виявлених порушеннях посадових осіб ЗВО; 

- зобов’язати керівників ЗВО забезпечити контроль за виплатою 
випускникам одноразової адресної грошової допомоги (за наявності 
укладеного трудового договору з закладом охорони здоров’я) і 
відпрацюванням ними трирічного терміну, а також за своєчасним прибуттям 
випускників до місця проходження інтернатури; 

- вжити заходів щодо приведення у відповідність із вимогами чинного  
законодавства Порядку № 367; 
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- вжити заходів щодо проведення інвентаризації державного майна 
ЗВО, що належать до сфери управління МОЗ (визначити  строки і порядок). 
Визначити відповідальних осіб МОЗ, до посадових обов’язків яких віднести 
завдання щодо здійснення моніторингу достовірності внесення даних до 
Єдиного реєстру об'єктів державної власності; 

- вжити заходів щодо проведення ЗВО державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень із визначенням відповідальних осіб з 
керівного складу МОЗ та строків виконання; 

- провести суцільну перевірку договорів оренди, укладених ЗВО, з метою 
встановлення законності їх укладання, наявності згоди МОЗ на оренду 
державного майна, договорів страхування орендованого майна, своєчасності 
проведення незалежної оцінки орендованого майна, правильності визначення 
його вартості та використання згідно з вимогами статті 80 Закону № 2145; 

- притягнути до відповідальності керівників ЗВО, в яких допущено 
порушення, втрати і неефективне використання активів відповідно до 
укладених з ними контрактів; 

- зобов’язати ЗВО дотримуватися вимог абзацу першого пункту 2.1  
розділу 2 Порядку надання платних освітніх послуг державними та 
комунальними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, 
Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758, у частині 
встановлення вартості платної освітньої послуги на підставі економічно 
обґрунтованих витрат; 

- розробити типове положення про клініки; 
- притягнути до відповідальності посадових осіб ЗВО, в яких  

підготовка фахівців здійснюється з перевищенням установлених 
ліцензованих обсягів. 

5. Повідомити Генеральну прокуратуру України про виявлені ознаки 
кримінальних правопорушень з інформуванням Рахункової палати про вжиті 
заходи реагування.  

6. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту 
оприлюднити на офіційному веб-сайті Рахункової палати. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Рахункової палати Невідомого В. І.  
 
 
Голова Рахункової палати                                                             В. В. Пацкан 


