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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.

3

ЗМІСТ
1. ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ .................................................................... 9
2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НААН ТА ДОТРИМАННЯ НААН ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ...................... 10
3. ФАКТИЧНИЙ СТАН СПРАВ, ОЦІНКА ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, СПРЯМОВАНИХ НАЦІОНАЛЬНІЙ
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ....................................................................... 22
3.1 Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету за бюджетною
програмою за КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна діяльність Президії
Національної академії аграрних наук України» ....................................................... 25
3.2. Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету, спрямованих
НААН на виконання наукових досліджень та організаційне забезпечення їх
планування і виконання ................................................................................................ 33
3.2.1 Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету за
бюджетною програмою за КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження,
прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового
комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного
забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів,
що становлять національне надбання» ...................................................................... 33
3.2.2 Організаційне забезпечення виконання наукових досліджень у галузі
агропромислового комплексу науковими установами на замовлення НААН .......... 53
3.3 Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету за бюджетною
програмою за КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо підтримки науководослідних господарств» .................................................................................................. 64
3.4 Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету за бюджетною
програмою за КПКВК 6591100 «Збереження природно-заповідного фонду в
біосферному заповіднику «Асканія-Нова» ................................................................. 74
4. СТАН УПРАВЛІННЯ НААН ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ............... 78
4.1 Оцінка стану виконання НААН повноважень щодо забезпечення реалізації
прав держави як власника земельних ділянок, переданих НААН у постійне
користування .................................................................................................................... 80
4.2. Оцінка стану виконання НААН повноважень з управління об’єктами
нерухомого майна, відмінними від земельних ділянок ............................................... 88
4.3 Оцінка стану діяльності державних підприємств та організацій, які
перебувають у віданні НААН ......................................................................................... 92
4.4 Оцінка стану діяльності бюджетних установ та організацій, які
перебувають у віданні НААН ....................................................................................... 119
ВИСНОВКИ ......................................................................................................................... 125
ПРОПОЗИЦІЇ ...................................................................................................................... 142
ДОДАТКИ ............................................................................................................................ 147

4

ПРЕАМБУЛА
Підстави для аудиту: стаття 98 Конституції України, статті 4, 7 і 10 Закону
України «Про Рахункову палату», План роботи Рахункової палати на 2020 рік,
доручення департаменту та/або територіальному підрозділу на виконання
повноважень члена Рахункової палати та забезпечення здійснення заходу
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) від 02.08.2019 № 03-44
та від 09.10.2019 № 03-53.
Мета аудиту: оцінка стану використання Національною академією
аграрних наук України (далі – НААН) бюджетних коштів за відповідними
бюджетними програмами; організації, проведення і координації фундаментальних
та прикладних наукових досліджень, підготовки наукових кадрів; управління
об’єктами державної власності, що перебувають в управлінні НААН.
Цілі аудиту: встановлення фактичного стану справ та надання оцінки щодо:
- продуктивності,
результативності,
економності
використання
бюджетних коштів їх розпорядниками та одержувачами;
- законності, своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень
учасниками бюджетного процесу;
- досягнення стратегічних цілей використання бюджетних коштів,
спрямованих на проведення фундаментальних та прикладних наукових
досліджень, підготовки наукових кадрів;
- управління об’єктами державної власності, що перебувають в управлінні
НААН;
- стану внутрішнього контролю розпорядників бюджетних коштів;
- реалізації рекомендацій Рахункової палати за результатами попередніх
заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), що стосуються
мети аудиту.
Предмет аудиту: кошти державного бюджету, виділені НААН за
бюджетними програмами: КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна діяльність
Президії Національної академії аграрних наук України»; КПКВК 6591060
«Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням
у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова
підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової
інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання»;
КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних
господарств»; КПКВК 6591100 «Збереження природно-заповідного фонду в
біосферному заповіднику «Асканія-Нова», їх рух; фінансова, бюджетна,
статистична та інша звітність, нормативно-правові акти, розпорядчі та інші документи,
а також аналітичні матеріали, що стосуються мети та цілей аудиту; система організації,
проведення і координації фундаментальних та прикладних наукових досліджень у
сфері агропромислового комплексу, підготовки наукових кадрів; об’єкти державної
власності, що перебувають в управлінні НААН; стратегічні плани розвитку,
фінансові плани державних підприємств НААН та звіти про їх виконання; дані
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обліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні НААН;
матеріали внутрішнього контролю.
Початкові обмеження щодо проведення аудиту:
- часові: період, охоплений аудитом за 2018–2019 роки; з окремих питань за
більш тривалий період;
- територіальні обмеження: місто Київ, Вінницька, Дніпропетровська,
Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Харківська та
Херсонська області.
Обсяг бюджетних коштів, що підлягали аудиту, становить 2 463,1 млн грн
планового обсягу асигнувань та 2 358,6 млн грн касових видатків.
Термін виконання аудиту: жовтень 2019 року – березень 2020 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»;
- 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:
- відсутність державної цільової програми розвитку аграрного сектору
економіки України (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015
№ 1437, до якого внесено зміни розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.04.2019 № 254-р (далі – Розпорядження № 1437), схвалено лише її Концепцію),
що не сприяє належному плануванню, формуванню та виконанню програм
фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань розвитку галузей
агропромислового комплексу, використання природних ресурсів, охорони
навколишнього природного середовища, соціального розвитку сільських
територій;
- несвоєчасне впровадження наукової продукції та низький рівень її
комерціалізації, що свідчить про низький рівень попиту на результати наукової
діяльності наукових установ серед сільгосптоваровиробників та підприємств
сфери АПК та не сприяє інноваційному розвитку агропромислового комплексу,
1

Під терміном "причинний зв'язок" розуміється зв’язок між дією і певним наслідком.
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збільшенню обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції для
задоволення потреб держави;
- низький рівень забезпечення потреби у бюджетних призначеннях за
загальним фондом державного бюджету (40 відс. потреби) та низький рівень
ефективності використання бюджетних коштів, зокрема і через неналежний стан
внутрішнього контролю, що не сприяє належній діяльності НААН;
- визначені паспортами окремих бюджетних програм результативні
показники є формальними і не визначають результат виконання бюджетних
програм, не характеризують хід їх реалізації, а також ступінь досягнення їх цілей,
що унеможливлює надання відповідної оцінки ефективності використання коштів
державного бюджету за напрямами їх використання, передбаченими бюджетними
програмами;
- виконання Програми реформування аграрної науки (постанова Президії
НААН від 31.10.2018 № 16/01) потребує прийняття своєчасних та повних
управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, спрямованих, зокрема
на: нормативно-правове забезпечення механізмів реформування; здійснення
належного контролю за обліком та використанням державного майна;
перерозподіл фінансових ресурсів та визначення додаткових джерел
фінансування, у тому числі і для оформлення речових прав на нерухоме майно;
- надання згоди НААН на вилучення земельних ділянок, які перебувають у
користуванні підприємств, установ та організацій, що віднесені до відання НААН,
або на реалізацію на таких земельних ділянках інвестиційних проєктів,
призводить як до зменшення їх загальної кількості, у тому числі особливо цінних
земель, так і до зміни їх цільового використання в порядку, який не відповідає
вимогам чинного законодавства та потребам НААН;
- відсутність державної реєстрації у Державному земельному кадастрі
земельних ділянок державної власності створює корупційні ризики та передумови
до втрати прав держави як власника таких об’єктів;
- відсутність державної реєстрації речових прав на 75 відс. об’єктів
нерухомого майна установ і підприємств НААН може призвести до їх втрати;
- дебіторська заборгованість за власними надходженнями за реалізовану
продукцію та надані послуги щороку зростає: станом на 01.01.2018 – 34,5 млн грн,
01.01.2019 – 43,2 млн грн, 01.07.2019 – 53,0 млн грн, що ускладнює виконання
основних завдань наукових установ, підприємств, організацій;
- заборгованість за договорами оренди державного нерухомого майна також
щорічно зростає (станом на 01.01.2019 – 9,4 млн грн, на 01.01.2020 – 10 млн грн),
що призводить до недоотримання доходів спеціального фонду державного
бюджету;
- ціни на засоби захисту, добрива та іншу сировину і матеріали, за якими
державні підприємства, що перебувають у віданні НААН, здіснюють закупівлі, є
значно вищими від середніх цін по Україні, а ціни реалізації готової продукції –
нижчими від ринкових цін, що свідчить про існування ризиків недобросовісної
конкуренції (змови сторін), спрямованої на отримання прихованої вигоди, у
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звязку з чим збільшуються збитки державних підприємств, які перебувають у
віданні НААН;
- урожайність основних видів сільськогосподарських культур у державних
підприємствах, які перебувають у відданні НААН, є нижче середньої врожайності
таких культур по Україні, що свідчить про існування ризиків невідповідності
фактичних та звітних даних щодо площ земельних ділянок, на яких вирощуються
такі культури, обсягів вирощеної і реалізованої продукції;
- бюджетне законодавство та законодавчо визначена система оподаткування
державних підприємств, які перебувають у віданні НААН, не сприяють
підвищенню ефективності їх діяльності (90 відс. частини чистого прибутку
державні підприємства перераховують до державного бюджету) та не
спрямовують частину таких платежів до спеціального фонду державного
бюджету, що сприяло б фінансуванню наукових установ НААН (проведені в ході
аудиту розрахунки засвідчують, що щорічний обсяг чистого прибутку від
діяльності державних підприємств, які перебувають у віданні НААН, може
становити близько 2 млрд грн, а отже, є в рази більшим від щорічного обсягу
фінансування наукових установ НААН із загального фонду державного бюджету).
Критерії, які використовувалися під час аудиту:
- щодо оцінки законності, своєчасності та повноти прийняття
управлінських рішень:
- використання коштів державного бюджету, спрямованих Національній
академії аграрних наук України, та об’єктів державної власності, що перебувають
в управлінні НААН та мають фінансові наслідки для державного бюджету,
повинно здійснюватися згідно з нормами чинного законодавства, які регулюють
вказані питання;
- відповідність управлінських рішень об’єктів аудиту положенням чинного
законодавства;
- щодо оцінки продуктивності, результативності та економності
використання бюджетних коштів:
- встановлення співвідношення між результатами діяльності розпорядників
бюджетних коштів і використаними для досягнення таких результатів коштами
державного бюджету, спрямованими НААН;
- встановлення ступеня відповідності фактичних результатів діяльності
розпорядників бюджетних коштів 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 НААН;
- щодо оцінки результативності управління об’єктами державної
власності: повнота і своєчасність виконання НААН покладених на неї
повноважень з управління об’єктами державної власності, що мають фінансові
наслідки для державного бюджету;
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- щодо оцінки ефективності управління об’єктами державної
власності: стан використання та збереження державного майна; досягнення
економічних показників, визначених фінансовими планами.
Об'єкти контролю наведено в додатку 1.
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), зокрема ISSAI 100 «Основоположні принципи
аудиту державного сектору», ISSAI 300 «Фундаментальні принципи здійснення
аудиту ефективності», ISSAI 3000 «Стандарт з аудиту ефективності» та
ISSAI 3200 «Керівні принципи щодо процесу 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
нормативно-правових актів, розпорядчих та інших документів, пов’язаних з
предметом аудиту, документів щодо організації роботи та виконання покладених
на об’єкти аудиту завдань, статистичної, фінансової та бюджетної звітності;
проведення заходів зовнішнього контролю на визначених об’єктах аудиту;
опитування, направлення запитів, обстеження та порівняння, отримання усних та
письмових пояснень посадових осіб об’єктів аудиту. Джерела інформації:
законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують предмет аудиту;
запити, паспорти бюджетних програм, плани, кошториси, звітність об’єктів
аудиту; статистична, аналітична та інша інформація, листування.
За результатами здійснення заходу державного зовнішнього фінансового
контролю (аудиту) на об’єктах контролю складено 46 актів. Під час аудиту
підготовлено запити та опрацьовано надану на запити інформацію НААН
(листи від 19.11.2019 № 03-3129, від 02.01.2020 № 03-5, від 22.01.2020 № 03-160,
від 25.03.2020 № 03-804), Міністерства юстиції України і його міжрегіональних
управлінь (листи від 02.01.2020 № 03-4, від 22.01.2020 № 03-162, від 29.01.2020
№ 03-234), Міністерства освіти і науки України (лист від 22.01.2020 № 03-161),
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
(лист від 29.01.2020 № 03-233).
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1. ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Конституція України (стаття 54) визначає, що держава сприяє розвиткові
науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.
Законом України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову і науково-технічну
діяльність» (далі – Закон № 848) (частина перша статті 7) визначено, що в
Україні діють наукові установи державної, комунальної та приватної форм
власності, які мають рівні права у здійсненні наукової, науково-технічної та
інших видів діяльності.
Національна академія аграрних наук України – це самоврядна наукова
організація, заснована на державній власності, що є державною організацією,
створеною як неприбуткова державна бюджетна установа. НААН надано
статус національної Указом Президента України від 6 січня 2010 року № 8 «Про
надання Українській академії аграрних наук статусу національної». НААН є
правонаступницею Української академії аграрних наук, заснованої постановою
Ради Міністрів УРСР від 22 вересня 1990 року № 279 (ЗП УРСР, 1990 рік, № 10,
стаття 59) на базі Південного відділення ВАСГНІЛ.
Основним завданням НААН є наукове забезпечення розвитку галузей
агропромислового комплексу.
Станом на 01.01.2020 у віданні НААН перебуває 276 установ, підприємств та організацій
(у тому числі в АР Крим – 26, в зоні проведення ООС – 4), з них: бюджетних наукових установ –
98 (у тому числі в АР Крим – 9, в зоні проведення ООС – 1); державних підприємств та
організацій – 178 (у тому числі в АР Крим – 17, в зоні проведення ООС – 3), з них 13 – не
здійснюють господарську діяльність, 15 – відкриті провадження у справах про банкрутство.

Організаційна структура управління об’єктами державної власності, які
перебувають у віданні НААН, наведена у додатку 2.
Загальна вартість нерухомого майна НААН, включаючи майно наукових
установ, організацій, підприємств, які перебувають у віданні НААН, станом на
01.01.2020 становить 5,6 млрд гривень. Площі земельних ділянок, які
перебувають у користуванні установ, організацій та підприємств, що
знаходяться у віданні НААН, станом на 01.01.2020 становить 464,6 тис. га2, у
тому числі: землі сільськогосподарського призначення 432,3 тис. га; землі
лісогосподарського призначення, водного фонду та забудови 32,3 тис. гектарів.
Джерелами фінансового забезпечення діяльності НААН є: державний
бюджет, доходи, отримані від використання об’єктів майнового комплексу НААН
та наукової, інноваційної, господарської діяльності в Україні і за її межами;
благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб, у тому числі з-за
кордону; дарунки; гранти; інші джерела, не заборонені законом.
Державним бюджетом України у 2018–2019 роках НААН, як головному
розпоряднику бюджетних коштів, за бюджетними програмами, які є предметом
аудиту, виділено 2 463 080,5 тис. грн (за загальним фондом – 776 759,4 тис. грн,
за спеціальним – 1 686 321,1 тис. грн), у тому числі: у 2018 – 1 269 612 тис. грн (за
загальним фондом – 441 635,6 тис. грн (51,5 відс. потреби), за спеціальним –
Станом на 1996 рік площі земельних ділянок, які перебували у коритсуванні установ,
організацій та підприємств, що знаходилися у віданні НААН, становили 730,2 тис. га.
2
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827 976,4 тис. грн), у 2019 – 1 193 468,5 тис. грн (за загальним фондом –
335 123,8 тис. грн, (35,6 відс. потреби), за спеціальним – 858 344,7 тис. гривень).
Рахункова палата у 2017 році провела аудит ефективності використання
коштів державного бюджету на наукову і організаційну діяльність Президії
Національної академії аграрних наук України (рішення Рахункової палати від
19.12.2017 № 26–2). За результатами зазначеного попереднього аудиту Рахункова
палата надала НААН відповідні рекомендації, які НААН виконано частково
(додаток 3).
Зважаючи, що діяльність Національної академії аграрних наук
України пов’язана з організацією та проведенням досліджень, спрямованих
на наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу,
частка якого у валовому внутрішньому продукті країни становить більше
13 відс., проведення аудиту ефективності використання Національною
академією аграрних наук України коштів державного бюджету та
управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для
державного бюджету, є актуальним.
2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ НААН ТА ДОТРИМАННЯ НААН ВИМОГ
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
Правові основи наукової і науково-технічної діяльності в Україні
регулюються Законом № 848 та Законом України від 07.02.2002 № 3065
«Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук
України, національних галузевих академій наук та статусу їхнього майна»
(далі – Закон № 3065), а також статутами відповідних національних галузевих
академій наук.
Зокрема, Законом № 848 встановлено.

Частиною першою статті 8 Закону № 848 встановлено, що
державними науковими установами є наукові установи, засновані на державній
власності. Майно, що становить матеріально-технічну базу державної наукової
установи, закріплюється за такою установою на основі права оперативного
управління або господарського відання відповідно до організаційно-правової
форми. Основні засоби, інше майно та обладнання закріплюються за державними
науковими установами на основі права оперативного управління або
господарського відання відповідно до організаційно-правової форми.

Частиною четвертою статті 18 Закону № 848 визначено, що діяльність
національних галузевих академій наук у частині, що не порушує їх самоврядності,
координується Кабінетом Міністрів України. Національні галузеві академії наук є
головними розпорядниками бюджетних коштів. Національні галузеві академії
наук України провадять свою діяльність відповідно до законодавства України та
їх статутів, які затверджуються загальними зборами національних галузевих
академій наук і реєструються Міністерством юстиції України, за наявності
висновків центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у науковій та науково-технічній сфері, і
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центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у відповідній сфері.
Водночас слід зазначити, що статтею 4 Закону № 3065 серед іншого
визначено, що національні галузеві академії наук приймають на загальних зборах
статути національних галузевих академій наук та вносять до них зміни і
доповнення з наступним затвердженням їх Кабінетом Міністрів України, а отже
норми Законів № 848 та № 3065 у частині регулювання порядку затвердження
статутів національних галузевих академій наук потребують узгодження.
Рахункова палата за результатами попереднього контрольного заходу
звертала увагу об’єктів контролю на ці законодавчі недоліки, проте на цей час
питання залишається неврегульованим.
Статут Національної академії аграрних наук України затверджено
загальними зборами НААН від 10–11 листопада 2016 року та зареєстровано
наказом Міністерства юстиції України 15.02.2017 за № 390/5 (далі –
Статут НААН).
 Відповідно до частини п’ятої статті 18 Закону № 848 національні галузеві
академії наук подають Кабінетові Міністрів України щорічний звіт про результати
своєї наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів, виділених
їм з державного бюджету, разом з висновком Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій.
Проведеним аудитом встановлено, що листом НААН від 10.06.2019
№ 3.1.2/8 подано Кабінетові Міністрів України щорічний Звіт про результати
наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів, виділених з
державного бюджету за 2018 рік, за відсутності висновку Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій, чим не дотримано вимог
частини п’ятої статті 18 Закону № 848 та пункту 8 Статуту НААН.
До Національної ради України з питань розвитку науки і технологій для
отримання відповідного висновку цей звіт не подавався. Водночас слід
зазначити, що Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій за результатами проведеного 21–22 листопада 2018 року3
заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів, що
здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових
досліджень та розробок, про стан використання коштів на наукову та науковотехнічну діяльність та отримані результати у 2018 році зазначив, що «рівень
фундаментальних досліджень, що проводиться НААН, є недостатнім, а
ефективність використання бюджетних коштів може бути суттєво
поліпшена». Крім того, Науковий комітет Національної ради надав
рекомендації: «якнайшвидше проведести атестацію установ НААН та аудит
їхньої наукової і господарської діяльності; розглянути з усіма зацікавленими
сторонами доцільність функціонування НААН як окремого головного
Протокол № 9 засідання Наукового комітету Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій від 21–22 листопада 2018 року розміщений на офіційному вебсайті
Урядового порталу за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploadedfiles/zasidannya-nk-9-vid-21-22112018.pdf
3
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розпорядника бюджетних коштів у контексті потреб держави; проводити
більше фундаментальних та прикладних наукових досліджень за рахунок
конкурсного фінансування; стимулювати процес омолодження кадрів в
наукових установах НААН». Щорічний Звіт за 2019 рік перебуває у стадіїї
підготовки (станом на дату підписання акта аудиту –17.03.2020).

Частиною другою статті 5 Закону України від 21.09.2006 № 185 «Про
управління об’єктами державної власності» (із змінами і доповненнями, далі –
Закон № 185) серед іншого встановлено, що здійснюючи управління об'єктами
державної власності, Кабінет Міністрів України визначає порядок конкурсного
відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки.
 Пунктами 1 та 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008
№ 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів
господарювання державного сектору економіки» затверджено Порядок
проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки та передбачено суб’єктам управління об’єктами
державної власності забезпечити приведення власних нормативно-правових актів
і статутів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у
відповідність із цією постановою.
 Постановою Президії НААН від 26.10.2016 (протокол № 16)
затверджено Порядок проведення конкурсного відбору керівників державних
підприємств мережі Національної академії аграрних наук України (далі – Порядок
проведення конкурсного відбору).
Проведеним аудитом встановлено, що в листопаді 2016 року усіх
керівників наукових установ НААН повідомлено4 про затвердження Порядку
проведення конкурсного відбору та зобов’язано привести призначення
керівників підпорядкованих науковим установам державних підприємств у
відповідність із зазначеним порядком з наданням до НААН матеріалів для
проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників державних
підприємств (у разі виконання керівником обов’язків або закінчення терміну дії
контракту).
Аудитом встановлено факти недотримання керівництвом НААН
Порядку проведення конкурсного відбор, зокрема, президентом НААН (лист від
25.01.2017 № 11-10/11), за зверненням директора ДУ Інститут зернових культур
НААН, погоджено подовження терміну дії контрактів на п’ять років керівникам
двох із семи самостійних підрозділів, підпорядкованих Інституту, а саме,
ДП «ДГ «Дніпро» та ДП «ДГ «Красноградське», та укладено контракт про
призначення (на період з 01.02.2019 по 31.01.2024) на посаду директора
підрозділу, підпорядкованого Інституту – ДП «ДГ «Поливанівка». При цьому
останнє призначення відбулось незважаючи на не виконання директором
ДП «ДГ «Поливанівка» вимог пункту 2 наказу НААН від 01.02.2018 № 45 щодо
розірвання наявних договорів спільної діяльності, а саме між ДП «Дослідне
господарство «Поливанівка» та ТОВ «Агро-Овен» укладеного договору спільної
4

Лист НААН від 17.11.2016 № 11-10/255 за підписом президента Академії.
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діяльності від 17.05.2007 № СД- 1/07. Державним підприємством на підставі
актів приймання-передачі передано ТОВ «Агро-Овен» права на користування
земельними ділянками площею 2025,3 га для ведення спільної діяльності.

Частинами шостою та сьомою статті 18 Закону № 848 серед іншого
визначено, що: використання державного майна, переданого національним
галузевим академіям наук, здійснюється з урахуванням норм Закону № 3065.
Земельні ділянки надаються національним галузевим академіям наук у постійне
користування відповідно до земельного законодавства; створення,
реорганізація та ліквідація державних наукових установ (організацій,
підприємств), які перебувають у віданні національних галузевих академій наук,
здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Наукові установи національних галузевих академій наук підлягають
обов’язковій державній атестації в порядку, встановленому Законом № 848.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2018
№ 589 «Деякі питання наукових установ (організацій, підприємств), які
перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих
академій наук» (набрала чинності 01.08.2018) затверджено Порядок утворення,
реорганізації та ліквідації державних наукових установ (організацій,
підприємств), які перебувають у віданні національних галузевих академій наук.
Проведений аудит засвідчив, що станом на 01.01.2020 по 15 суб’єктах
господарювання мережі НААН відкриті провадження у справі про банкруство
(ліквідація, санація, розпорядження майном), з них: п’ять перебувають у
процедурі розпорядження майном; три – у процедурі ліквідації; сім – у процедурі
санації. Крім того, аудитом встановлено, що постановою НААН від 31.10.2018
«Про Програму реалізації Концепції реформування аграрної науки»5 створено
п’ять міжрегіональних наукових центрів (Східний, Західний, Північний,
Південний та Центральний), на які покладається організація співпраці наукових
установ і закладів вищої освіти із місцевими органами влади та суб’єктами
аграрного бізнесу.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2017
№ 540 (далі – Постанова № 540) затверджено Порядок проведення державної
атестації наукових установ, а пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 18.04.2018 № 288 «Деякі питання державної атестації наукових установ»
(далі – Постанова № 288) продовжено до 1 червня 2019 року строк державної
атестації наукових установ в порядку і терміни, визначені Постановою № 540, і
Концепцією реформування аграрної науки передбачено оптимізацію структури НААН
шляхом формування трирівневої структури з виділенням наукових установ I рівня – науковометодичні центри, які формують основні засади державної політики в АПК, проводять
фундаментальні і прикладні дослідження стосовно потреб всього вітчизняного
агропромислового комплексу. Установи II-го рівня – галузеві наукові установи, які проводять
фундаментальні і прикладні дослідження стосовно потреб окремих галузей агропромислового
комплексу, а установи III-го рівня – територіальні наукові установи, що проводять прикладні
дослідження і здійснюють трансфер інновацій, дорадництво на рівні підприємств і фермерів
областей України.
5
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строк включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави. Наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН)
від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ»
затверджено Методику оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності наукової установи (далі – Методика № 1008).

НААН надано до аудиту інформацію, відповідно до якої
69 науковиими установами, що перебувають у віданні НААН (82,1 відс. загальної
кількості установ, які підлягають обов’язковій державній атестації – 84), а
саме: 39 Інститутами та національними науковими центрами, Біосферним
заповідником «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна, Національною науковою
сільськогосподарською бібліотекою та 28 дослідними станціями за
результатами державної атестації у травні 2019 року отримано свідоцтво про
державну атестацію наукової установи. Інститут землекористування
(створений у 2018 році) державну атестацію не проходив.
При цьому аудитом встановлено, що 15 наукових установ
НААН (17,9 відс.), які є юридичними особами та відповідно до статутів –
державними бюджетними неприбутковими науковими установами, з
недотриманням вимог частини сьомої статті 18 Закону № 848, пункту 2
Постанови № 288, пункту 5 Порядку № 540 заявки та інформаційні матеріали
до МОН не подавали та обов’язкову державну атестацію не пройшли.
Розширену інформацію щодо проходження державної атестації науковими
установами НААН наведено у розділі 3.2.2 Звіту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 380
затверджено Положення про Державний реєстр наукових установ, яким
надається підтримка держави (далі – Постанова № 380). Наказом МОН від
27.11.2001 № 767 (зареєстрований в Мін’юсті 07.12.2001 за № 1011/6202)
затверджено Порядок включення до Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави (далі – Наказ № 767).
До Реєстру включаються наукові установи, діяльність яких має важливе
значення для науки, економіки та виробництва.
Проведеним аудитом встановлено, що відповідно до наказів МОН до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави на
термін від одного до чотирьох років, включено 55 наукових установ, що
перебувають у віданні НААН (65,5 відс. їх загальної кількості – 84), у т. ч.:
39 Інститутів та національних наукових центрів, Біосферний заповідник
«Асканія-Нова»
імені
Ф. Е. Фальц- Фейна,
Національна
наукова
сільськогосподарська бібліотека та 14 дослідних станцій (накази МОН:
від 25.06.2019 № 889 – 19 наукових установ; від 21.08.2019 № 1139 – 14 наукових
установ; від 05.12.2019 № 1520 – 22 наукові установи).
При цьому 29 наукових установ, які перебувають у віданні НААН
(34,5 відс.), МОН не включено до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави (15 дослідних станцій, які у 2019 році не пройшли
державну атестацію; дев’ять – отримали відмову МОН через низьку
результативну оцінку їх наукової діяльності, чотири – від МОН не отримано
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відповіді, одна – документи до МОН не подавала, у зв’язку з тим, що ця наукова
установа податковими пільгами не користується).

Статтею 31 Закону № 848 встановлено основні посади наукових
працівників наукових установ (їхніх філій, інших відокремлених підрозділів),
наукових підрозділів юридичних осіб державної та інших форм власності та
оплата і стимулювання праці наукового працівника. Відповідно до статті 36 цього
закону умови оплати праці працівників державних наукових установ, що
фінансуються з державного бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів
України, а комунальних наукових установ, що фінансуються з місцевого
бюджету, встановлюються засновником відповідно до законодавства України.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002
№ 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери» (із змінами та доповненнями) затверджено схему
тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних,
педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників
бюджетних установ, закладів та організацій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1708
«Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій наук»
(із змінами та доповненнями) затверджено схеми посадових окладів наукових
працівників, керівних працівників і спеціалістів, посади яких не віднесені до
наукових працівників, службовців апарату президій галузевих академій наук.
Проведеним аудитом встановлено, що загальна чисельність працюючих в
НААН та наукових установах, організаціях, підприємствах, які перебувають у її
віданні, становить: станом на 01.01.2018 – 18315 осіб (у тому числі: апарат
Президії – 101 особа; наукові установи – 7287 осіб, з них наукових працівників –
3749; організації дослідно-виробничої бази – 10927 осіб); станом на 01.01.2019 –
17636 осіб (у тому числі: апарат Президії – 101 особа; наукові установи –
7115 осіб, з них наукових працівників – 3587; організації дослідно-виробничої
бази – 10420 осіб); станом на 01.01.2020 – 16430 осіб (у тому числі: апарат
Президії – 103 особи; наукові установи – 6302 особи, з них наукових працівників –
3196; організації дослідно-виробничої бази – 10025 осіб).
Середньомісячна заробітна плата одного працівника наукових установ
НААН за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у 2018 році
становила 4 928,0 грн, у 2019 році – 4 100,0 грн; державних підприємств дослідних
господарств, які перебувають у віданні НААН, у 2018 році – 6 646 тис. грн, у
2019 році – 8 200 тис. гривень.
Загальна сума простроченої заборгованості із виплати заробітної плати
по державних підприємствах, які перебувають у віданні НААН, становила:
станом на 01.01.2018 – 1406,4 тис. грн, на 01.01.2019 – 1499,4 тис. грн, на
01.01.2020 – 765,0 тис. грн (з якої 461 тис. грн утворена на підприємствах,
розташованих у зоні проведення ООС6 станом на 01.04.2014), що має ознаки
6

У 2018–2019 роках кошти з державного бюджету цим підприємствам не виділялись.
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кримінального правопорушення, зокрема, у значенні статті 175 Кримінального
кодексу України.

Статтею 48 Закону № 848 встановлено, що обсяг коштів державного
бюджету, що спрямовуються на наукову і науково-технічну діяльність, щорічно
визначається у Законі України про Державний бюджет України як частка
валового внутрішнього продукту (у відсотках); держава забезпечує бюджетне
фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не менше
1,7 відсотка7 валового внутрішнього продукту України. Порядок формування
тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,
затверджується Кабінетом Міністрів України. Частинами першою та шостою
статті 58 Закону № 848 також встановлено, що для визначення наукових і
науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів
державного бюджету, та виконавців таких робіт, може застосовуватися механізм
конкурсного відбору. Порядок проведення конкурсного відбору наукових і
науково-технічних робіт, а також випадки, для яких проведення конкурсного
відбору наукових і науково-технічних робіт є обов’язковим, встановлюються
Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 13
(набрала чинності з 01.04.2018, далі – Постанова № 13) затверджено Порядок
формування
тематики
наукових
досліджень
і
науково-технічних
(експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету.

Постановою Президії НААН від 29.10.2014 (протокол № 20)
затверджене Положення про порядок формування тематики наукових
досліджень на 2016–2020 роки і контролю за їх виконанням у Національній
академії аграрних наук України (далі – Положення № 20) та конкурсної
тематики фундаментальних і прикладних досліджень на 2016–2020 роки на
замовлення Національної академії аграрних наук України.
Аудитом встановлено, що за відсутності державної цільової програми
розвитку аграрного сектору економіки України (розпорядженням № 1437 із
змінами згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.04.2019
№ 254-р схвалено лише Концепцію Державної цільової програми розвитку
аграрного сектору економіки на період до 2022 року) НААН як самоврядна
організація фактично самостійно визначає напрями та тематики власних
наукових досліджень відповідно до Положення № 20.
З недотриманням пункту 2.19 розділу 2 Положення № 20, відповідно до
якого формування обсягів бюджетного фінансування кожної наукової установи
повинно здійснюватися з урахуванням внеску наукових установ у виконання
завдань наукових досліджень, фактично потреба у бюджетних коштах
науковими установами розраховувалась відповідно до штатного розпису, фонду
Відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 розділу «Прикінцеві та перехідні положення»
норма статті 48 Закону № 848 набирає чинності з 1 січня 2020 року.
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оплати праці, необхідних обсягів комунальних платежів та інших видатків,
тобто на утримання установи.

Статтею 34 Закону України від 13.12.1991 № 1977 «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (далі – Закон № 1977) (втратив чинність на
підставі Закону № 848) встановлено, що Порядок формування і виконання
замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних
наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних)
розробок за рахунок коштів Державного бюджету України та порядок проведення
конкурсного відбору науково-дослідних, науково-технічних та дослідноконструкторських робіт встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 48 Закону № 848 серед іншого передбачено, що
фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проєктів та
надання грантів здійснюється на договірних засадах, передбачає проведення
конкурсного відбору за результатами наукової і науково-технічної експертизи
або процедури закупівлі відповідно до законодавства. Фінансування
головним розпорядником бюджетних коштів окремих наукових і науковотехнічних програм та проєктів, виконавцями яких є установи, що належать до
сфери його управління, а також надання їм грантів здійснюються у
затвердженому ним порядку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084
(далі – Порядок № 1084) (втратила чинність на підставі Постанови № 13)
затверджено Порядок формування і виконання замовлення на проведення
фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та
виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок
коштів державного бюджету.

Згідно з пунктом 6 Порядку № 1084 (діяла до 01.04.2018) замовники
щороку видають накази про формування тематики замовлення з визначенням
строків і порядку подання заявок на виконання замовлення в межах передбачених
їм на цю мету видатків державного бюджету, про що інформують потенційних
виконавців; забезпечують проведення наукової та науково-технічної
експертизи заявок на виконання замовлення за відповідними цільовими
проєктами (далі – заявки), що подаються замовникам потенційними виконавцями
замовлення за встановленою замовниками формою; за результатами наукової та
науково-технічної експертизи на конкурсних засадах визначають тематику та
виконавця замовлення, або шляхом проведення тендерної процедури
відбирають з числа учасників торгів (тендерів) виконавців попередньо визначеної
замовником тематики замовлення. Зокрема, порядок конкурсного відбору
виконавців, яким виділятимуться кошти на виконання замовлення, а також
порядок визначення їх обсягів і механізм контролю за використанням
визначається замовником відповідно до законодавства.
Згідно із пунктом 8 Порядку № 1084 замовлення на виконання наукових
досліджень і науково-технічних розробок установами, що належать до сфери
управління головного розпорядника бюджетних коштів, здійснюється згідно із
затвердженим замовником порядком.
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Відповідно пункту 7 розділу І Статуту НААН, Академія з метою
виконання покладених на неї завдань, зокрема, організовує і проводить
фундаментальні і прикладні наукові дослідження в наукових установах, які
перебувають у її віданні.
Аудитом встановлено, що НААН при формуванні тематики наукових
досліджень на 2016–2020 роки та визначенні програм і підпрограм наукових
досліджень, керівників і головних установ з їх виконання керувалась
Положенням № 20, норми якого поширюються лише на наукові установи НААН.
За результатами конкурсного відбору фундаментальні і прикладні наукові
дослідження виконували 85 наукових установ, які перебувають у віданні НААН, і
одна наукова установа – ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» (у
2018 році – ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу»), яка є недержавною
науковою установю та не перебуває у віданні НААН. Таким чином НААН, в
порушення пункту 6 Порядку № 1084, при фінансуванні окремих наукових і
науково-технічних програм визначено їх виконавцем ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» із застосуванням конкурсного відбору, а не процедури закупівлі.

Пунктом 29 статті 1 Закону № 848 визначено, що основна діяльність
наукових установ – проведення фундаментальних досліджень, прикладних
наукових і науково-технічних (експериментальних) розробок, надання
науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи,
підготовка наукових кадрів, розвиток і збереження наукової інфраструктури.
Пунктом 5 частини другої статті 45 Закону № 848 визначено, що держава
забезпечує фінансування та матеріальне забезпечення фундаментальних та
прикладних досліджень.
Довідково. Згідно з пунктами 30, 33 частини першої статті 1 Закону № 848
фундаментальними науковими дослідженнями є теоретичні та експериментальні наукові
дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності організації та
розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язків, а прикладними науковими
дослідженнями – теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на
одержання і використання нових знань для практичних цілей.

Натомість Державний стандарт України «Система розроблення та
поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних
робіт. Загальні положення» ДСТУ 3973-2000, затверджений наказом
Держстандарту України від 27.11.2000 № 677 (розділ 3) (далі – ДСТУ 3973-2000),
визначає три види наукових досліджень, а саме: фундаментальні, пошукові
та прикладні.
Зокрема, пошукові наукові дослідження — теоретичні дослідження,
пов'язані з поглибленням знань із визначеної наукової проблеми і (або)
створенням підґрунтя для проведення прикладних досліджень.
Отже, положення ДСТУ 3973-2000 не узгоджуються із Законом № 848 в
частині визначення видів та термінів наукових досліджень
 Статтею 26 Бюджетного кодексу України визначено, що внутрішній
фінансовий контроль, який здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу,
повинен забезпечувати: постійну оцінку достатності та відповідності
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діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю;
оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та планам;
інформування безпосередньо керівника бюджетної установи про результати
кожної перевірки (оцінки, розслідування, вивчення чи ревізії), проведеної
підрозділом внутрішнього фінансового контролю. Згідно з частиною другою
статті 26 Бюджетного кодексу України керівник бюджетної установи
відповідає за організацію ефективної системи внутрішнього контролю за
фінансовою та господарською діяльністю цієї установи.
Відповідно до частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України
розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за організацію і
стан внутрішнього фінансового контролю та аудиту як у своїх закладах, так і
в підвідомчих бюджетних установах.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001
затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення
підрозділів внутрішнього аудиту (далі – Порядок № 1001). Основним
завданням підрозділу є надання керівникові державного органу, його
територіального органу та бюджетної установи об'єктивних і незалежних
висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього
контролю та її удосконалення; удосконалення систем управління; запобігання
фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання
бюджетних коштів та інших активів; запобігання виникненню помилок чи інших
недоліків у діяльності державного органу, його територіальних органів,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.
Аудитом встановлено, що згідно із штатним розписом НААН відділ
внутрішнього аудиту налічує три штатні одиниці, проте покладені на цей відділ
завдання і функції фактично виконує лише одна особа – начальник відділу, посади
двох головних спеціалістів є вакантними.
У 2018–2019 роках відділом внутрішнього аудиту НААН відповідно до
календарних планів проведення комплексних перевірок наукової та фінансовогосподарської діяльності наукових установ НААН, затверджених президентом
НААН, здійснювались відповідні заходи контролю наукових установ і державних
підприємств, які перебувають у віданні НААН.
Проте аудит засвідчив, що з недотриманням пункту 6 Порядку № 1001
стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту НААН не складався,
операційні плани на офіційному вебсайті НААН не оприлюднювались та їх копії
до Мінфіну не направлялись. Крім того, з недотриманням пункту 16
Порядку № 1001 до Мінфіну не подавався і звіт про результати діяльності відділу
внутрішнього аудиту НААН.
Водночас, у 2018–2019 роках, підрозділом внутрішнього аудиту здійснено
69 внутрівідомчих контролюючих заходів, з них у бюджетних наукових
установах – 18, державних підприємствах – 51, під час яких встановлено факти
системних порушень фінансово-бюджетної дисципліни та недоліки у здійсненні
фінансово-господарської діяльності установами та підприємствами, які
перебувають у віданні НААН. Зазначені факти системних порушень, встановлені
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внутрішнім аудитом, знайшли своє підтвердження і в ході проведення
Рахунковою палатою заходів контролю як у НААН, так і державних
підприємствах та наукових установах, які перебувають у віданні НААН.

Законом № 185 визначено, що об'єктами управління державної
власності зокрема, є державне майно, передане в безстрокове безоплатне
користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук
(частина перша статті 3 Закону № 185). Суб’єктами управління об’єктами
державної власності, зокрема, є Національна академія наук України, галузеві
академії наук (стаття 4 Закону № 185).

Згідно із частиною сьомою статті 1 Закону № 3065, зокрема, у віданні
національних галузевих академій наук перебувають установи, організації,
підприємства згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням національних галузевих академій наук.
Проведеним аудитом встановлено, що перелік установ, організацій та
підприємств, які перебувають у віданні НААН, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 № 1089 «Про перелік установ,
організацій та підприємств, які входять до складу Української академії аграрних
наук» (далі – Постанова № 1089). Проте, незважаючи на зміни, що відбулися в
структурі НААН, і надання їй нового статусу, зміни до цього переліку не внесені.
Як наслідок, актуального переліку установ, організацій та підприємств, які
перебувають у віданні НААН, на початок 2020 року немає.

Статтею 2 Закону № 3065 серед іншого встановлено, що майновий
комплекс Національної академії наук України та майновий комплекс
національних галузевих академій наук складають усі матеріальні та
нематеріальні активи (далі – об’єкти майнового комплексу), що обліковуються
на балансах Національної академії наук України та на балансах відповідних
національних галузевих академій наук і організацій, віднесених до відання
Національної академії наук України та національних галузевих академій наук,
і які закріплені державою за Національною академією наук України та за
національними галузевими академіями наук в безстрокове користування або
придбані за рахунок бюджетних коштів, а також коштів від фінансовогосподарської діяльності та/або набутих іншим шляхом, не забороненим законом.
Об’єкти майнового комплексу Національної академії наук України та
об’єкти майнового комплексу національних галузевих академій наук належать
відповідно Національній академії наук України та національним галузевим
академіям наук на праві господарського відання і передаються ними
організаціям, що віднесені до відання Національної академії наук України та до
відання національних галузевих академій наук, на праві оперативного
управління з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Оцінка стану управління НААН об’єктами державної власності наведена в
розділі 4 Звіту.
Безоплатна передача майна, яке перебуває на балансі однієї організації,
на баланс іншої організації, що віднесені до відання Національної академії наук
України або національних галузевих академій наук, здійснюється без
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оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Національної
академії наук України або національної галузевої академії наук.
Водночас Податковим кодексом України, що набрав чинності з
01.01.2011, встановлено, що будь-які питання щодо оподаткування
регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися
іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо
внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють
відповідальність за порушення норм податкового законодавства (пункт 7.3
статті 7 Податкового кодексу України).
Враховуючи зазначене, положення статті 2 Закону № 3065 потребують
узгодження із нормами Податкового кодексу України.

Статтею 4 Закону № 3065 серед іншого встановлено, що кошти,
отримані від оренди об’єктів майнового комплексу національних галузевих
академій наук, у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних
завдань національних галузевих академій наук та організацій, що віднесені
до відання національних галузевих академій наук.
Пунктом 10 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України
встановлено, що джерелами формування спеціального фонду Державного
бюджету України в частині доходів, зокрема, є власні надходження бюджетних
установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України
і галузевих академій наук), що утримуються за рахунок державного бюджету, у
тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном
Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків
орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним
установам, які утримуються за рахунок державного бюджету.
Зважаючи на зміст наведених норм Закону № 3065 та Бюджетного кодексу
України, який розмежовує орендну плату за користування майном галузевих
академій наук та орендну плату за користування іншим майном, що належить
бюджетним установам, можна дійти висновку, що отримана орендна плата за
користування майном галузевих академій наук та бюджетних установ, які
перебувають у їх віданні, зараховується до спеціального фонду Державного
бюджету України у повному обсязі.

Статтею 5 Закону № 3065 визначено, що кошти, отримані від
використання та реалізації майна Національної академії наук України,
національних галузевих академій наук та організацій, що віднесені до їх відання,
спрямовуються на виконання їх статутних завдань.
Однак частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу встановлено, що
до власних надходжень бюджетних установ, які отримуються додатково до коштів
загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету,
відносяться, зокрема, надходження бюджетних установ від реалізації в
установленому порядку майна (крім нерухомого майна).
Як вбачається із зазначеного, Бюджетний кодекс не передбачає можливості
отримання бюджетною установою доходів від реалізації нерухомого майна, тоді
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як у Законі № 3065 йдеться про отримання доходів від використання майна
(рухомого і нерухомого).
Отже, існує неузгодженість норм статті 5 Закону № 3065 і статті 13
Бюджетного кодексу України у частині єдиного підходу до віднесення
надходжень від реалізації майна.

Потребують правового урегулювання також норми Бюджетного
кодексу України, Законів № 3065, № 848 в частині узгодження термінології
щодо визначення майна та майнового комплексу Національної академії наук
України та галузевих академій наук.
Так, у Законі № 3065 немає єдиного підходу до визначення термінів,
оскільки у статті 2 визначено, що майновий комплекс Національної академії
наук України та майновий комплекс національних галузевих академій наук
складають усі матеріальні та нематеріальні активи, а у статті 4 вживаються
терміни «цілісний майновий комплекс» та «нерухоме майно».
Частина перша статті 8 Закону № 848 зазначає, що майно, що становить
матеріально-технічну базу державної наукової установи, закріплюється за
такою установою на основі права оперативного управління або господарського
відання відповідно до організаційно-правової форми.
Водночас у пункті 10 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України
вказується лише на майно Національної академії наук України і галузевих академій
наук. Законом України від 14.11.2019 № 293 «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України», що набрав чинності з 01.01.2020, частину першу статті 2
Бюджетного кодексу України доповнено пунктом 31-1 такого змісту: «31-1) майно
бюджетної установи – майно (у значенні, наведеному в Цивільному кодексі
України), що належить до державної чи комунальної власності та закріплене за
бюджетною установою відповідно до законодавства».
Таким чином аудитом встановлено, що законодавче забезпечення в цілому
є достатнім для належної діяльності НААН. Водночас окремі законодавчі акти
потребують узгодження. Прийнятими є і підзаконні акти, які регулюють
питання діяльності НААН, окремі з яких також потребують удосконалення.
Проте недостатній стан дотримання як НААН, так і іншими учасниками
бюджетного процесу законодавчих та підзаконних актів, які регулюють питання
діяльності НААН, посилюють ризики неефективного використання коштів
державного бюджету та неналежного стану управління об’єктами державної
власності. Не забезпечується НААН і дотримання визначеного нею Порядку
проведення конкурсного відбору керівників державних підприємств, що
перебувають у віданні Національної академії аграрних наук України.
3. ФАКТИЧНИЙ СТАН СПРАВ, ОЦІНКА ПЛАНУВАННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ,
СПРЯМОВАНИХ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
УКРАЇНИ
Відповідно до законів України від 07.12.2017 № 2246 «Про Державний
бюджет України на 2018 рік» та від 23.11.2018 № 2629 «Про Державний
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бюджет України на 2019 рік» НААН, як головному розпоряднику коштів
державного бюджету, на 2018 та 2019 роки за бюджетними програмами, що є
предметом аудиту, з державного бюджету передбачені бюджетні призначення
у загальній сумі 2 579 294,9 тис. грн (за загальним фондом – 776 759,4 тис. грн,
за спеціальним фондом – 1 802 535,5 тис. грн), у тому числі:
2018 рік – 1 248 118,8 тис. грн (за загальним фондом – 441 635,6 тис. грн,
спеціальним – 806 483,2 тис. грн);
2019 рік – 1 331 176,1 тис. грн (за загальним фондом – 335 123,8 тис. грн,
спеціальним – 996 052,3 тис. гривень).
Схема руху коштів державного бюджету, виділених у 2018–2019 роках
НААН, наведена у додатку 4.
Бюджетні призначення НААН за бюджетними програмами є такими:
за КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна діяльність Президії
Національної академії аграрних наук України» – 65 068,5 тис. грн (за загальним
фондом – 63 427,7 тис. грн, спеціальним – 1 640,8 тис грн);
за КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу,
підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення
наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять
національне надбання» – 2 463 089,5 тис. грн (за загальним фондом –
671 694,8 тис. грн, спеціальним – 1 791 394,7 тис грн);
за КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо підтримки науководослідних господарств» – 3 055 тис. грн (за загальним фондом);
за КПКВК 6591100 «Збереження природно-заповідного фонду в
біосферному заповіднику «Асканія-Нова» – 48 081,9 тис. грн (за загальним
фондом – 38 581,9 тис. грн, спеціальним – 9 500 тис. гривеень).
Інформація про планування та використання коштів загального та
спеціального фондів державного бюджету, спрямованих у 2018–2019 роках
НААН на виконання зазначених бюджетних програм, наведена у додатку 5.
Касові видатки протягом 2018–2019 років за бюджетними програмами, що
є предметом аудиту, становили 2 358 608,7 тис. грн (за загальним
фондом – 775 414,8 тис. грн (99,8 відс.), спеціальним – 1 583 193,9 тис. грн
(93,9 відс.)), або 95,8 відс. затверджених (2 463 080,5 тис. гривень). Кошти
державного бюджету в загальному обсязі 1 344,6 тис. грн (за КПКВК 6591020 –
838,5 тис. грн, КПКВК 6591060 – 63 тис. грн, КПКВК 6591080 – 443 тис. грн)
повернено до держбюджету як невикористані у зв’язку із закриттям рахунків,
відкритих у поточному бюджетному періоді для виконання бюджету, згідно із
статтею 57 Бюджетного кодексу України.
Інформація щодо використання коштів державного бюджету за
бюджетними програмами, які є предметом аудиту (КПКВК 6591020, 6591060,
6591080, 6591100), відповідно до кошторисів 2018–2019 років, наведена на
діаграмі 1.
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Діаграма 1. Використання коштів державного бюджету за бюджетними программами
(КПКВК 6591020, 6591060, 6591080, 6591100) відповідно до кошторисів 2018–2019 років

Аналіз діаграми 1 засвідчив, що кошти державного бюджету відповідно до
кошторисів за бюджетними програмами, які є предметом аудиту
(КПКВК 6591020, 6591060, 6591080, 6591100), у 2018–2019 роках використані:
94,9 відс., або 2 237 292 тис. грн (загальний фонд – 671 631,7 тис. грн,
спеціальний фонд – 1 565 660,3 тис. грн) – на наукові дослідження і розробки у
сфері агропромислового комплексу;
4,3 відс., або 101 276,5 тис. грн (загальний фонд – 97 269,5 тис. грн,
спеціальний фонд – 4 007 тис. грн) – на оплату праці, нарахування на неї та
оплату комунальних послуг;
0,6 відс., або 15 042,2 тис. грн (загальний фонд – 3 901,5 тис. грн,
спеціальний фонд – 11 140,7 тис. грн) – на оплату товарів і послуг, поточні
трансферти та інші поточні видатки;
0,1 відс., або 2 612 тис. грн (загальний фонд) – на субсидії та поточні
трансферти підприємствам, а саме на компенсацію фактичних витрат
державних підприємств з виробництва і розмноження оригінального та елітного
насіння;
0,1 відс., або 2 386 тис. грн (спеціальний фонд) – на капітальні видатки.
Разом з тим аналіз планів використання коштів державного бюджету (за
загальним і спеціальним фондом) за бюджетними програмами, що є предметом
аудиту, засвідчив, що у структурі касових видатків, спрямованих на
дослідження і розробки у сфері агропромислового комплексу, основну
питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями та оплату
комунальних послуг – 61 відс., тобто спрямування коштів державного
бюджету на виконання фундаментальних і прикладних розробок фактично є
утриманням бюджетних, зокрема наукових установ НААН. Загалом на
оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг у 2018–
2019 роках використано 65,3 відс. (1 466 024,6 тис. грн) бюджетних коштів за
загальним і спеціальним фондом державного бюджету за бюджетними
програмами, що є предметом аудиту.
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3.1 Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету за
бюджетною програмою за КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна
діяльність Президії Національної академії аграрних наук України»
Ціллю державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація
бюджетної програми за КПКВК 6591020 у 2018 році, є: наукове забезпечення
сталого використання агроландшафтів, природних ресурсів, техніки і технологій
в умовах зміни клімату; науковий супровід вирішення актуальних проблем
селекції, насінництва та технологій вирощування сільськогосподарських культур
і тварин, а також збереження біорізноманіття та розширення генетичного
потенціалу сільськогосподарських тварин і культур; вивчення збудників хвороб
тварин та удосконалення системи забезпечення якості й безпеки харчових
продуктів; теоретико-методологічне забезпечення соціально-економічних
процесів в аграрному секторі України в умовах глобалізації світової економіки; у
2019 році – розвиток наукового потенціалу агропромислового комплексу.
Метою бюджетної програми є організація, координація та методичне
забезпечення здійснення пріоритетних напрямів наукових досліджень у системі
НААН.
Завданням бюджетної програми є організація і координація виконання
наукових досліджень з проблем АПК, ефективне управління майновим
комплексом НААН, методичне забезпечення наукової діяльності наукових
установ.
Аудитом встановлено, що у 2018 та 2019 роках за КПКВК 6591020 на наукову
і організаційну діяльність Президії Національної академії аграрних наук
України загалом використано 63 457 тис. грн, у тому числі: за загальним
фондом – 62 589,1 тис. грн, за спеціальним – 867,9 тис. грн, що становить
97,2 відс. плану. Залишок відкритих асигнувань коштів загального фонду у сумі
838,5 тис. грн у кінці 2019 року повернено в бюджет як невикористані, зокрема,
411 тис. грн – внаслідок утворення економії коштів на оплату послуг та
енергоносіїв. При цьому відкриті асигнування у сумі 427,5 тис. грн залишились
невикористаними у зв’язку з припиненням реєстрації зобов'язань Казначейством
відповідно до доручення Прем’єр-міністра України № 46351/0/1-19 з 17.12.2019,
що є неефективним управлінням коштами державного бюджету.
Слід зазначити, що у структурі касових видатків 61,9 відс. спрямовано на
заробітну плату з нарахуваннями, 29 відс. – на виплату пенсій і допомоги;
8,8 відс. – на оплату товарів і послуг, у тому числі придбання предметів,
матеріалів, обладнання та інвентарю і оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
0,3 – інші видатки (в тому числі капітальні).
Розподіл касових видатків за КПКВК 6591020 у 2018–2019 роках наведено
на діаграмі 2.
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Діаграма 2. Розподіл касових видатків за КПКВК 6591020 у 2018–2019 роках

Штатна чисельність апарату Президії НААН становить 109 осіб, фактична
станом на 01.01.2020 – 98 осіб, у тому числі 64 наукових працівники та
34 працівники без наукових звань (адміністративні, господарські, фінансові
управління та відділи) (табл. 1).
Таблиця 1
Чисельність наукових працівників апарату Президії НААН
Показник
Членів (академіків)
Членів-кореспондентів
Докторів наук
Кандидатів наук
Всього

Науковий потенціал апарату Президії,
станом на:
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
12
11
13
4
3
3
20
18
22
24
27
26
62
59
64

Довідково. Відповідно до пункту 9 Статуту, НААН має у своїй структурі Президію,
апарат Президії, відділення, які координують діяльність науково-дослідних інститутів та
інших наукових установ, організацій, підприємств, що забезпечують діяльність і перебувають
у віданні НААН. Президія НААН згідно з пунктом 59 Статуту, зокрема: затверджує кількість
вакансій для дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів та призначає строк виборів
членів Академії, структуру свого апарату, розмір посадових окладів.

Структура апарату Президії НААН із зазначенням фактичної чисельності
станом на 01.01.2020 наведена у додатку 6.
Загальна потреба в коштах за КПКВК 6591020 у 2018–2019 роках
забезпечена на 91,8 відс. (у 2018 році на 84,1 відс., 2019 році – 99,1 відсотка).
Таким чином аналіз засвідчує, що за рахунок загального фонду
державного бюджету забезпечуються лише поточні видатки НААН, видатки
на капітальні потреби не виділяються. Як наслідок, зокрема, ремонтнореставраційні роботи даху та покрівлі об’єкта культурної спадщини (колишнього
будинку Іподрому 1915–1916 рр.) на вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9,
Печерського району м. Києва, не здійснюються, об’єкт культурної спадщини
фактично втрачається.
Відповідно до паспортів бюджетної програми та звітів про їх виконання
кошти державного бюджету за КПКВК 6591020 у 2018–2019 роках
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використовувались за двома напрямами: на наукову і організаційну діяльність
Президії НААН та виплату довічної плати за звання дійсного члена (академіка) та
члена-кореспондента НААН (табл. 2).
Таблиця 2
Виконання бюджетної програми за КПКВК 6591020 у 2018–2019 роках
за напрямами використання бюджетних коштів
тис. грн
Напрями використання
коштів
Загальний фонд
Наукова і організаційна
діяльність
Президії
НААН
Виплата довічної плати за
звання дійсного члена
(академіка) та членакореспондента НААН
Спеціальний фонд
Наукова і організаційна
діяльність
Президії
НААН
Виплата довічної плати за
звання дійсного члена
(академіка) та членакореспондента НААН
Разом

2018 рік
планові касові
планові
різниця
видатки видатки
видатки
28454,5 28454,4
-0,1
34973,2

2019 рік
касові
видатки
34134,7

різниця

19108,2

19108,2

0

25920,5

25082,1

-838,4

9346,3
980,8

9346,2
730,3

-0,1
-250,5

9052,7
660,0

9052,6
137,6

-0,1
-522,4

980,8

730,3

-250,5

660,0

137,6

-522,4

29435,3

29184,7

-250,6

35633,2

34272,3

-1360,9

-838,5

Аналіз даних, наведених в таблиці 2, засвідчує, що у 2018–2019 роках за
КПКВК 6591020 касові видатки становили 63 457 тис. грн, або 97,5 відс.
затверджених, при цьому 71 відс. видатків спрямовано на наукову і організаційну
діяльність президії НААН, 29 відс. – на виплату довічної плати за звання дійсного
члена (академіка) та члена-кореспондента НААН.
Паспортом бюджетної програми за КПКВК 6591020 у 2018 році визначено
лише два результативні показники продукту, а саме: кількість проведених
засідань Президії та кількість проведених засідань Бюро Президії. У 2019 році
їх доповнено ще двома: кількість щорічних письмових звітів дійсних членів
(академіків) та кількість щорічних письмових звітів дійсних членівкореспондентів НААН. При цьому результативні показники, які
характеризували б виконання завдання бюджетної програми щодо
ефективного управління майновим комплексом НААН, взагалі не визначено.
Оцінюючи стан досягнення результативних показників, визначених
паспортом бюджетної програми за КПКВК 6591020, слід зазначити, що
протягом 2018–2019 років НААН забезпечено організацію та проведено 43 засідання
Президії НААН та 25 засідань Бюро Президії, на яких, зокрема, розглядалися
питання: упорядкування структури Президії НААН та наукових установ;
затвердження методичних матеріалів результатів експертизи пошукових досліджень
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на замовлення НААН; оголошення конкурсу на заміщення вакансій дійсних членів
(академіків) та членів-кореспондентів НААН тощо. При цьому варто зазначити, що
через зменшення кількості членів (академіків) та членів-кореспондентів8, а також у
зв’язку з тяжкою хворобою окремих з них, у 2019 році кількість щорічних
письмових звітів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НААН
становила 193 при запланованих 205.
Аудитом встановлено, що річні звіти дійсних членів (академіків) та членівкореспондентів НААН у 2018–2019 роках складались у довільній формі та містили
інформацію щодо: кількості та переліку опублікованих статей, підручників,
монографій, участі у виставках, конференціях, семінарах, виступах по радіо та на
телебаченні, нарадах, творчих дискусіях, засіданнях круглих столів, а також у
виконанні фундаментальних і прикладних досліджень за програмами наукових
досліджень відділень.
НААН як головним розпорядником коштів державного бюджету при
визначенні результативних показників бюджетної програми за КПВК 6591020 не
дотримано Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних
програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010
№ 1536 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 553),
зареєстрованим у Мін’юсті 27.12.2010 за № 1353/18648. Зокрема, результативні
показники цієї бюджетної програми не відповідають таким критеріям, як:
реалістичність – не враховують показники розвитку агропромислового
комплексу через відсутність державної цільової програми розвитку аграрного
сектору економіки України; актуальність – не узгоджуються із цілями державної
політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує
НААН, і показниками їх досягнення в середньостроковому періоді, та не
характеризують найважливіші аспекти очікуваного результату; суспільна
значимість – не висвітлюють ефект, який отримують економіка та суспільство
завдяки діяльності головного розпорядника – НААН, не дають можливості
оцінити вплив на економічний та соціальний розвиток.
Проведений аудит також засвідчує, що на 2018–2019 роки заплановано
надходжень до спеціального фонду державного бюджету за КПКВК 6591020 у
сумі 1 640,8 тис. грн, з урахуванням внесених змін – 1 821,9 тис. гривень.
Протягом 2018–2019 років надійшло 1 071,6 тис. грн, касові видатки становили
867,9 тис. гривень. План надходжень до спеціального фонду у 2018–2019 роках
виконано на 58,5 відс. (табл. 3).

Чисельність членів НААН визначена Указом Президента України від 15.11.2013
№ 636/2013 у кількості 113 дійсних членів та 117 членів-кореспондентів.
8
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Таблиця 3
Обсяги надходжень і видатків спеціального фонду за КПКВК 6591020

Найменування

Разом надходження
за формою № 4-1,
у т. ч.
від оренди майна
бюджетних установ
від
реалізації
в
установленому
порядку майна (крім
нерухомого)
Разом надходження
за формою № 4-2,
у т.ч.
від
отримання
благодійних внесків,
грантів та дарунків
фінансування
Разом за 2018 рік
Разом надходження
за формою № 4-1,
у т.ч.
від оренди майна
бюджетних установ
від
реалізації
в
установленому
порядку майна (крім
нерухомого)
Разом надходження
за формою № 4-2,
у т.ч.
від
отримання
благодійних внесків,
грантів та дарунків
Разом за 2019 рік
Всього за 2018–2019
роки

тис. грн
Залишок
Залишок
Питома
Надійш
Затверджено
на
Касові
на
вага
ло
зі змінами початок
видатки кінець надходжень,
коштів
року
року
відс.
2018 рік (форма № 4-1, форма № 4-2)

158

52,5

49,3

34,9

66,9

157

-

47,2

-

-

5,8

1

-

2,1

-

-

0,3

1013,9

256,2

757,7

695,4

318,5

757,8
757,7
256,2
1171,9
308,7
807
730,3
2019 рік (форма № 4-1, форма № 4-2)

385,4

163,6

66,9

75,4

58

84,3

162

-

74,4

-

-

28,1

1,6

-

1

-

-

0,4

496,4

318,5

189,2

79,6

428,1

496,4
660

385,4

189,2
264,6

137,6

512,4

71,5
100

1831,9

694,1

1071,6

867,9

897,8

-

93,9
100

Аналіз даних, наведених в таблиці 3, засвідчує, що основним джерелом
наповнення спеціального фонду за бюджетною програмою за
КПКВК 6591020 є надходження благодійних внесків, зокрема від її державних
підприємств (дослідних господарств) у загальній сумі 942,6 тис. грн, питома
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вага яких становить 88,4 відс. загальної суми надходжень за 2018–2019 роки. Так,
НААН отримано, зокрема, матеріальні цінності в натуральній формі на загальну
суму 620,1 тис. грн (65,8 відс.), послуги з ремонтно-відновлювальних робіт в
адміністративній будівлі апарату Президії НААН вартістю 27,5 тис. грн (2,9 відс.)
та благодійні внески у вигляді перерахованих коштів на реєстраційний рахунок
Президії НААН у загальній сумі 295,0 тис. грн (31,3 відсотка). Слід зазначити,
що державними підприємствами, які перебувають у віданні НААН, благодійні
внески для НААН перераховувались: у 2018 році – 35 підприємствами у
загальній сумі 175 тис. грн; у 2019 – 24 підприємствами у загальній сумі
120 тис. гривень. При цьому кожне підприємство перераховувало по
5 тис. гривень. Слід зазначити, що відповідно до листів НААН від 10.04.2018
№ 12.1-3/37, від 18.04.2019 № 121/42 за підписом Віце-президента НААН,
Академія звернулась до керівників державних підприємств дослідних господарств
з проханням щодо надання безповоротної благодійної допомоги Президії НААН
шляхом перерахування державним підприємством благодійних внесків у розмірі
5,0 тис. грн на реєстраційний рахунок НААН, відкритий в Державній
казначейській службі України. За рахунок вказаних благодійних внесків НААН
частково здійснено оновлення основних фондів та поточний ремонт в
адміністративній будівлі. В натуральній формі НААН отримано, зокрема:
сувенірну продукцію на суму 483,7 тис. грн (видання "Презентація" (800 шт.);
медаль "100 років Академії аграрних наук" (1999 шт.); сувенірну упаковку для
пам’ятної медалі (1500 шт.); буклет для пам’ятної медалі (300 шт.);
комп’ютерну техніку на суму 59,6 тис. грн, меблі та вікна на суму 36,9 тис. грн;
та інші (39,9 тис. грн), а також безоплатно отримано послуги з ремонтновідновлювальних робіт в адміністративній будівлі апарату Президії НААН на
суму 27,5 тис. гривень.
Відповідно до вимог частини п’ятої статті 75 Господарського кодексу
України державне комерційне підприємство не має права безоплатно
передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім
випадків, передбачених законом. В установчих документах (статутах)
державних підприємств, які перебувають у віданні НААН, на 2018–2019 роки
надання благодійних внесків не передбачалось.
Отже, з недотриманням частини п’ятої статті 75 Господарського
кодексу України та без відповідних положень в установчих документах
(статутах) державних підприємств, які перебувають у віданні НААН, на
баланс Президії НААН у 2018–2019 роках передано від підпорядкованих
підприємств майно на загальну суму 620,1 тис. гривень.
При цьому протягом 2018–2019 років на рахунках НААН залишок коштів
спеціального фонду збільшився в 1,6 раза (станом на 01.01.2018 він становив
308,7 тис. грн, а станом на 01.01.2020 – 512,4 тис. гривень).
Проведений аудит також засвідчує, що станом на 01.01.2020 обліковується
дебіторська заборгованість на загальну суму 467 тис. грн, у тому числі: за
доходами (за орендною платою) – 332,4 тис. грн; за видатками –
134,6 тис. гривень. При цьому протягом 2018–2019 років заборгованість за
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доходами збільшилась у 5 разів, за видатками – у 3 рази. Причиною зростання
дебіторської заборгованості є несплата орендарями орендної плати,
відшкодування комунальних та інших послуг, земельного податку та
неефективне ведення НААН претензійно-позовної роботи.
Зокрема аудитом встановлено, що у 2018–2019 роках претензії боржникам
не направлялись, акти звірки взаємних розрахунків (під час проведеної у 2019 році
інвентаризації) орендарями не підписані. Лише у 2020 році, під час проведення
аудиту, НААН листами від 11.01.2020 №№ 14-10, 14-11, 14-12 направлені
претензії орендарям на загальну суму 369,3 тис. грн (79,1 відс. загального обсягу
заборгованості), зокрема: у сумі 157 тис. грн щодо заборгованості, зареєстрованої
у 2018 році, 194,2 тис. грн – у 2019 році). Листи направлені орендарям, з якими
укладені договори оренди, а саме: ГО «Волонтери сили права» у сумі
94,2 тис. грн, ГО «Всеукраїнський рух «Сила права» – 180,9 тис. грн,
ГО «Вільна платформа» – 94,2 тис. гривень.
Отже, НААН з недотриманням частини третьої статті 232
Господарського кодексу України у 2018–2019 роках не скористалось правом
вимоги сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення, як
наслідок, пеня та штраф боржникам за прострочення платежів не
нараховувались, як передбачено договорами оренди та договорами про
відшкодування витрат балансоутримувача, укладеними НААН з орендарями.
Довідково. Відповідно до частини шостої статті 232 Господарського кодексу України
нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не
встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли
зобов'язання мало бути виконано.
Відповідно до пунктів 2.2.3. договорів про відшкодування витрат балансоутримувача з
громадськими організаціями при несвоєчасному внесенні плати орендар, окрім сплати боргу,
має сплатити пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми наданих
послуг за кожен день прострочення.
Договорами оренди індивідуально визначеного майна та договорами про відшкодування
витрат балансоутримувача передбачено, що в разі несвоєчасного або не в повному обсязі
перерахування оплати нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату
нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення. А якщо на дату
сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці,
орендар також сплачує штраф у розмірі 10 відс. від суми заборгованості.
Згідно з частиною другою статті 258 Цивільного кодексу України для вимог про
стягнення неустойки (штрафу, пені) установлено позовну давність в один рік.

Враховуючи, що станом на 01.01.2020 обліковується прострочена
дебіторська заборгованість за договорами оренди та відшкодування витрат
балансоутримувача у загальній сумі 397,4 тис. грн (станом на 01.01.2018 –
62,4 тис. грн; станом на 01.01.2019 – 178 тис. грн), з якої 332,4 тис. грн –
заборгованість з орендної плати, за розрахунками9, пеня становить 115,8 тис. грн,
штраф за прострочення орендної плати більше ніж на три місяці –
33,2 тис. гривень.10
Формула розрахунку: пеня = сума заборгованості х подвійна облікова ставка
НБУ/365 х кількість днів прострочення.
10
(розрахунок: штраф = сума заборгованості з орендної плати х 10 відсотків).
9
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Отже, з недотриманням частини третьої статті 232 Господарського
кодексу України НААН не скористалась правом вимоги сплати штрафних
санкцій за господарське правопорушення, як наслідок, не нараховано
штрафні санкції боржникам у загальній сумі 149 тис. грн, що є втратами
надходжень державного бюджету, оскільки відповідно до пункту 23 частини
другої статті 29 Бюджетного кодексу України до доходів державного бюджету
віднесено кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо).
Таким чином аудит засвідчує, що кошти державного бюджету за
бюджетною програмою за КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна
діяльність Президії Національної академії аграрних наук України» НААН у
період 2018 – 2019 років у цілому використовувалися на поточні видатки. При
цьому оцінити ефективність використання коштів державного бюджету за
напрямами їх використання, передбаченими бюджетною програмою,
фактично неможливо, оскільки результативні показники, визначені
паспортом бюджетної програми, є формальними і не визначають результат
виконання бюджетної програми та не характеризують хід її реалізації, а
також ступінь досягнення її цілей.
Крім того, аудитом встановлено, що наприкінці 2019 року за цією
бюджетною програмою кошти державного бюджету в загальному обсязі
838,5 тис. грн, через їх невикористання, повернено до держбюджету, з яких
411 тис. грн – внаслідок економії коштів на оплату послуг та енергоносіїв.
Крім того, 427,5 тис. грн залишились невикористаними у зв’язку з
припиненням реєстрації зобов'язань Казначейством відповідно до доручення
Прем’єр-міністра України № 46351/0/1-19 з 17.12.2019, що є свідченням
неефективного управління бюджетними коштами з боку учасників
бюджетного процесу.
Неналежно здійснювалася НААН і претензійно-позовна робота. Як
наслідок, невідшкодування суб’єктами господарювання заборгованості
перед НААН спричинило втрати надходжень державного бюджету у
загальному обсязі 546,4 тис. грн (397,4 тис. грн – через несплату орендних
платежів та відшкодування комунальних послуг орендарями; 149 тис. грн –
ненарахування та несплата штрафних санкцій у зв’язку з простроченням
платежів за договорами).
Аудит засвідчує існування ризиків, які можуть містити ознаки
зловживання службовим становищем посадовими особами НААН у зв’язку з
запровадженням НААН процедур (у формі листів від 10.04.2018 № 12.1-3/37,
від 18.04.2019 № 121/42, за підписом Віце-президента НААН) внесення
державними підприємствами, які належать до її відання, благодійних внесків
(у період 2018–2019 років з недотриманням вимог частини п’ятої статті 75
Господарського кодексу України та без відповідних положень в установчих
документах (статутах) державних підприємств, що перебувають у віданні
НААН, здійснені благодійні внески у загальному обсязі 942,6 тис. грн
(передано матеріальні цінності в натуральній формі на загальну суму
620,1 тис. грн; безоплатно надано ремонтно-відновлювальні роботи в
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адміністративній будівлі апарату Президії НААН вартістю 27,5 тис. грн;
перераховано на реєстраційний рахунок Президії НААН як благодійні внески
кошти у загальній сумі 295,0 тис. гривень). Зокрема, такі ризики пов’язані з
повноваженнями посадових осіб НААН щодо призначення і звільнення
керівників державних підприємств, які перебувають у віданні НААН, та
укладання з ними відповідного контракту.
3.2. Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету,
спрямованих НААН на виконання наукових досліджень та організаційне
забезпечення їх планування і виконання
3.2.1 Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету за
бюджетною програмою за КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження,
прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова
підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової
інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання»
Цілями державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація
бюджетної програми за КПКВК 6591060, є: наукове забезпечення сталого
використання агроландшафтів, природних ресурсів, техніки і технологій в умовах
зміни клімату; науковий супровід вирішення актуальних проблем селекції,
насінництва та технологій вирощування сільськогосподарських культур і тварин,
а також збереження біорізноманіття та розширення генетичного потенціалу
сільськогосподарських тварин і культур; вивчення збудників хвороб тварин та
удосконалення системи забезпечення якості й безпеки харчової продукції;
теоретико-методологічне забезпечення соціально-економічних процесів в
аграрному секторі України в умовах глобалізації світової економіки.
Метою бюджетної програми є: всебічне наукове супроводження галузі
агропромислового комплексу, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.
Завданням бюджетної програми є: здійснення фундаментальних та
прикладних наукових досліджень у галузі агропромислового комплексу,
упровадження в агропромислове виробництво продукції, виготовленої за
результатами науково-дослідних робіт; підготовка та атестація наукових кадрів
вищої кваліфікації у галузі наук, що вивчають агропромисловий комплекс;
створення умов для вивчення, збереження та розширення фонду мікроорганізмів,
генетичних ресурсів рослин і тварин, що становлять національне надбання.
Проведеним аудитом встановлено, що у 2018–2019 роках за КПКВК 6591060
на фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням
у сфері агропромислового комплексу, підготовку наукових кадрів, фінансову
підтримку технічного забезпечення наукових установ, розвиткок наукової
інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання,
використано 2 237 258,8 тис. грн (за загальним фондом – 671 631,8 тис. грн,
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спеціальним – 1 565 627,0 тис. грн), у тому числі: у 2018 році –
1 150 860,8 тис. грн (за загальним фондом 393 223,6 тис. грн, спеціальним –
757 637,2 тис. грн); у 2019 році – 1 086 398 тис. грн (за загальним фондом –
278 408,2 тис. грн, спеціальним – 807 989,8 тис. гривень). Відкриті асигнування у
сумі 63 тис. грн залишились невикористаними і повернені до державного
бюджету, що є неефективним управлінням коштами державного бюджету.
Аудит засвідчив, що НААН як головним розпорядником бюджетних коштів
не забезпечено достовірності поданого до Мінфіну бюджетного запиту на
2018 рік з визначеною потребою у бюджетних коштах у сумі
782 387,6 тис. грн, що є порушенням вимог частини третьої статті 35
Бюджетного кодексу України.
Так, аудитом встановлено, що НААН, всупереч вимогам пунктів 12 та 13
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), не розглянуто
показників проєктів кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо
законності та правильності розрахунків додержання діючих ставок
(посадових окладів), норм, цін, лімітів. При цьому НААН подано до Мінфіну
бюджетний запит, який ґрунтувався на самостійному розрахунку загальної
суми за відсутності достовірно обрахованої потреби розпорядниками
нижчого рівня (потреба у коштах державного бюджету у бюджетному запиті
на 2018 рік становила 782 387,6 тис. грн, а за розрахунками наукових установ –
818 969,5 тис. гривень). Крім того, аудитом встановлено, що потреба у
бюджетних коштах науковими установами розраховувалась відповідно до
штатного розпису, фонду оплати праці, необхідних обсягів комунальних
платежів та інших видатків, тобто фактично на утримання установи. Слід
зазначити, що відсоток врахування НААН потреби наукових установ у 2018 році
становив від 5,2 до 105,5 відс., у 2019 році – від 2,5 до 82,8 відсотка.
Зазначене не узгоджується з вимогами пункту 2.19 розділу 2
Положення № 20, яким зокрема визначено, що формування обсягів
бюджетного фінансування кожної наукової установи повинно здійснюватися
з урахуванням внеску наукових установ у виконання завдань наукових
досліджень.
Проведеним аудитом також встановлено, що із загального обсягу касових
видатків загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою за
КПКВК 6591060 на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано понад 90 відс.
бюджетних коштів. При цьому середньомісячна заробітна плата одного
працівника наукової установи за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету у 2018 році становила 4 928,0 грн, у 2019 – 4 100,0 гривень.
Відповідно до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за
КПКВК 6591060 у 2018–2019 роках кошти загального фонду державного
бюджету використовувались за такими напрямами: 91,3 відс (613 473,2 тис. грн) –
на виконання фундаментальних та прикладних досліджень; 7,8 відс.
(52 063,7 тис. грн) – на підготовку наукових кадрів; 0,9 відс (6 094,9 тис. грн) –
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на підготовку до друку та випуск наукових видань, збереження та розвиток
об’єктів, що становлять національне надбання, розвиток інфраструктури
(Діаграма 3).
Діаграма 3. Напрями використання коштів бюджетної програми за КПКВК 6591060
(загальний фонд) у 2018–2019 роках
Фундаментальні
дослідження
Випуск наукових
видань, об’єкти
нацнадбання, розвиток
інфраструктури

0,9%

64,0%

7,8%

Підготовка наукових
кадрів

27,3%

Прикладні дослідження

Проведеним аудитом встановлено, що у 2018–2019 роках в межах бюджетної
програми за КПКВК 6591060 за рахунок коштів загального фонду за напрямом
«Фундаментальні наукові дослідження в галузі землеробства, рослинництва,
тваринництва, ветеринарної медицини, харчової та переробної галузі, механізації та
електрифікації, економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу»
виконувались пошукові дослідження у кількості 198 розробок загальною вартістю
14 150 тис. грн (2018 рік – 85 досліджень вартістю 8 500 тис. грн, 2019 рік –
113 досліджень вартістю 5 650 тис. гривень). Ці пошукові дослідження, які
виконувались протягом одного року вартістю 50–100 тис. грн кожне, також не
відповідають визначенню фундаментальних досліджень.
Крім того, слід зазначити, що згідно із частиною першою статті 87
Бюджетного кодексу України (у редакції від 13.12.2019) до видатків, що
здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки лише на
фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному
прогресу державного значення.
Таким чином, кошти державного бюджету за загальним фондом за КПКВК
6591060 у сумі 14 150 тис. грн (2018 рік – 8 500 тис. грн, 2019 рік – 5 650 тис. грн)
використані НААН на проведення пошукових досліджень (виконання яких
частиною першою статті 87 Бюджетного кодексу України не передбачено), тобто
на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів,
визначеним у паспорті бюджетної програми, та відповідно до статті 119
Бюджетного кодексу України є нецільовим використанням бюджетних коштів,
а також порушенням бюджетного законодавства (пункт 24 частини першої
статті 116 Бюджетного кодексу України), що має ознаки кримінального
правопорушення, передбаченого статтею 210 Кримінального кодексу України.
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Кошти спеціального фонду державного бюджету за бюджетною
програмою за КПКВК 6591060 у 2018–2019 роках на загальну суму
1 565 627,0 тис. грн використані за відповідними напрямами (Діаграма 4), зокрема

у 2018 році: на проведення фундаментальних досліджень – 0,4 відс.
(2 675,1 тис. грн); прикладних досліджень – 94,4 відс. (715 436 тис. грн); на
розвиток інфраструктури НААН, підготовку до друку та випуск наукових видань,
виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених, погашення
кредиторської заборгованості наукових установ, зареєстрованої в органах ДКСУ
станом на 01.01.2018 – 0,6 відс. (4 420,6 тис. грн); на здійснення діяльності щодо
передачі майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності – 4,5 відс.
(34 280,4 тис. грн); на підготовку наукових кадрів – 0,1 відс. (824,7 тис. гривень);

у 2019 році: на проведення фундаментальних досліджень – 0,3 відс.
(2 577 тис. грн); прикладних досліджень – 3,1 відс. (25 115,8 тис. грн); на
організацію та здійснення додаткової (господарської) діяльності – 58,9 відс.
(475 779,6 тис. грн); на надання послуг бюджетними установами згідно з
законодавством – 23,5 відс. (190 163,0 тис. грн); на здійснення діяльності щодо
передачі майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності – 4,8 відс.
(38 957,7 тис. грн); на утримання, облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, здійснення заходів з інформатизації – 8,6 відс.
(69 088,1 тис. грн); на розвиток інфраструктури НААН, підготовку до друку та
випуск наукових видань, виплату стипендій Кабінету Міністрів України для
молодих вчених, погашення кредиторської заборгованості наукових установ
станом на 01.01.2019 – 0,7 відс. (5 755 тис. грн); на підготовку наукових кадрів –
0,1 відс. (553,6 тис. гривень).
Діаграма 4. Напрями використання коштів бюджетної програми за КПКВК 6591060
(спеціальний фонд) у 2018–2019 роках
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Аудитом встановлено, що НААН включено недостовірні дані до звіту про
виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 6591060 станом на
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01.01.2019 в частині відображення використання бюджетних коштів за
напрямом – «прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері
сільськогосподарських наук» за спеціальним фондом видатків у загальній сумі
715 436,4 тис. грн, з яких 572 710,5 тис. грн фактично використані на організацію
та здійснення додаткової (господарської) діяльності11; надання послуг
бюджетними установами згідно із законодавством; утримання, облаштування,
ремонт приміщень та придбання майна, тобто на цілі, що не відповідають
напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті
бюджетної програми за КПКВК 6591060, та відповідно до статті 119
Бюджетного кодексу України є нецільовим використанням бюджетних
коштів, а також порушенням бюджетного законодавства (пункт 24 частини
першої статті 116 Бюджетного кодексу України), що має ознаки
кримінального правопорушення, передбаченого статтею 210 Кримінального
кодексу України.
Так, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми на
прикладні
наукові
та
науково-технічні
розробки
у
сфері
сільськогосподарських наук у 2018 році використано бюджетних коштів за
спеціальним фондом державного бюджету у сумі 715 436,4 тис. гривень. При
цьому проведено та впроваджено 197 прикладних досліджень. Середні витрати
на 1 (одну) прикладну наукову і науково-технічну розробку, які наведені в
результативному показнику «ефективності», становили 3 631,7 тис. гривень.
Разом з тим, за інформацією НААН12, видатки спеціального фонду
державного бюджету за бюджетною програмою за КПКВК 6591060 у 2018 році
на виконання 197 прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері
сільськогосподарських наук фактично становили лише 142 725,9 тис. грн, а
вартість однієї розробки (за розрахунками) – 724,5 тис. гривень. Таким
Вирощування сільськогосподарської продукції на дослідних полях наукових установ
та її реалізація (понад 90 відс.); проведення науковими установами семінарів, конференцій,
виставок, підготовка понад державне замовлення аспірантів і докторантів відповідно до
договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, тощо (10 відсотків).
12
Пояснення заступника начальника відділу прогнозування бюджетних програм та
фінансового забезпечення НААН щодо видатків наукових установ НААН за рахунок коштів
спеціального фонду у 2018 році на проведення прикладних наукових та науково-технічних
розробок у сфері сільськогосподарських наук, відображених у звіті про виконання паспорта
бюджетної програми за 2018 рік за КПКВК 6591060, яке 13.04.2020 надіслано електронною
поштою.
Відповідно до листа НААН від 04.06.2020 № 13-2/259 у звіті про виконання паспорта
бюджетної програми за КПКВК 6591060 за 2018 рік за напрямом використання бюджетних
коштів «Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері сільськогосподарських наук»
за спеціальним фондом відображено видатки у сумі 715 436,4 тис. грн, з яких 142 725,9 тис. грн
фактично використані науковими установами на прикладні наукові та науково-технічні
розробки у сфері сільськогосподарських наук, 572 710,5 тис. грн – за іншими напрямами:
«Надання послуг бюджетними установами згідно із законодавством»; «Організація та
здійснення додаткової (господарської) діяльності»; «Утримання, облаштування, ремонт
приміщень та придбання майна, що здійснюється бюджетними установами».
11
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чином, фактично середня розрахункова вартість 1 (однієї) прикладної
наукової і науково-технічної розробки, виконаної у 2018 році, є меншою на
2 907,2 тис. грн вартості розробки (3 631,7 тис. грн), наведеної в
результативному показнику «ефективності» звіту про виконання паспорта
бюджетної програми КПКВК 6591060 станом на 01.01.2019. Це свідчить про
відсутність в НААН методики розрахунку вартості 1 (однієї) наукової розробки.
Отже, результативний показник «ефективності» щодо середніх витрат на
1 (одну) прикладну наукову і науково-технічну розробку є нереальним та не
відповідає дійсності, а інформація щодо спрямування бюджетних коштів за
спеціальним фондом державного бюджету на прикладні наукові та науковотехнічні розробки у сумі 715 436,4 тис. грн є недостовірною, що відповідно до
пункту 36 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України є
порушенням бюджетного законодавства.
Проведеним аудитом встановлено, що до спеціального фонду за
бюджетною програмою за КПКВК 6591060 у 2018 – 2019 роках загалом надійшло
1 520 920,3 тис. грн (2018 рік – 746 089,4 тис. грн, 2019 рік –
774 830,9 тис. гривень). Джерелами надходжень спеціального фонду є кошти,
отримані науковими установами згідно з укладеними договорами суб’єктами
господарювання на виконання науково-дослідних робіт та надання платних
послуг13; від вирощування та продажу сільськогосподарської продукції;
комерціалізації наукової та наукомісткої продукції (Діаграма 5).
Діаграма 5. Джерела надходжень за спеціальним фондом державного бюджету
за КПКВК 6591060 у 2018–2019 роках
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За рахунок власних надходжень науковими установами здійснювалась
виплата заробітної плати, оплата комунальних послуг, придбання матеріальних
цінностей, інші поточні та капітальні видатки.
Аналіз структури джерел надходжень спеціального фонду, наведених на
діаграмі 5, засвідчив, що основну питому вагу займають саме надходження від
додаткової (господарської) діяльності) – 61 відс. (926 336,8 тис. грн), а за послуги,
що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю,
Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами,
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180.
13
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надходження становлять лише 27,4 відс. (416 818,5 тис. грн); від оренди майна
бюджетних установ – 6,4 відс. (97 987,4 тис. грн); від отриманих благодійних
внесків, грантів та дарунків та від підприємств, організацій, фізичних осіб, інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів – 5,1 відс. (77 696,8 тис. грн);
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,1 відс.
(2 080,8 тис. гривень).
Слід зазначити, що у 2018–2019 роках у структурі загальної суми
надходжень за спеціальним фондом інститутів, національних наукових
центрів 39,9 відс. становлять надходження від додаткової (господарської)
діяльності та 47,7 відс. – від основної діяльності, а в підпорядкованих їм
дослідних станціях 92,3 відс. – надходження саме від додаткової
(господарської) діяльності і лише 6,7 відс. – від основної діяльності.
Довідково. Відповідно до статті 1 Закону № 848 наукова (науково-дослідна, науковотехнологічна, науково-технічна, науково-практична) установа – юридична особа незалежно
від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому
законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.

Таким чином аудит засвідчує, що наукові установи НААН, для яких
наукова та (або) науково-технічна діяльність повинна бути основною, мають
обсяги надходжень від додаткової (господарської) діяльності понад 90 відс. від
усіх надходжень за спеціальним фондом державного бюджету. Тобто фактично
наукові установи НААН, які відповідно до статутів є державними
бюджетними неприбутковими науковими установами, в основному
займаються виробництвом та продажем сільськогосподарських культур,
здійснюючи господарську діяльність.
Проведеним аудитом також встановлено низький рівень виконання
результативних
показників
паспортів
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060 у період 2018–2019 років. Інформація щодо напрямів
використання бюджетних коштів та виконання результативних показників
відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за
КПКВК 6591060 у 2018 – 2019 роках наведена у додатку 7.
Так, у 2018 році, у зв’язку з недостатнім обсягом фінансування із
загального фонду, зменшилась середньорічна чисельність штатних одиниць за
загальним фондом на 139,9 шт. од. та збільшилась за рахунок коштів
спеціального фонду на 69,5 шт. од. (5024,3 шт. од. – загальний фонд,
2053,3 шт. од. – спеціальний фонд), також зменшилась чисельність дослідників
на 96,3 шт. од., техніків на 21,1, спеціалістів на 21, та збільшилась їх кількість
за рахунок коштів спеціального фонду на 71,5 шт. одиниць.
У зв’язку з відрахуванням у 2018 році 33 осіб (32 аспіранти та 1 докторант) до
закінчення терміну навчання за державним замовленням та надання 30 особам
академічної відпустки, зменшилась на 36 осіб середньорічна кількість докторантів
та аспірантів, що навчаються за очною та заочною формою навчання за загальним
фондом (578 од. при запланованому обсязі – 614 одиниць).
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При цьому з державного бюджету у 2018 році на навчання 33 осіб14, які є
відрахованими, використано бюджетні кошти у сумі 1 769 тис грн (за розрахунками),
що є нерезультативним використанням бюджетних коштів.
Не виконано показник «кількість докторантів та аспірантів денної,
вечірньої та заочної форми навчання, які успішно завершили і захистили
дисертації» у 2018 році. Із передбачених планом 133 особи лише 14 завершили
навчання із захистом дисертацій, що менше на 119 осіб та становить лише
10,5 відс. до плану.
Всього у 2018 році проводилось 781 фундаментальне дослідження разом з
пошуковими (772 – загальний фонд, що відповідає плану, 9 – спеціальний фонд);
з яких завершено та впроваджено 85 (пошукових) наукових досліджень із
загального фонду та 9 із спеціального фонду або 100 відс. плану;
865 прикладних наукових і науково-технічних розробок (668 – загальний фонд,
що відповідає плану, 197 – спеціальний фонд при заплановану обсязі 150 од.); з
яких завершено 845 прикладних розробок (648 – загальний фонд, 197 –
спеціальний фонд) та впроваджено 547 (350 – загальний фонд, або 54,0 відс. до
завершених, 197 – спеціальний фонд при запланованому обсязі – 150).
Крім того аудит засвідчив, що не виконано показник «кількість укладених
з суб’єктами господарювання ліцензійних договорів та договорів про передачу
майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності» – 1227 (за якими
отримано надходжень – 34 280,4 тис. грн), що менше на 673 од. плану
(1900 одиниць).
При цьому аудитом встановлено, що науковими установами отримано у
патентних відомствах 591 охоронний документ, що на 191 од. більше плану
(400 од.), видано 15 стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених
при запланованому обсязі – 12 од., опубліковано 5,3 тис. примірників
наукових видань15 та збережено 11 об’єктів, що становлять національне
надбання, що відповідає плану.
Інформація щодо спрямування та використання НААН у 2018–2019 роках
коштів державного бюджету за КПКВК 6591060 за напрямом «збереження та
розвиток об’єктів, що становлять національне надбання» у сумі 519,8 тис. грн
(щорічно по 259,9 тис. грн) на збереження та розвиток 11 наукових об’єктів, що
становить національне надбання, наведена у додатку 8.
14

28 осіб (аспірантів) х 58,7 тис. грн (середні витрати на навчання одного аспіранта за
очною (денною, вечірньою) формою навчання) = 1643,6 тис. грн; 4 особи х 10,3 тис. грн (середні
витрати на навчання одного аспіранта за заочною формою навчання) = 41,2 тис. грн; 1 особа
(докторант) х 84,2 тис. грн (середні витрати на навчання одного докторанта) = 84,2 тис. грн,
разом – 1769 тис. гривень.
15
Державним видавництвом «Аграрна наука» НААН відповідно до плану підготовки та
випуску наукових видань випущено щорічно: 32 найменування книжкової продукції; 12 номерів
науково-теоретичного журналу «Вісник аграрної науки»; 3 номери журналу «Agricultural science
and рractice»; 4 номери науково-інформаційного бюлетеня завершених наукових розробок
«Аграрна наука – виробництву»; виготовлено 4 оригінал-макети Реферативного журналу
«Агропромисловий комплекс України».
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Проведеним аудитом також встановлено, що у 2019 році у зв’язку з
значним недофінансуванням із загального фонду зменшилась середньорічна
чисельність штатних одиниць за загальним фондом на 756,3 шт. од. та
збільшилась за рахунок коштів спеціального фонду на 221,2 шт. од. (4250,4 –
загальний фонд, 2279,3 – спеціальний фонд), при цьому зменшилась
чисельність дослідників на 476,4, техніків на 152,7, спеціалістів на 133,7 та
збільшилась їх кількість за рахунок коштів спеціального фонду на
267,1 шт. одиниць.
У 2019 році зменшилась також на 26 осіб середньорічна кількість
докторантів та аспірантів, що навчаються за очною та заочною формою
навчання за державним замовленням (487 осіб при запланованому обсязі –
513 осіб).
Аудитом встановлено, що науковими установами НААН відраховано з
аспірантури у 2019 році до закінчення терміну навчання за державним
замовленням 35 осіб (34 аспіранти та 1 докторант), на навчання яких з
державного бюджету використано бюджетні кошти у сумі 1 423,4 тис. грн (за
розрахунками16), що є нерезультативним використанням бюджетних коштів.
Залишається невиконаним показник «кількість докторантів та
аспірантів денної, вечірньої та заочної форми навчання, які успішно завершили і
захистили дисертації» у 2019 році. Із передбачених планом 57 осіб – 5 осіб
завершили навчання із захистом дисертацій, що менше на 52 особи та становить
8,8 відс. плану.
Проведений аудит засвідчив, що у 2019 році проводилось
802 фундаментальних дослідження разом з пошуковими (797 – загальний фонд,
що відповідає плану, 5 – спеціальний фонд); з яких завершено та впроваджено
113 (пошукових) наукових досліджень (загальний фонд) та 5 спеціальний
фонд), або 100 відс. плану; 825 прикладних наукових і науково-технічних
розробок (623 – загальний фонд, що більше на 3 розробки, у зв’язку з
неправильним відображенням цього показника у паспорті бюджетної програми,
202 – спеціальний фонд при запланованому обсязі 200 од.); з яких завершено
та впроваджено 216 прикладних розробок (14 – загальний фонд, 202 –
спеціальний фонд при запланованому обсязі – 200). Зазначене пов’язано з
виконанням прикладних розробок терміном на 2019–2020 роки.
Крім того, не виконано такі результативні показники бюджетної
програми, як «кількість укладених ліцензійних договорів та договорів про
передачу майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності» – 1409 од.
(за якими отримано надходжень – 38 957,7 тис. грн), що на 841 од. менше від
плану (2250 од); «кількість договорів на виконання послуг, що надаються
бюджетними установами згідно з законодавством, які укладені зі сторонніми
22 особи (аспірантів) х 54,6 тис. грн. (середні витрати на навчання одного аспіранта за
очною (денною, вечірньою) формою навчання) = 1201,2 тис. грн; 12 осіб х 11,3 тис. грн (середні
витрати на навчання одного аспіранта за заочною формою навчання) = 135,8 тис. грн; 1 особа
(докторант) х 85,4 тис. грн (середні витрати на навчання одного докторанта) = 85,4 тис. грн,
разом – 1423,4 тис гривень.
16
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організаціями» – 1845 од., що на 794 од. менше плану (2639 од.), кількість
отриманих патентів у відомствах охоронних документів 430, що менше на
20 плану (450).
Опубліковано 5,5 тис. примірників наукових видань, збережено
11 об’єктів, що становлять національне надбання, видано 15 стипендій
Кабінету Міністрів України для молодих учених, що відповідає плану.
Проведеним аудитом також встановлено, що у 2018–2019 роках
завдання бюджетної програми за КПКВК 6591060 виконували 88 установ,
організацій, з них: 86 наукових установ, Державна установа «Гуртожитокготель аспірантів» та Державне видавництво «Аграрна наука».
При цьому аудит засвідчив, що НААН з недотриманням вимог пункту 6
Порядку № 1084 на конкурсних засадах, без застосування процедури
закупівлі відповідно до законодавства, визначено ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» (у 2018 році ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу»)
головною установою та виконавцем програми наукових досліджень 44
«Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного
розвиту аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції
(інноваційний розвиток)», підпрограми 1 «Методологічні і організаційні засади
інноваційної політики розвитку АПК на платформі наукових досягнень і
підприємницьких механізмів». Водночас слід зазначити, що ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки» є недержавною науковою установою з правом
здійснення господарської діяльності і не перебуває у віданні НААН, оскільки
не включений до переліку установ, організацій та підприємств, які входять до
складу НААН (Постанова № 1089).
Довідково. Відповідно до Статуту ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки»,
затвердженого загальними зборами учасників (протокол № 13 від 31.08.2018), товариство
створене шляхом реорганізації ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу», є
правонаступником всіх юридичних прав та обов’язків ЗАТ «Інститут інноваційного
провайдингу» та є юридичною особою за законодавством України. Товариство самостійно
визначає стратегію і тактику свого розвитку, формує виробничі та інші перспективні і
оперативні плани, програми відновлення і реконструкцію власних виробничих об’єктів тощо
(пункт 3 Статуту). Основний вид економічної діяльності (КВЕД) 72.20 Дослідження й
експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, дата реєстрації –
08.01.2003.

Відповідно до пункту 6 Порядку № 1084 замовлення на виконання
наукових досліджень і науково-технічних розробок установами, що належать
до сфери управління головного розпорядника бюджетних коштів,
здійснюється згідно із затвердженим замовником порядком. Відповідно до
пункту 7 розділу І Статуту НААН з метою виконання покладених на неї завдань,
зокрема, організовує і проводить фундаментальні і прикладні наукові
дослідження в наукових установах, які перебувають у її віданні.
НААН при формуванні тематики наукових досліджень на 2016–2020 роки
та визначенні програм і підпрограм наукових досліджень, керівників і головних
установ з їх виконання керувалось Положенням № 20, норми якого
поширюються лише на наукові установи, що перебувають у віданні НААН.
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Отже, НААН затверджено Положення № 20 для установ, які належать до
сфери його управління, як головного розпорядника бюджетних коштів, а тому
на ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» (у 2018 році ЗАТ «Інститут
інноваційного провайдингу»), як на недержавну наукову установу, яка не
перебуває у віданні НААН, вимоги Положення № 20 не поширюються. Проте
НААН згідно з вимогами Положення № 20 у 2018 – 2019 роках за результатами
конкурсного відбору укладались договори з ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» на виконання фундаментальних та прикладних досліджень, а
саме: від 05.01.2018 № 113 (ФД) – вартість договору 1 061,5 тис. грн; від
05.01.2018 № 114 (ПР) – 295,7 тис. грн; від 14.01.2019 № 86 (ФД) – 490 тис. грн;
від 14.01.2019 № 87 (ПР) – 101,5 тис. гривень.
Таким чином, НААН при фінансуванні окремих наукових і науковотехнічних програм визначало їх виконавцем ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» із застосуванням конкурсного відбору, а не процедури
закупівлі, у зв’язку з чим кошти державного бюджету у сумі 1 948,7 тис. грн
(2018 рік – 1 357,2 тис. грн, 2019 рік – 591,5 тис. грн), які спрямовані
товариству на виконання наукових досліджень, використані з порушенням
норми пункту 6 Порядку № 1084.
Аудитом встановлено, що відповідно до звітів про заборгованість за
бюджетними коштами (форма № 7д) за КПКВК 6591060 станом на 01.01.2019
дебіторська заборгованість за загальним фондом на початок року становила
113 тис. грн, на кінець року – 61 тис. грн, списано за рік – 55,8 тис. грн; за
спеціальним фондом на початок року становила 35 587,7 тис. грн, на кінець
року – 44 331,9 тис. грн, з неї прострочена – 12 588,9 тис. грн, списано за рік –
514,5 тис. гривень.
Довідково. За інформацією НААН, у 2018 році за загальним фондом державного
бюджету за КПКВК 6591060 Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою
списано дебіторську заборгованість за передплату періодичних видань на 2015 рік
ТОВ «НВП «Ідея». Позовні заяви, подані бібліотекою до Господарського суду міста Києва
щодо стягнення з ТОВ «НВП «Ідея» заборгованості у сумі 55,8 тис. грн, були задоволені
повністю, але заходи щодо розшуку Державною виконавчою службою майна боржника
виявились безрезультатними.
За спеціальним фондом державного бюджету за КПКВК 6591060 списано дебіторську
заборгованість Інститутом картоплярства у сумі 323,5 тис. грн (за насіння картоплі та
кукурудзи), Інститутом олійних культур – 92,8 тис. грн (неповернена оплата за бракований
товар), Державною дослідною станцією птахівництва – 38,6 тис. грн (за надані наукові
послуги та продукцію птахівництва), Донецькою державною дослідною станцією –
31,2 тис. грн (за насіння сільськогосподарських культур), Інститутом сільськогосподарської
мікробіології – 18,4 тис. грн (за наукоємну продукцію, препарати, роялті), Запорізьким
науково-дослідним центром з механізації тваринництва Національного наукового центру
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» – 10 тис. грн (попередня
оплата за створення науково-технічної продукції).

Відповідно до звітів про заборгованість за бюджетними коштами
(форма № 7д) за КПКВК 6591060 станом на 01.01.2020 дебіторська
заборгованість за загальним фондом на початок року становила 61 тис. грн, на
кінець року – 53,6 тис. грн (у т. ч. передплата періодичних видань 37,0 тис. грн);
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за спеціальним фондом на початок року становила 44 331,9 тис. грн, на кінець
року – 51 146,3 тис. грн, з неї прострочена – 15 646 тис. грн (ведеться
претензійно-позовна робота), списано за рік – 709,5 тис. гривень.
Довідково. За інформацією НААН, причинами утворення дебіторської заборгованості
є обмежені строки зберігання сільськогосподарської продукції, і як наслідок, реалізація насіння
державним підприємствам НААН та іншим суб’єктам господарювання здійснюється з
розстрочкою платежу, а також низька платоспроможність контрагентів.
У 2019 році списано дебіторську заборгованість Черкаською державною
сільськогосподарською дослідною станцією ННЦ «Інститут землеробства НААН» у сумі
650,9 тис. грн (насіння озимої пшениці, гороха та інші сільгоспкультури), Інститутом
садівництва НААН – 33,6 тис. грн (орендна плата та плата за комунальні послуги),
Інститутом зрошуваного землеробства – 25,0 тис. грн (за поштові послуги, послуги
автотранспорту, оренду майна, науково - технічні послуги).

Отже, як встановлено аудитом, протягом 2018–2019 років дебіторська
заборгованість за КПКВК 6591060, зокрема за спеціальним фондом
державного бюджету, має тенденцію до зростання. Так, станом на 01.01.2020,
порівняно з даними станом на 01.01.2018, дебіторська заборгованість за
спеціальним фондом збільшилася у 1,5 раза (або на 15 758,6 тис. грн) і
становила 51 146,3 тис. гривень. Прострочена дебіторська заборгованість
також збільшилась у 1,2 раза (з 12 588,9 тис. грн у 2018 році до 15 646 тис. грн
у 2019 році). При цьому внаслідок неналежного ведення претензійнопозовної роботи як наукових установ, так і НААН як головного
розпорядника бюджетних коштів, щодо стягнення дебіторської
заборгованості, списано як безнадійну дебіторську заборгованість на
загальну суму 1 279,8 тис. грн (2018 рік – 570,3 тис. грн, 2019 рік –
709,5 тис. грн), що є втратами надходжень державного бюджету.
Проведеним аудитом також встановлено, що через недостатню
ефективність системи внутрішнього контролю, запровадженої НААН як головним
розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної
програми за КПКВК 6591060, науковими установами, які перебувають у віданні
НААН, при використанні бюджетних коштів (зокрема, за контрольними
заходами, проведеними в ході аудиту територіальними управліннями Рахункової
палати) допущено порушення норм чинного законодавства як при плануванні,
так і використанні коштів державного бюджету, зокрема:

Встановлено недотримання вимог законодавства при плануванні
видатків державного бюджету, зокрема Порядку № 228 у сумі 4 347,5 тис. грн,
а саме:
У порушення пунктів 20 і 22 Порядку № 228: Інститутом тваринництва
НААН у проєктах кошторисів включено показники видатків державного бюджету
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2018 рік (355 тис. грн) та
2019 рік (308 тис. грн) на підставі недостовірних натуральних річних обсягів їх
споживання; науковими установами НААН у проєктах кошторисів на 2018–
2019 роки включено капітальні видатки на проведення капітального ремонту за
відсутності деталізованих розрахунків за видами та кількістю товарів (робіт,
послуг) із зазначенням вартості за одиницю на загальну суму 3684,5 тис. грн, у
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т. ч.: Інститутом тваринництва НААН на суму 834,5 тис. грн (2019 рік);
Інститутом овочівництва і баштанництва НААН – 650,0 тис. грн (2019 рік);
Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства
та сортовивчення НААН – 1900,0 тис. грн (2018–2019 роки); Інститутом
тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» –
Національним науковим селекційно-генетичним центром з вівчарства –
300,0 тис. грн (2019 рік).

Встановлено
недотримання
вимог
законодавства
при
затвердженні видатків державного бюджету у сумі 26 684,9 тис. грн, а саме:
у порушення пункту 28 (абзац другий) Порядку № 228 науковими
установами не приведено у відповідність штатний розпис з бюджетними
асигнуваннями та іншими показниками, доведеними лімітними довідками.
Так,
НААН
затверджено
в
штатному
розписі
Інституту
тваринництва НААН фонд оплати праці, який перевищував на 1879,7 тис. грн
видатки на оплату праці, затверджені планом використання бюджетних коштів на
2018 рік та на 1727,9 тис. грн (2019 рік); Інституту овочівництва і
баштанництва НААН – на 1289,5 тис. грн (2019 рік); Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН – на 4285,8 тис. грн (2019 рік).
У порушення пункту 29 Порядку № 228 НААН допущено прийняття та
затвердження в кошторисах наукових установ обсягів асигнувань спеціального
фонду у сумі 15378,3 тис. грн, не підтверджених розрахунками та економічними
обґрунтуваннями, у т. ч.: Інституту тваринництва НААН – 693,8 тис. грн
(2018 рік), 3999,9 тис. грн (2019 рік); Інституту біології тварин НААН –
2784,7 тис. грн (2018 рік), 1572,6 тис. грн (2019 рік); Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН – 6327,3 тис. грн (2019 рік).
Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН і
Подільською дослідною станцією садівництва Інституту садівництва НААН
допущено порушення бюджетного законодавства та нормативно-правових актів,
а саме частини третьої статті 51 Бюджетного кодексу України і абзацу п’ятого
пункту 43 Порядку № 228 відповідно у сумі 2019,9 тис. грн та 103,8 тис. грн,
оскільки обсяг коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв сформовано
та затверджено у кошторисах за відсутності затверджених головним
розпорядником бюджетних коштів – НААН, лімітів споживання по кожному їх
виду.

Встановлено
недотримання
вимог
законодавства
при
використанні бюджетних коштів у загальній сумі 13 001,3 тис. грн, а саме:
Інститутом тваринництва НААН допущено використання бюджетних
коштів з порушенням норм чинного законодавства у загальному обсязі
2 758,9 тис. грн:
1 458,9 тис. грн – зареєстровано кредиторську заборгованість станом на
01.01.2020 без відповідних бюджетних асигнувань (підтверджено листом
головного управління Державної казначейської служби України у Харківській
області від 21.02.2020 № 08-13/456), що відповідно до пункту 20 частини першої
статті 116 Бюджетного кодексу України є порушенням бюджетного
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законодавства в частині взяття зобов’язань без відповідних бюджетних
асигнувань;
1 300,0 тис. грн – не виконувались зобов'язання щодо виконання НДР
відповідно до умов господарського договору від 02.01.2019 № 1.1/19, укладеного
з ДП «ДГ «Гонтарівка». Так, у 2019 році отримання інститутом непередбаченого
умовами договору авансу на всю суму договору у розмірі 1 300,0 тис. грн,
спрямованого на забезпечення його поточних потреб, без оформлення актів
виконаних робіт, призвело до ризиків неефективних витрат господарства на їх
розробку;
Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН здійснено преміювання
працівників у загальній сумі 86,6 тис. грн. із зазначенням підстав у наказах, що
не відповідають вимогам пункту 2 Положення про матеріальне стимулювання
працівників, пункту 5.12 Колективного договору, чим порушено статтю 98
Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) (під час аудиту вжито заходи,
кошти в повному обсязі утримано з працівників та повернено на рахунок
інституту).
Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН допущено
використання бюджетних коштів з порушенням норм чинного законодавства та
нормативно-правових актів загалом на 493,5 тис. грн:
59,6 тис. грн – у порушення частини п’ятої статті 95 КЗпП, статті 33 Закону
України від 24.03.1995 № 108 «Про оплату праці» (далі – Закон № 108),
статей 18 та 19 Закону України від 05.10.2000 № 2017 «Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії», пункту 4 Порядку проведення
індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету
Міністів України від 17.07.2003 № 1078, не здійснено нарахування та виплату
індексації працівникам у сумі 59,6 тис. грн (у т. ч.: за листопад-грудень 2018 року
– 29,3 тис. грн, з липня по вересень 2019 року – 30,3 тис. грн);
433,9 тис. грн – у порушення вимог абзацу вісімнадцятого частини четвертої
статті 13 Бюджетного кодексу України, яким встановлено, що кошти, отримані як
плата за оренду майна бюджетної установи, використовуються на утримання,
облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ, отримані від
оренди майна кошти державного бюджету у сумі 433,9 тис. грн фактично
використані у 2019 році на оплату праці з нарахуваннями.
В Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН з
недотриманням вимог частини другої статті 28 Закону № 848 та Кваліфікаційних
вимог до посад керівних, наукових працівників та фахівців наукових підрозділів
наукових установ Національної академії аграрних наук України, затверджених
Постановою Президії НААН 18.06.2014, протокол № 8 (якими визначено
кваліфікаційну вимогу – науковий ступінь кандидата наук до посад головного,
провідного, старшого та молодшого наукового співробітника) фактично зайнято
станом на 01.10.2019 35,25 штатних наукових посад 46-ма працівниками, які
наукових ступенів не мають та на оплату праці яких спрямовано бюджетних
коштів у загальній сумі 3 528,8 тис. гривень.
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Селекційно-генетичним
інститутом
–
Національним
центром
насіннєзнавства та сортовивчення НААН з недотриманням пункту 46
Порядку № 228 у 2018–2019 роках проведено покриття витрат на оплату поточних
ремонтних робіт з обслуговування інженерних комунікацій, переданих в
обслуговування ТОВ «Олімп.Комсервіс.Плюс» (не передбачено планом
використання коштів) на загальну суму 100,9 тис. гривень.
Інститутом агроекології і природокористування НААН з недотриманням
вимог статті 15 Закону України № 108 не визначено в Колективному договорі
порядку виплати додаткової заробітної плати працівникам установи за участь у
виконанні договорів на замовлення сторонніх організацій. Виплата додаткової
заробітної плати за договірною тематикою регулювалася лише положенням про
преміювання. При цьому виплата працівникам установи здійснювалась на підставі
наказів не про преміювання, а про додаткову оплату праці, за якими у 2018–
2019 роках виплачено 6 032,6 тис. грн (2018 рік – 4 573,6 тис. грн, 2019 рік –
1 459 тис. гривень).

Установлено недотримання вимог законодавства при проведенні
науковими установами закупівлі товарів, робіт і послуг у загальній
сумі 51 503,2 тис. грн, а саме:
Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН в порушення частини
сьомої статті 2 Закону № 922 у 2018 році укладено два договори без застосування
процедур закупівель на постачання пального на суму 159,9 тис. грн, при тому, що
річна вартість предмета закупівлі становила 3 232,47 тис. грн (складено протокол про
адміністративне правопорушення головою тендерного комітету від 01.11.2019, який
листом Рахункової палати від 04.12.2019 № 10-3275 надіслано до Фрунзенського
районного суду міста Харкова. За результатами моніторингу Єдиного державного
реєстру судових рішень встановлено, що 05.02.2020 Фрунзенський районний суд
міста Харкова у справі № 645/8147/19 постановив закрити провадження у справі про
адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 16414
Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), у зв’язку
із закінченням на момент розгляду справи строку накладення адміністративного
стягнення);
Крім того, в порушення пункту 3 частини другої статті 22 Закону № 922 у
2019 році інститутом під час складання тендерних документацій для проведення
відкритих торгів за 22 закупівлями очікуваною вартістю 14 054,8 тис. грн
тендерна документація не містила інформацію про необхідні технічні, якісні та
кількісні характеристики предмета закупівлі, які передбачають необхідність
застосування заходів із захисту довкілля.
Дніпропетровською дослідною станцією Інституту овочівництва і
баштанництва НААН у порушення абзацу восьмого частини першої статті 10
Закону № 922 у 2018 році не оприлюднено два договори про закупівлю послуг
загальною вартістю 1 116,2 тис. грн та у 2019 році два звіти про укладені договори
загальною вартістю 2 187,5 тис. грн (складено протокол про адміністративне
правопорушення секретарем тендерного комітету Дніпропетровської дослідної
станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН від 08.11.2019, який листом
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Рахункової палати від 03.12.2019 № 10-3264 надіслано до Дніпропетровського
районного суду Дніпропетровської області. За результатами моніторингу Єдиного
державного реєстру судових рішень, секретаря тендерного комітету
Дніпропетровської дослідної станції Інституту овочівництва і баштанництва
НААН визнано
винним у вчиненні адміністративного правопорушення,
передбаченого частиною першою статті 16414 КУпАП, та накладено
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17000 гривень).
Донецькою державною сільськогосподарською дослідною станцією НААН
у порушення абзацу десятого частини першої статті 10 Закону № 922 несвоєчасно
оприлюднено в системі електронних закупівель звіти про виконання п’яти
договорів загальною вартістю 32 420,8 тис. грн (складено п’ять протоколів про
адміністративні правопорушення провідним юрисконсультом сектору
інтелектуальної власності та правового забезпечення Донецької державної
сільськогосподарської дослідної станції НААН, уповноваженою особою з питань
організації та проведення процедур закупівель від 15.11.2019, які 04.12.2019
надіслано до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. За
результатами Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що
19.12.2019 Красноармійським міськрайонним судом Донецької області прийнято
рішення об’єднати в одне провадження матеріали за вказаним п’ятьма
протоколами та 28.12.2019 цим же судом прийнято рішення – визнати винним
провідного юрисконсульта сектору інтелектуальної власності та правового
забезпечення Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції
НААН, уповноважену особу з питань організації та проведення процедур
закупівель у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого
частиною першою статті 16414 КУпАП та призначити адміністративне стягнення –
штраф у розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН, Інститутом
сільського господарства Карпатського регіону НААН та Подільською дослідною
станцією садівництва Інституту садівництва НААН в порушення абзацу п’ятого
частини першої статті 2 та абзацу одинадцятого частини першої статті 10
Закону № 922 головами тендерних комітетів вказаних установ не забезпечено, а
секретарями тендерних комітетів не проведено своєчасне оприлюднення в системі
«Прозоро» звітів про укладені договори загальною вартістю 1 268,3 тис. грн, вартість
предмета закупівлі яких перевищувала 50,0 тис. грн, але була меншою за
200,0 тис. грн (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН – чотири
звіти загальною вартістю 273,0 тис. грн, Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН – дев’ять звітів загальною вартістю 808,3 тис. грн,
Подільська дослідна станція садівництва Інституту садівництва НААН – два звіти
загальною вартістю 187,0 тис. гривень).
Під час проведення аудиту посадовими особами Рахункової палати
складено:
- протокол про адміністративне правопорушення заступником директора
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН від 30.10.2019, який
листом Рахункової палати від 18.11.2020 № 10-3105 надіслано до Вінницького
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міського суду Вінницької області. Постановою Вінницького міського суду
Вінницької області від 18.12.2019 у справі № 127/31864/19 заступника директора
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН визнано винним у
вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою
статті 16414 КУпАП, та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у
розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить
11900 гривень;
- протокол про адміністративне правопорушення науковим співробітником
лабораторії економіки Інституту сільського господарства Карпатського
регіону НААН від 01.11.2019, який 20.11.2019 надіслано до Пустомитівського
районного суду Львівської області. За результатами моніторингу Єдиного
державного реєстру судових рішень встановлено, що 18.12.2019 Пустомитівським
районним судом Львівської області прийнято рішення – провадження у справі
закрити за відсутністю в діях наукового співробітника лабораторії економіки
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН складу
адміністративного правопорушення;
- протокол про адміністративне правопорушення в. о. директора
Подільської дослідної станції садівництва Інституту садівництва НААН від
12.11.2019, який 11.12.2019 надіслано до Вінницького районного суду Вінницької
області. За результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових
рішень встановлено, що 09.01.2020 Вінницьким районним судом Вінницької
області прийнято рішення – визнати винним в. о. директора Подільської дослідної
станції садівництва Інституту садівництва НААН у вчиненні відповідного
адміністративного правопорушення та призначити йому стягнення у вигляді
штрафу в розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Державною установою «Миколаївська державна сільськогосподарська
дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН» в порушення
частини першої статті 32 Закону № 922 укладено договори про закупівлю з ФОП 1
на суму 71,7 тис. грн, ФОП 2 – 116,0 тис. грн, ТОВ – 108,0 тис. грн раніше на
5 – 14 днів від дати протоколу розкриття тендерних пропозицій, розміщеного на
вебпорталі Уповноваженого органу 02.07.2019, та визначено переможця до
процедури розкриття тендерних пропозицій.
Національним науковим центром «Інститут землеробства НААН» з
недотриманням вимог статті 4 Закону № 922 не оприлюднено на вебпорталі
Уповноваженого органу з питань закупівель додаток до Річного плану закупівель
на 2018 рік, про що складено протокол про адміністративне правопорушення
заступником директора з наукової роботи в Національному науковому центрі
«Інститут землеробства НААН» від 22.11.2019, який листом Рахункової палати
від 10.12.2019 № 10-3347 надіслано до Києво-Святошинського районного суду
Київської області. За результатами моніторингу Єдиного державного реєстру
судових рішень встановлено, що 04.02.2020 Києво-Святошинським районним
судом Київської області у справі № 369/99/20 прийнято рішення визнати винним
заступника директора з наукової роботи в Національному науковому центрі
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«Інститут землеробства НААН» та накласти адміністративне стягнення у вигляді
штрафу в розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 Встановлено нерезультативне у сумі 1 262,5 тис. грн, непродуктивне у
сумі 2 414 тис. грн та неекономне використання бюджетних коштів у сумі
3 785,2 тис. грн, а саме:
Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН допущено
нерезультативне використання бюджетних коштів у сумі 724,8 тис. грн, які
використані на навчання в аспірантурі за держзамовленням 8 осіб, які звільнилися
не відпрацювавши 3 роки у науковій установі НААН.
Інститутом кормів та сільського господарства Поділля НААН допущено
нерезультативне використання бюджетних коштів у загальній сумі 537,7 тис. грн, з
яких 239,1 тис. грн – на підготовку 5-ти осіб, які завершили навчання у 2018 році в
аспірантурі Інституту, без захисту дисертації та здобуття наукового ступеня;
75,2 тис. грн – на підготовку аспірантів, які були виключенні без поважних причин;
223,4 тис. грн – на навчання 3-х непрацевлаштованих випускників.
Інститутом біології тварин НААН допущено непродуктивне використання
бюджетних коштів у загальній сумі 14,5 тис. грн унаслідок проведення за рахунок
коштів спеціального фонду за КПКВК 6591060 оплати земельного податку за
земельну ділянку під будівлями, які передані до статутного фонду
ТзОВ ЛНВЦ «Західплемресурси» (2018 рік – 9,0 тис. грн, 2019 рік – 5,5 тис. гривень).
Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН допущено
непродуктивне використання бюджетних коштів у загальній сумі
2 093,6 тис. грн, які спрямовані на оплату праці та поточне утримання інституту,
оскільки відсутні договори впровадження 7 НДР, завершених у 2018 році.
Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» з
недотриманням вимог статей 759, 799 Цивільного кодексу України, без
укладання договору найму (оренди), автомобіль TOYOTA COROLLA
АА 89- 23 ОН, 2013 року випуску, який обліковується на балансі ННЦ «Інститут
аграрної економіки», фактично використовувався працівником НААН. Отже,
кошти спеціального фонду у сумі 64,2 тис. грн, спрямовані у 2018–2019 роках на
технічне обслуговування цього автомобіля, використані непродуктивно.
Селекційно-генетичним
інститутом
–
Національним
центром
насіннєзнавства та сортовивчення внаслідок здійснення витрат (оплати
теплопостачання) на утримання приміщень площею 3241,7 кв. м (лабораторні
корпуси та будівля конференц-залу, яка знаходиться в аварійному стані), що не
використовуються в науковій та господарській діяльності у зв’язку з відсутністю
потреби, допущено непродуктивне використання коштів державного бюджету
у сумі 112,2 тис. гривень.
Дніпропетровською дослідною станцією Інституту овочівництва і
баштанництва
НААН
у
2019
році
списано
пально-мастильні
матеріали загальною сумою 23,9 тис. грн на утримання трьох одиниць
транспортних засобів, які залучались установою на підставі договорів про
використання власного автотранспорту в службових цілях за відсутності
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погоджень (наказів) Інститутом овочівництва та баштанництва НААН, що є
непродуктивним використанням бюджетних коштів.
Дніпропетровською дослідною станцією Інституту овочівництва і
баштанництва НААН допущено непродуктивні витрати на утримання
житлового фонду у сумі 105,6 тис. гривень.
Дніпропетровською дослідною станцією Інституту овочівництва і
баштанництва НААН та ДУ Інститутом зернових культур, внаслідок внесення
змін до договорів на закупівлю пального, фактично закуплено нафтопродукти за
дорожчою ціною, що призвело до неекономного використання коштів
державного бюджету в загальній сумі 3 785,2 тис. грн (Дніпропетровська
дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва НААН – 9,1 тис. грн
та 151,9 тис. грн (2019 рік); ДУ Інститут зернових культур – 1 933,4 тис. грн у
2018 році та 1690,8 тис. грн у 2019 році).

У зв’язку з неналежним веденням претензійної-позовної роботи
науковими установами НААН щодо стягнення дебіторської заборгованості за
спеціальним фондом державного бюджету (за оренду майна, відшкодування
комунальних послуг, за послуги з обслуговування каналізаційних мереж,
ненарахування штрафних санкцій), втрати надходжень спеціального фонду
державного бюджету становили 5 980,6 тис. грн (Селекційно-генетичний
інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення –
5799,5 тис. грн; Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова
«Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з
вівчарства – 44,3 тис. грн; Інститут тваринництва НААН – 34,5 тис. грн,
Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва
НААН – 102,3 тис. гривень);

Внаслідок стягнення грошової суми з рахунку Селекційногенетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення на користь АТ «ЕК «Одесаобленерго», а саме погашення
заборгованості (у бухгалтерському обліку Інституту не рахувалася) за активну
електричну енергію, яка була використана мешканцями житлових будинків,
розташованих на території Інституту (покрито витрати фізичних осіб), втрати
надходжень державного бюджету становили 348,2 тис. гривень.

У порушення статті 3 Закону № 2269, пункту 59 Статуту НААН за
відсутності рішень НААН та без укладання договору оренди в корпусі № 1
адміністративної будівлі ННЦ «Інститут аграрної економіки» площу 3174 кв. м
займає Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, яка є
окремою юридичною особою. Зазначене призвело до недонадходження коштів
до спеціального фонду Інституту в сумі 736,1 тис. грн (2018 рік – 464,0 тис. грн;
8 місяців 2019 року – 272,1 тис. грн), у зв’язку з неукладенням договорів на
відшкодування витрат балансоутримувача.
В порушення абзацу одинадцятого статті 4 Закону № 3065 ННЦ «Інститут
аграрної економіки» не погоджені з НААН 11 із 28 договорів оренди майна та
додаткових угод до них, які діяли станом на 01.11.2019, на приміщення загальною
площею 882,4 кв. метрів. Надходження до спеціального фонду від оренди цих
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приміщень (за вартістю оренди за базовий місяць) становили 1 133,8 тис. грн
(2018 рік – 493,6 тис. грн, 11 місяців 2019 року – 640,2 тис. гривень).
Науковими установами НААН не забезпечено правильності та своєчасності
відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності окремих
фінансово-господарських операцій у загальній сумі 102 443,3 тис. гривень
(додаток 9).
Таким чином НААН, як головним розпорядником коштів державного
бюджету та виконавцем бюджетної програми за КПВК 6591060, у тому числі у
зв’язку з неналежним станом фінансового забезпечення, мету бюджетної
програми не досягнено. Невиконаними є і основні результативні показники, які
характеризують виконання бюджетної програми. Чисельність працівників
НААН скорочується, отже, науковий потенціал аграрної науки втрачається.
Кількість аспірантів та докторантів, які завершують навчання із захистом
дисертації, постійно зменшується. Зменшується і кількість впровадження
завершених прикладних розробок (54 відсотки).
Неналежним є і стан внутрішнього контролю з боку НААН як
головного розпорядника бюджетних коштів та відповідального виконавця
бюджетної програми за КПКВК 6591060. Як наслідок, при використанні
коштів державного бюджету за цією бюджетною програмою у 2018–
2019 роках допущено:
НААН: нецільове використання коштів державного бюджету у сумі
586 860,5 тис. грн (2018 рік – 581 210,5 тис. грн, 2019 рік – 5 650 тис. грн);
з порушенням чинного законодавства – 1 948,7 тис. грн (2018 рік –
1 357,2 тис. грн, 2019 рік – 591,5 тис. грн); непродуктивне та нерезультативне
використання бюджетних коштів – відповідно 122 тис. грн і 3 192,4 тис. грн
(2018 рік – 1 769 тис. грн, 2019 рік – 1 423,4 тис. грн); втрати надходжень до
спеціального фонду державного бюджету – 1 826,2 тис. гривень. Крім того,
допущено порушення бюджетного законодавства при плануванні видатків
державного бюджету за КПКВК 6591060 у сумі 782 387,6 тис. грн та
неефективне управління бюджетними коштами у сумі 63 тис. грн, які
залишились невикористаними і повернені до державного бюджету.
Науковими установами, які перебувають у віданні НААН, порушено
норми чинного законодавства при плануванні (4 347,5 тис. грн),
затвердженні (26 684,9 тис. грн) та використанні коштів державного бюджету
(13 001,3 тис. грн); при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг
(51 503,2 тис.
грн);
здійснено
нерезультативне
(1 262,5 тис. грн),
непродуктивне (2 414 тис. грн) та неекономне (3 785,2 тис. грн) використання
бюджетних коштів. Крім того, втрати надходжень до спеціального фонду
державного бюджету, зокрема внаслідок неналежного ведення претензійнопозовної роботи, становили 7 064,9 тис. гривень. Не забезпечено
правильності та своєчасності відображення в бухгалтерському обліку та
фінансовій
звітності
фінансово-господарських
операцій
(102 443,3 тис. гривень).
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3.2.2 Організаційне забезпечення виконання наукових досліджень у галузі
агропромислового комплексу науковими установами на замовлення НААН
НААН відповідно до пунктів 1 та 4 Статуту є самоврядною науковою
організацією, самоврядність якої полягає, зокрема, у самостійному визначенні
тематики, форм організації та проведення фундаментальних і прикладних
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.
Відповідно до пункту 7 Статуту НААН визначає пріоритетні напрями
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на
розвиток галузей агропромислового комплексу;
формує програми
фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань розвитку
галузей агропромислового комплексу, використання природних ресурсів,
охорони навколишнього природного середовища, соціального розвитку сільських
територій; організовує і проводить фундаментальні і прикладні наукові
дослідження в наукових установах, які перебувають у її віданні.
У 2018 – 2019 роках стратегія діяльності НААН та розвитку аграрної науки
формувалася відповідно до положень Стратегії сталого розвитку «Україна–2020»,
схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Закону України
від 26.11.2015 № 848, Пріоритетних завдань аграрної науки України на 2016–
2020 роки, затверджених постановою Президії НААН від 26.03.2014
(протокол № 4).
Пріоритетні напрями17 розвитку науки і техніки на період до 2020 року
визначено Законом України від 11.07.2001 № 2623 «Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки» (далі – Закон № 2623). Відповідно до статті 4
Закону № 2623 для формування пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки Кабінет Міністрів України на підставі рекомендацій Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій із залученням Національної академії
наук України, національних галузевих академій наук, центральних органів
виконавчої влади розробляє і здійснює державну цільову програму
прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України
відповідно до Закону України «Про державні цільові програми».
Згідно зі статтею 5 Закону № 2623 реалізація пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки забезпечується шляхом розроблення та виконання
за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і
науково-технічних розробок державних цільових програм, державного
замовлення на науково-технічну продукцію, підготовку наукових кадрів,
інформаційне та матеріально-технічне забезпечення наукових досліджень і
науково-технічних розробок.
1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і
держави; 2) інформаційні та комунікаційні технології; 3) енергетика та енергоефективність;
4) раціональне природокористування; 5) науки про життя, нові технології профілактики та
лікування найпоширеніших захворювань; 6) нові речовини і матеріали.
17
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Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науковотехнічних розробок на період до 2020 року затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 07.09.2011 № 942 (далі – Постанова № 942). Слід зазначити,
що пріоритетні напрями, визначені Законом № 2623 та Постановою № 942, є
узагальненими та не передбачають виконання конкретних завдань і одержання
очікуваних результатів досліджень.
Аудитом встановлено, що програмний документ, зокрема державна цільова
програма розвитку аграрного сектору економіки України, наразі відсутній, а
Розпорядженням № 1437 (із змінами згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 17.04.2019 № 254-р) схвалено лише Концепцію Державної цільової
програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року. Як
наслідок, НААН як самоврядна організація, фактично самостійно визначає
напрями та тематики власних наукових досліджень відповідно до
Положення № 20.
НААН має у своїй структурі Президію, апарат Президії, відділення, які
координують діяльність науково-дослідних інститутів та інших наукових
установ, організацій, підприємств, які перебувають у її віданні, та здійснює
свої повноваження через загальні збори, Президію та її Бюро, відділення і наукові
установи, а також членів НААН. Основною ланкою структури НААН є наукові
установи.
Як засвідчив аудит, усі наукові установи НААН об’єднані за галузевим
принципом і відповідними напрямами аграрної науки та координуються шістьма
відділеннями НААН18.
Довідково. Відділення спрямовує роботу наукових установ на розв’язання наукових
проблем визначеного напряму, разом з іншими відділеннями розв’язує комплексні (міжгалузеві)
наукові проблеми, організовує виконання рішень загальних зборів НААН, Президії, Бюро
Президії НААН. До персонального складу відділення входять члени НААН, керівники наукових
установ, провідні вчені за пропозицією наукових установ.

Зокрема, аудитом встановлено, що Відділенням аграрної економіки і
продовольства
координується
діяльність
товариства
з
додатковою
відповідальністю «Інститут обліку та фінансів», а Відділенням наукового
забезпечення інноваційного розвитку – ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки», що не узгоджується з положеннями Статуту НААН
(пункти 9, 63, 74), оскільки ці товариства є приватними та не перебувають у
віданні НААН.
Положення № 20 містить основні принципи планування наукових
досліджень науковими установами НААН, а також загальні вимоги, процедури та
правила відбору і затвердження наукових проєктів (завдань наукових досліджень
другого рівня), їх реєстрації та обліку, поточного контролю за виконанням,
оцінювання отриманих результатів і приймання завершених наукових
досліджень.
Відділення землеробства, меліорації та механізації; Відділення рослинництва;
Відділення зоотехнії; Відділення ветеринарної медицини; Відділення аграрної економіки і
продовольства; Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку.
18
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Тематика наукових досліджень формується із програм наукових
досліджень (ПНД), які є системою взаємопов’язаних завдань та проєктів,
спрямованих
на
виконання
науково-дослідних
та
дослідноконструкторських робіт, забезпечення науково-технічного прогресу галузей
агропромислового комплексу та аграрної науки (пункт 4 розділу І
Положення № 20).
Довідково. ПНД можуть містити: підпрограми, які є складовою
програми, що формується для проведення досліджень за конкретним видом
рослин, тварин, окремими галузями, напрямами аграрної науки; завдання
досліджень першого рівня, яке об’єднує ряд завдань щодо виконання
досліджень певного напряму (селекційні, біологічні, агротехнологічні,
зоотехнологічні, ветеринарні, економічні тощо); проєкти (завдання
досліджень другого рівня): дослідження, як правило, з обумовленими
термінами виконання (фундаментальні – до п’яти років, прикладні – до трьох
років), обсягом фінансування та конкретними виконавцями і кінцевими
результатами; пошукову тематику, що формується і виконується
установою та включає виконання короткотермінових (на один рік )
ініціативних фундаментальних та прикладних досліджень, що є
перспективними для отримання принципово важливих результатів для
започаткування нових наукових напрямів і можуть виходити за межі основних
напрямів наукової діяльності установи, тощо.

Слід зазначити, що термін пошукової тематики, визначений
Положенням № 20, «виконання короткотермінових (на один рік)
ініціативних фундаментальних та прикладних досліджень, що є
перспективними для отримання принципово важливих результатів, для
започаткування нових наукових напрямів і можуть виходити за межі
основних напрямів наукової діяльності установи» не відповідає терміну,
визначеному ДСТУ 3973-2000, згідно з яким «пошукові наукові
дослідження» – теоретичні дослідження, пов'язані з поглибленням знань
із визначеної наукової проблеми і (або) створенням підґрунтя для
проведення прикладних досліджень».
Відповідно до Положення № 20:
- наукові установи подають до НААН заявки згідно з встановленими
вимогами 19;
- відділення Академії формують персональний склад експертних
комісій з визначення тематики фундаментальних і прикладних досліджень
(наказ НААН від 28.11.2014 № 248);

З висвітленням актуальності досліджень, техніко-економічного обґрунтування
методів, способів їх виконання та відомостей щодо патентної чистоти і
конкурентоспроможності очікуваних результатів досліджень, а також рівня забезпечення
досліджень матеріально-технічними ресурсами та науковими кадрами.
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- експертні комісії здійснюють наукову і науково-технічну експертизу
заявок, визначають переможців конкурсу, подають перелік обраних за конкурсом
проєктів до галузевих відділень20;
- відділеннями на основі обраних за конкурсом наукових проєктів
здійснюється формування назв програм наукових досліджень, визначаються
керівники і головні наукові установи з їх виконання;
- сформований перелік програм наукових досліджень затверджується
постановою Президії НААН (щорічно здійснюється оновлення програм наукових
досліджень, розглядається стан виконання завдань, вносяться корективи
стосовно подальшого його виконання та затверджуються обсяги фінансування
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету);
- проєкти фундаментальних і пошукових досліджень подаються НААН до
Експертної ради з питань оцінювання фундаментальних науково-дослідних робіт
при Національній академії наук України для отримання позитивної експертної
оцінки, а зведений тематичний план прикладних досліджень – до МОН;
- затверджені в установленому порядку наукові дослідження реєструються
та обліковуються в Українському інституті науково-технічної та економічної
інформації;
- щорічно НААН укладає договори з головними установами та
співвиконавцями окремо на проведення фундаментальних та прикладних
досліджень (додатками до договорів є технічні завдання, плановий обсяг коштів
на рік, вимоги до проведення робіт, рівня і способів їх виконання, наукові
результати, що очікуються, прогноз стосовно використання результатів
дослідження, протокол узгодження вартості робіт та календарні плани.
Щорічно до 31 грудня кожного року виконавець подає замовнику акт здачіприймання науково-технічної продукції, анотаційний звіт про виконання наукових
досліджень, звітний кошторис);
- на основі завдань наукових досліджень наукові установи формують
перспективні плани на 2016–2020 роки; річні плани науково-дослідних робіт та
програми наукових досліджень;
- наукові установи щорічно до 31 січня подають до галузевих відділень
схвалені вченими радами наукові звіти про результати виконання наукових
досліджень за планом попереднього року, які враховуються при формуванні
річного звіту про діяльність НААН; наукові установи-виконавці двічі на рік
Основними завданнями експертної комісії є: об’єктивне комплексне дослідження
об’єкта експертизи; встановлення відповідності об’єктів експертизи вимогам і нормам чинного
законодавства, умовам конкурсу проєктів (завдань другого рівня) НААН; визначення
відповідності поданих на конкурс проєктів пріоритетам державної науково-технічної політики
з відповідного напряму наукових досліджень, тенденціям науково-технічного прогресу,
економічній доцільності, сучасному рівню наукових знань та її вимогам екологічної безпеки;
аналіз матеріально-технічних та соціально-економічних наслідків у разі реалізації проєкту, що
подається на експертизу; підготовка науково обґрунтованих експертних висновків (положення
про експертні комісії з питань формування та реалізації тематики наукових досліджень НААН
на 2016–2020 роки затверджене постановою Президії НААН від 26.11.2014 (протокол № 21).
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звітують перед головною установою з виконання ПНД, яка в свою чергу надає
зведені звіти НААН.
Організаційна схема формування тематики наукових досліджень на 2016–
2020 роки і контролю за їх виконанням у НААН наведена в додатку 10.
Разом з тим аудитом встановлено недотримання НААН окремих
принципів планування, процедур відбору та поточного контролю за
виконанням, оцінюванням отриманих результатів наукових досліджень.
Так, аналізом наданих до аудиту протоколів експертних комісій відділень
НААН (грудень 2014 року) встановлено, що експертними комісіями проводилась
експертиза заявок лише на їх відповідність напрямам наукової діяльності галузевих
відділень. При цьому в протоколах відсутні висновки щодо відповідності поданих
на конкурс проєктів пріоритетам державної науково-технічної політики,
тенденціям науково-технічного прогресу, економічній доцільності, сучасному
рівню наукових знань та її вимогам екологічної безпеки, не проводився аналіз
матеріально-технічних та соціально-економічних наслідків у разі реалізації
проєкту.
З недотриманням вимог пункту 2.18 розділу ІІ Положення № 20 НААН не
подавались проєкти пошукових досліджень (плануються щорічно, термін
виконання 1 рік) до Експертної ради з питань оцінювання фундаментальних
науково-дослідних робіт при Національній академії наук України, натомість
здійснювалась їх експертиза лише експертними комісіями галузевих відділень.
Довідково. Проєкти фундаментальних досліджень пройшли експертизу у липні
2015 року в Експертній раді з питань оцінювання фундаментальних науково-дослідних робіт
при Національній академії наук України, за результатами якої отримано експертні висновки
щодо позитивного оцінювання і визнання доцільності їх виконання, а зведений тематичний
план прикладних досліджень був погоджений МОН.

За результатами наукової і науково-технічної експертизи та конкурсного
відбору НААН сформовано перелік із 44 програм (підпрограм) наукових
досліджень, керівників та головних установ з їх виконання на 2016–2020 роки,
затверджений постановою Президії НААН від 23.04.2015 (протокол № 5).
Постановою Президії НААН від 23.03.2016 (протокол № 4) повторно
затверджується перелік вже із 45 програм та підпрограм наукових досліджень
НААН на 2016–2020 роки, керівників та головних установ з їх виконання, до якого в
подальшому кожного року вносились зміни у зв’язку із збільшенням кількості
програм наукових досліджень (за результатами наукової експертизи) та зміною
окремих керівників з їх виконання.
У 2018 році наукові установи виконували (відповідно до оновленого
затвердженого постановою Президії НААН від 11.04.2018 № 7/9 переліку
програм (45) та підпрограм наукових досліджень на 2016–2020 роки)
1440 завдань з плановим обсягом фінансування із загального фонду
державного бюджету за КПКВК 6591060 362 624,6 тис. грн; у 2019 році
відповідно до затвердженого постановою Президії НААН від 26.02.2019
№ 02/06 переліку 46 програм (підпрограм) наукових досліджень –
1420 завдань
з
обсягом
фінансування
із
загального
фонду
250 911,6 тис. гривень.
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Структура розподілу програм наукових досліджень у розрізі відділень
НААН, головних установ та співвиконавців наведена у додатку 11.
У 2018–2019 роках НААН договори на виконання фундаментальних
досліджень укладено з 50 головними науковими установами та співвиконавцями,
на виконання прикладних досліджень – із 49 науковими установами.
Аудитом встановлено, що НААН у 2018 – 2019 роках не забезпечено
своєчасного затвердження обсягів фінансування фундаментальних та
прикладних досліджень, внаслідок чого у 2018 році договори укладені
05.01.2018, що на 26 днів раніше затвердженого постановою Президії від
31.01.2018 № 2 «Про бюджетне фінансування Національної академії аграрних
наук України у 2018 році» розподілу асигнування загального фонду державного
бюджету за напрямами використання та між науковими установами.
У 2019 році з недотриманням вимог пункту 59 розділу VІ Статуту
НААН, Президією НААН рішення про розподіл бюджетних коштів не
ухвалено, а затверджено лише наказом НААН від 17.01.2019 № 1. При цьому
договори з науковими установами укладено 14.01.2019.
Аудитом також встановлено, що НААН з недотриманням пункту 4
Розділу ІV Положення № 20, який передбачає звітування наукових установ до
31 січня наступного року за звітним, зобов’язало наукові установи прозвітувати
за період 19.11–30.11.2018 та 18.11–29.11.2019, тобто на два місяці раніше
передбаченого терміну, як наслідок, річні звіти про діяльність НААН за 2018–
2019 роки є неповними та не відображають загальних результатів діяльності
за рік. Зокрема, у звітних даних наукових установ за 2019 рік не відображені
бюджеті кошти загального фонду у сумі 48 939 тис. грн, отримані ними
наприкінці року.
Як засвідчив аудит, НААН відповідно до пункту 7 Статуту бере участь у
реалізації державної політики щодо практичного застосування результатів
наукової діяльності.
Результатом здійснених фундаментальних та прикладних досліджень,
які спрямовуються на здобуття нових знань про закономірності функціонування
існуючих та створення новітніх біологічних і фізичних об’єктів, їх взаємодії та
впливу на навколишнє природне середовище, є розроблення на базі цих знань
наукових продуктів для інноваційного розвитку агропромислового
комплексу, використання яких сприятиме збільшенню обсягів виробництва
конкурентоспроможної продукції.
Закон № 848 (стаття 1) визначає, що науково-технічний (прикладний)
результат21 – одержані під час проведення прикладних наукових досліджень,
науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені
матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно
вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні
Науково-технічний (прикладний) результат може бути у формі ескізного проєкту,
експериментального (дослідного) зразка або його діючої моделі, конструкторської або технологічної
документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка, проєкту нормативно-правового
акта, нормативного документа або науково-методичних документів тощо.
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рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть
бути впроваджені в суспільну практику.
Постановою Президії НААН від 27.11.2019 № 18/11 затверджено Положення
про порядок передачі завершених наукових розробок наукових установ НААН для їх
подальшого впровадження, яким визначено, що завершеними наукові розробки
вважаються тоді, коли здійснений обсяг науково-дослідних робіт, передбачений
технічним завданням, тематичним планом; проведене попереднє випробування та
предмет підтвердження науково-прикладного результату, розроблені та
зареєстровані в органах стандартизації, а науково-прикладні результати
розглянуті методичною комісією, затверджені вченою радою наукової установи та
зареєстровані в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації.
Як засвідчив аудит, у 2018 – 2019 роках за результатами проведених
фундаментальних досліджень науковими установами створено 2297 видів
науково-технічної продукції, у тому числі 1984 за рахунок коштів загального
фонду, 313 – спеціального; за результатами проведених прикладних досліджень
створено 2587 видів науково-технічної продукції (у тому числі 2188 – загальний
фонд, 399 – спеціальний фонд) (діаграма 6).
Діаграма 6. Структура науково-технічної продукції, створеної науковими
установами НААН у 2018 – 2019 роках.
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* Гіпотези, методології, нові критерії оцінки, класифікації, паспорти культур клітин, генетичні
паспорти сільськогосподарських рослин та тварин, штами мікроорганізмів та ґрунтових організмів,
системи моніторингу природних екосистем, принципи розведення та розселення комах-ентомофагів,
колекції генетичних ресурсів рослин.
** Рецептури, технічні і агрономічні вимоги, заводські лінії, системи машин, технологічні
карти, інструкції, регламенти, настанови, комп’ютерні програми, вихідні дані, поживні середовища,
ізоляти збудників, прогнози.

Аудитом встановлено, що у 2018–2019 роках за рахунок коштів загального
фонду найбільшу кількість науково-технічної продукції створили наукові установи
відділення рослинництва (1692 НТП) за результатами проведених
1322 фундаментальних та прикладних досліджень; наукові установи відділення
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землеробства, меліорації та механізації – 1341 НТП (664 дослідження); відділення
зоотехнії – 362 НТП (377); відділення наукового забезпечення інноваційного
розвитку – 318 НТП (103); відділення аграрної економіки і продовольства –
280 НТП (261); відділення ветеринарної медицини – 179 НТП (133 дослідження).
За поданими заявками на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної
власності, створеними у попередніх роках, науковими установами НААН у 2018 –
2019 роках отримано 1021 охоронний документ, з них: на промислову власність –
416 патентів, на знаки для товарів і послуг – 9 свідоцтв, на реєстрацію майнового
права селекційних досягнень у рослинництві – 534 свідоцтва і патенти, внесено у
Реєстр авторського права і суміжних прав України – 57 свідоцтв на наукові,
службові твори та 5 свідоцтв про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні.
Найбільшу кількість патентів на об’єкти права промислової власності
отримали ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського
господарства» – 21 патент на винаходи; на корисні моделі – ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» – 38 та «Інститут
свинарства і агропромислового виробництва» – 37 патентів. Високі показники
об’єктів права інтелектуальної власності на селекційні досягнення у рослинництві
мають Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення – 124, ДУ Інститут зернових культур – 87 та Інститут
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН – 52 патенти.
У 2016–2019 роках впроваджено 1163 види НТП, створені за рахунок коштів
загального фонду, у тому числі у 2018 році – 496, у 2019 році – 261. За рахунок
коштів спеціального фонду впроваджено 333 види НТП, у тому числі у 2018 році –
110, у 2019 році – 151.
За інформацією НААН, наукові установи Академії володіють потужним
науковим потенціалом, але недостатнім рівнем комерціалізації завершених
наукових розробок та їх впровадження в агроформуваннях регіонів.
Встановлено, що у 2018–2019 роках найбільше отримали власних
надходжень на 1 гривню із загального фонду державного бюджету Інститут
сільського господарства Північного Сходу – 4,7 грн і 11,6 грн; Інститут сільського
господарства Степу – 7,4 грн і 10,3 грн; Інститут луб’яних культур – 6,2 грн і
6,9 грн; Інститут овочівництва і баштанництва НААН – 2,6 грн і 6,8 грн;
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення – 1,9 грн і 3,4 грн; Миронівський інститут пшениці імені
В. М. Ремесла – 1,7 грн і 3,3 грн; Інститут зрошуваного землеробства – 1,7 грн і
3,5 грн; Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового
виробництва – 1,6 грн і 2,2 грн; Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» –
1,5 грн і 2,2 грн; Інститут олійних культур – 1,7 грн і 2,1 грн; ННЦ «Інститут
механізації і електрифікації сільського господарства» – 1,2 грн і 1,9 грн
відповідно.
Водночас найменше власних надходжень отримали Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека – 0,01 грн і 0,003 грн; ННЦ «Інститут аграрної
економіки» – 0,24 грн і 0,23 грн; ННЦ «Інститут бджільництва імені
П. І. Прокоповича» – 0,3 грн і 0,5 грн; Інститут біології тварин – 0,3 грн і 0,5 грн;
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Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця – 0,3 грн і 0,6 грн;
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» – 0,5 грн і
0,6 грн; Інститут ветеринарної медицини – 0,3 грн і 0,6 грн; ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» – 0,4 грн і 0,6 грн;
Інститут тваринництва НААН – 0,2 грн і 0,7 грн; Інститут рибного господарства –
0,5 грн і 0,7 грн відповідно.
Слід зазначити, що причинами несвоєчасного наукового впровадження є
застаріле наукове та лабораторне обладнання, яке стримує адаптацію та
впровадження нових методів досліджень; неприйняття своєчасних управлінських
рішень щодо державної реєстрації відповідних прав інтелектуальної власності на
наукові розробки з метою реалізації господарствам реального сектору
агропромислового виробництва.
Крім того, недостатній рівень співпраці з дослідними господарствами за
договорами з впровадження завершених наукових розробок; внесення фахових
видань до міжнародних наукометричних баз даних; оновлення баз об’єктів
інтелектуальної власності та реалізації наукоємної продукції за ліцензійними
договорами; участі науковців у виконанні вітчизняних проєктів, зарубіжних
грантів, укладання господарських договорів.
Аудитом встановлено, що наукові установи національних галузевих
академій наук підлягають обов’язковій державній атестації в порядку,
встановленому Законом № 848.
Постановою № 540 затверджено Порядок проведення державної атестації
наукових установ, а Постановою № 288 продовжено до 1 червня 2019 року:
строк державної атестації наукових установ, яка здійснюється в порядку і в
терміни, визначені Порядком № 540; строк включення до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави. Наказом Міністерства
освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації
наукових установ» затверджено Методику № 1008.
Довідково. Термін «державна атестація наукової установи» означає комплекс заходів
щодо оцінювання ефективності наукової, науково-технічної діяльності (далі – діяльність)
наукової установи відповідно до її завдань за такими напрямами, зокрема:
1) рівень забезпечення науковими і науково-технічними кадрами;
2) стан матеріально-технічної бази;
3) якість діяльності, що визначається на основі: експертної оцінки з використанням
наукометричних та інших показників, що використовуються в міжнародній системі
експертизи; показників фінансово-економічної діяльності (зокрема, фінансування
фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок); обсягу надходжень від патентно-ліцензійної діяльності і патентів на винаходи
та корисні моделі тощо).

За інформацією НААН, наданою до аудиту, 69 наукових установ, які
перебувають у віданні НААН, що становить 82,1 відс. загальної кількості установ,
які підлягають обов’язковій державній атестації (84), отримали у травні 2019 року
за результатами державної атестації класифікаційні оцінки від найнижчої
1,55 балів до найвищої 4,52 бала, рейтингові оцінки – 1,89 та 4,65 балів відповідно
та віднесено їх до І-ІІІ класифікаційних груп з терміном наступної атестації 2021–
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2024 роки. Інститут землекористування НААН, створений у 2018 році, державну
атестацію не проходив.
Довідково. ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» та ТДВ «Інститут обліку і
фінансів», які не перебувають у віданні НААН, також пройшли державну атестацію.

Аналіз результатів оцінювання ефективності діяльності наукових установ,
які перебувають у віданні НААН наведений в табл. 4
Таблиця 4
Аналіз результатів оцінювання ефективності діяльності наукових установ, які
перебувають у віданні НААН
Термін
Кількість
Класифікаційна
Рейтингова
Класифікаційна
наступної
установ
оцінка (бали)
оцінка (бали)
група
атестації, рік
17
2,93-4,52
3,66-4,65
I
2024
36

2,61-3,89

2,70-3,94

II

2022

16

1,55-2,63

1,89-2,62

III

2021

Разом: 69

х

х

х

х

Разом з тим аудитом встановлено, що 15 наукових установ НААН, що
становить 17,9 відс. (додаток 12), та які є юридичними особами і відповідно до
статутів – державними бюджетними неприбутковими науковими установами, з
недотриманням вимог частини сьомої статті 18 Закону № 848, пункту 2
Постанови № 288, пункту 5 Порядку № 540 заявки та інформаційні матеріали в
обов’язковому порядку до МОН не подавали та відповідно обов’язкову державну
атестацію не пройшли.
Відповідно до статті 12 Закону № 848 наукові установи включаються до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави,
строком до п’яти років у межах строку, визначеного за результатами державної
атестації.
Постановою № 380 затверджено Положення про Державний реєстр
наукових установ, яким надається підтримка держави. Наказом № 767
затверджено Порядок включення до Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави.
До Реєстру включаються наукові установи, діяльність яких має важливе
значення для науки, економіки та виробництва.
Проведеним аудитом встановлено, що відповідно до наказів МОН до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави на
термін від одного до п’яти років, включено 55 наукових установ, що перебувають
у віданні НААН (65,5 відс. від 84 установ), у т. ч.: 39 Інститутів та Національних
наукових центрів, Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Е. Ф. ФальцФейна, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека та 14 дослідних
станцій.
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Крім того, відповідно до наказа Міністерства освіти і науки України від
05.12.2019 № 1520 включено ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки»
(до 31.05.2022), яке не перебуває у віданні НААН.
Аналіз результатів включення наукових установ, що перебувають у віданні
НААН, до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави, наведений в табл. 5.
Таблиця 5
Аналіз результатів включення наукових установ, що перебувають у віданні НААН, до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави
Кількість
установ
10
13
29
1
2
Разом: 55

Накази МОН про включення наукових
установ до Державного реєстру,
дата та номер
25.06.2019 № 889; 21.08.2019 № 1139;
05.12.2019 № 1520
25.06.2019 № 889; 21.08.2019 № 1139;
05.12.2019 № 1520
25.06.2019 № 889; 21.08.2019 № 1139;
05.12.2019 № 1520
05.12.2019 № 1520
21.08.2019 № 1139; 05.12.2019 № 1520

Термін дії свідоцтва, рік

25.06.2020; 21.08.2020;
05.12.2020
25.06.2021; 21.08.2021;
05.12.2021
31.05.2022; 25.06.2022;
21.08.2022; 05.12.2022
05.12.2023
31.05.2024

При цьому 29 наукових установ, що перебувають у віданні НААН
(34,5 відс.), МОН не включено до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави (15 дослідних станцій, які у 2019 році не пройшли
державну атестацію, 9 – отримали відмову МОН через низьку результативну
оцінку їх наукової діяльності, 4 –не отримано відповіді від МОН; 1 – документи
до МОН не подавались, у зв’язку з тим, що ця наукова установа податковими
пільгами не користується).
Довідково. За поясненням Інституту садівництва НААН, відповідно до вимог МОН для
включення до державного реєстру, установа за результатами своєї діяльності має набрати
не менше 40 балів. Жодна з дослідних станцій не досягла цієї межі. Причиною цього є вкрай
недостатнє фінансування аграрної науки, що викликало істотний відплив кадрів та
відсутність коштів на оновлення матеріально-технічної бази. Фундаментальні дослідження
виконуються, як правило, в інституті, а дослідні станції займаються прикладними
дослідженнями та випробуванням наукових розробок. На дослідних станціях відсутні доктори
наук, аспіранти і докторанти, немає експертів для залучення до міжнародної експертизи,
відсутні члени іноземних академій та міжнародних наукових товариств. Зважаючи на
специфіку роботи науковців, на дослідних станціях не пишуть монографії, мало друкуються у
міжнародних цитованих виданнях. Через відсутність коштів станція не має унікального
обладнання, об’єктів національного надбання. Перелічене є основною складовою бальної оцінки
і, звичайно, не дало змоги набрати достатню кількість балів.

Таким чином, стан організаційного забезпечення виконання наукових
досліджень у галузі агропромислового комплексу науковими установами, які
перебувають у віданні НААН, на її замовлення є недостатнім для
ефективного використання коштів державного бюджету, які спрямовуються
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на ці цілі, у тому числі через недоліки планування наукових досліджень та
контролю за їх виконанням і оцінюванням отриманих результатів.
Не пройшли передбачену статтею 11 Закону України від 26.11.2015
№ 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» державну атестацію
у термін до 1 червня 2019 року 15 наукових установ (17,9 відсотків).
Не включено МОН до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави, діяльність яких має важливе значення для розвитку
науки, економіки і виробництва, 29 наукових установ НААН (34,5 відс.) у
зв’язку з низьким рівнем їх наукової діяльності.
Несвоєчасне впровадження наукової продукції та низький рівень її
комерціалізації не сприяють інноваційному розвитку агропромислового
комплексу, збільшенню обсягів виробництва конкурентоспроможної
продукції для задоволення потреб держави.
Напрями та тематики наукових досліджень, які здійснювалися НААН
у період 2018–2019 років як самоврядною організацією, формувалися
самостійно та за відсутності державної цільової програми розвитку
аграрного сектору економіки (розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30.12.2015 № 1437, із змінами згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 17.04.2019 № 254-р, схвалено лише Концепцію Державної
цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до
2022 року), що впливало як на стан планування і виконання НААН таких
досліджень, так і на стан запровадження їх результатів у галузях
агропромислового комплексу і їх оцінку.
Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки
і технологій за результатами заслуховування НААН як головного
розпорядника бюджетних коштів про стан їх використання на наукову та
науково-технічну діяльність та отримані результати у 2018 році зазначив, що
рівень фундаментальних досліджень, що проводиться НААН, є недостатнім,
а ефективність використання бюджетних коштів може бути суттєво
поліпшена. Крім того, Науковий комітет Національної ради звернув увагу
НААН на необхідність термінового проведення атестації установ НААН та
аудиту їхньої наукової і господарської діяльності; розгляду доцільності
функціонування НААН як окремого головного розпорядника бюджетних
коштів у контексті потреб держави; проведення більшої кількості
фундаментальних та прикладних наукових досліджень за рахунок
конкурсного фінансування.
3.3 Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету за
бюджетною програмою за КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо
підтримки науково-дослідних господарств»
Ціллями державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація
бюджетної програми за КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо
підтримки науково-дослідних господарств», є: науковий супровід
вирішення актуальних проблем селекції, насінництва та технологій вирощування
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сільськогосподарських культур і тварин, а також збереження біорізноманіття та
розширення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і культур.
Метою цієї бюджетної програми є впровадження у виробництво
високоурожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та садивного
матеріалу.
Завданням бюджетної програми є виробництво оригінального та елітного
насіння нових та перспективних сортів і гібридів сільськогосподарських культур
та садивного матеріалу.
Проведеним аудитом встановлено, що у 2018–2019 роках за
КПКВК 6591080 на здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних
господарств за напрямом «Селекція сільськогосподарських культур у ланках
первинного рослинництва» використано 2 611,97 тис. грн за загальним фондом, у
тому числі: 2018 рік – 1 527,5 тис. грн (100 відс. плану), 2019 рік – 1 084,5 тис. грн
(71 відс. плану – 1 527,5 тис. гривень). Залишок відкритих асигнувань у сумі
443 тис. грн залишились невикористаними та повернені до державного бюджету
у зв’язку з припиненням реєстрації зобов'язань Казначейством відповідно до
доручення Прем’єр-міністра України № 46351/0/1-19 з 17.12.2019, що є
неефективним управлінням коштами державного бюджету.
Слід зазначити, що паспорт бюджетної програми за КПКВК 6591080 на
2018 рік затверджений спільним наказом НААН та Міністерства фінансів України від
03.04.2018 № 125/402; на 2019 рік – наказом НААН від 28.05.2019 № 60 та погоджений
Міністерством фінансів України, з обсягом бюджетних призначень за загальним
фондом державного бюджету щорічно – 1 527,5 тис. грн, тобто з порушенням
частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України щодо недотримання
термінів їх затвердження – на 47 і 102 дні відповідно.
Механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за
програмою «Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних
господарств», визначає Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних
господарств, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
13.06.2012 № 530 (далі – Порядок № 530).
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є НААН.
Основними цілями використання бюджетних коштів є, зокрема,
збільшення обсягів виробництва оригінального насіння з метою
прискореного впровадження у виробництво високоврожайних сортів і
гібридів сільськогосподарських культур та садивного матеріалу.
Відповідно до пункту 3 Порядку № 530 бюджетні кошти спрямовуються
науково-дослідним господарствам, які перебувають у віданні НААН, на фінансування
заходів, зокрема, з селекції сільськогосподарських культур у ланках первинного
рослинництва та використовуються відповідно до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 232 (далі –
Порядок № 232).
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Довідково. Відповідно до пункту 4 Порядку № 232 розподіл бюджетних коштів за
погодженням з Мінфіном пропорційно прогнозованим обсягам витрат на виконання робіт у
первинному насінництві кожного підприємства, що визначені науково-виробничими програмами
первинного насінництва на відповідний рік, здійснює, зокрема, Національна академія аграрних наук за
програмою «Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва».
Згідно з цим порядком бюджетні кошти спрямовуються на часткову компенсацію
вартості виконаних робіт у первинному насінництві юридичним особам незалежно від форми
власності та господарювання, крім бюджетних установ (далі – компенсація): за програмою
«Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва» –
підприємствам, які перебувають у віданні НААН.
До вартості виконаних робіт у первинному насінництві, яка підлягає компенсації,
включається вартість придбання насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, пальномастильних матеріалів, запасних частин до сільськогосподарської техніки без урахування сум
податку на додану вартість.

Проведеним аудитом встановлено, що у 2018 – 2019 роках діяли конкурсні
комісії з визначення виконавців бюджетної програми «Здійснення заходів щодо
підтримки
науково-дослідних
господарств»
за
напрямом
«Селекція
сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва» відповідно у
кількості 9 і 7 чоловік, затверджені постановами Президії НААН від 24.02.2016 (із
змінами, внесеними постановою Президії НААН від 25.08.2016) та від 26.02.2019.
Положення про комісію НААН з визначення виконавців цієї бюджетної програми
затверджене наказом НААН від 11.01.2017 № 5.
Оголошення про приймання заявок на проведення компенсації вартості
виконаних робіт у первинному насінництві у 2018–2019 роках розміщені на
сайті НААН 22.12.2017 і 10.12.2018 та в журналі «Вісник аграрної науки», згідно
з якими документи подавалися до НААН у 2018 році – до 22.01.2018, у
2019 році – до 10.01.2019 включно.
Відповідно до протоколів комісії НААН з визначення виконавців бюджетної
програми «Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств» від
24.01.2018 № 1 та від 11.03.2019 № 1, до комісії в 2018 та 2019 роках надійшли заявки
від трьох державних підприємств, які надали необхідний пакет документів та
науково-виробничі програми з первинного насінництва.
При цьому слід зазначити, що у 2018–2019 роках виробництвом
насінництва займалися понад 100 суб’єктів господарювання, які перебувають
у віданні НААН22. Водночас заявки на участь у конкурсі подано лише трьома
такими суб’єктами господарювання, що може свідчити як про
недосконалість механізмів надання такої підтримки, так і про
неефективність такої бюджетної програми.
Довідково. Визначена мета науково-виробничих програм – об'єктивне обґрунтування
необхідності і важливості оптимального ведення первинного насінництва на високому
науковому рівні для забезпечення агроформувань різних форм власності та відомчої

22

Суб’єктами господарювання вироблено: у 2018 році насіння озимих культур: добазового,
базового насіння 31805 тонн та сертифікованого – 14284 тонни; насіння ярих зернових культур:
добазового, базового – 10662 тонни та сертифікованого – 6431 тонна; у 2019 році насіння озимих
культур: добазового, базового насіння 31107,9 тонни та сертифікованого – 13802,5 тонни; насіння ярих
зернових культур: добазового, базового – 7384,9 тонни та сертифікованого – 4480 тонн.
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підпорядкованості високоякісним добазовим (оригінальним) та (базовим) елітним
насінням сортів зернових культур селекції інституту, занесених до Держреєстру сортів
рослин, придатних для поширення в Україні, а також основні завдання їх реалізації.

За результатами розгляду поданих підприємствами документів комісією
складено реєстри підприємств, які мають право на компенсацію.
Розподіл кошів державного бюджету за КПКВК 6591080 у 2018 та
2019 роках пропорційно прогнозованим обсягам витрат на виконання робіт
у первинному насінництві кожного підприємства було здійснено за наказами
НААН від 24.01.2018 № 24 та від 28.03.2019 № 30 «Про затвердження розподілу
кошів державного бюджету, передбачених на фінансування заходів з селекції
сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва», які були
погоджені листами Мінфіну відповідно від 27.02.2018 № 06120-08-17/5558 та
від 08.05.2019 № 06120-09-7/12306 (табл. 6).
Проведеним аудитом встановлено, що у 2018–2019 роках кошти
державного бюджету за КПКВК 6591080 у сумі 2 612 тис. грн за загальним
фондом (2018 рік – 1 527,5 тис. грн, 2019 рік – 1 084,5 тис. грн) фактично
спрямовані на виробництво та розмноження оригінального насіння. При
цьому відповідно до паспорта бюджетної програми за КПКВК 6591080 та
Порядку № 530 (пункт 3) кошти використовуються за напрямом – селекція
сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва.
Таблиця 6
Реєстр підприємств, які мають право на часткову компенсацію вартості виконаних робіт
у первинному насінництві у 2018–2019 роках
тис. грн
Підприємство
2018 рік
2019 рік

ДП «ДГ «Еліта»
Миронівського інституту пшениці
ім. В.М.Ремесла НААН
(Київська обл.)
ДП «ДГ «Покровське» Селекційногенетичного інституту –
Національного центру
насіннєзнавства та сортовивчення
(Одеська обл.)
ДП «ДГ «Красноградське»
ДУ Інституту зернових культур
НААН (Харківська обл.)

Разом
Коефіцієнт пропорційності

Прогнозовані
витрати
відповідно до
програм

Планова
сума
компенсації

Прогнозовані
витрати
відповідно до
програм

Планова
сума
компенсації

470,0

323,0

488,0

310,2

463,4

318,5

491,9

312,7

1 289,0

886,0

1 423,2

904,6

2 222,4

1 527,5
68,7

2 403,1

1 527,5
63,6

Слід зазначити, що Закон України від 26.12.2002 № 411 «Про насіння і
садивний матеріал» (далі – Закон № 411, який з 03.12.2012 викладено в новій
редакції) застосовує іншу термінологію. Так, згідно з Законом № 411 первинні
ланки насінництва – посіви (насадження) розсадників добору і розмноження
визнаного сорту добазового насіння. При цьому у Порядку № 530 та паспорті
бюджетної програми за КПКВК 6591080 застосовано термінологію «ланки
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первинного рослинництва». Крім того, Законом № 411 визначено категорію
насіння і садивного матеріалу – насіння і садивний матеріал, отримані на певному
етапі відтворення сорту: базове насіння – насіння первинних ланок насінництва,
що використовують для подальшого його розмноження і отримання базового
насіння; базове насіння – генерації насіння, отримані від послідовного
розмноження добазового насіння; сертифіковане насіння – генерації насіння,
отримані від послідовного розмноження базового насіння. Натомість, у паспорті
бюджетної програми за КПКВК 6591080 та звіті про його виконання
застосовується термінологія, чинна до 03.12.2012, а саме «оригінальне насіння».
Отже, використання НААН коштів державного бюджету за
КПКВК 6591080 у сумі 2 612 тис. грн на цілі, які не відповідають напрямам
використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної
програми та в порядку використання бюджетних коштів, що відповідно до
статті 119 Бюджетного кодексу України є нецільовим використанням
бюджетних коштів, а також порушенням бюджетного законодавства
(стаття 116 Бюджетного кодексу України), має ознаки кримінального
правопорушення, передбаченого статтею 210 Кримінального кодексу
України.
Проведеним аудитом також встановлено, що відповідно до звітів про
виконання паспорта бюджетної програми за 2018 – 2019 роки результативними
показниками її виконання є: площа посіву для виробництва оригінального
насіння: 2018 рік – 156,5 га (79,4 відс. запланованої площі (197 га)); 2019 –
181,7 га (70,2 відс. запланованої площі (258,7 га)); обсяг виробленого
оригінального насіння зернових і зернобобових культур: 2018 – 295 тонн
(94 відс. запланованого обсягу (314,2 тонни)), 2019 – 217,6 тонни (68 відс.
запланованого обсягу (319,8 тонни)).
При цьому слід зауважити, що у 2018 році на зазначені вище цілі
використано бюджетних коштів у сумі 1 527,5 тис. грн (відповідає плану), у
2019 році – 1084,5 тис. грн (71 відс. плану), що в розрахунку на 1 тонну
виробництва оригінального насіння зернових і зернобобових культур
становить: у 2018 – план – 4,9 тис. грн, факт – 5,2 тис. грн; у 2019 – план –
4,8 тис. грн, факт – 5,0 тис. гривень.
Отже, фактичні витрати НААН на часткову компенсацію вартості
виконаних робіт у первинному насінництві у розрахунку на одиницю виробленої
продукції перевищили планові показники на 0,3 тис. грн у 2018 році і на
0,2 тис. грн у 2019 році, або сумарно на 122 тис. грн (2018 рік – 82 тис. грн,
2019 рік – 40 тис. грн), що є непродуктивним використанням коштів
державного бюджету.
Проведений аудит також засвідчив, що державним підприємствам, що
включені у реєстр підприємств, які мають право на часткову компенсацію
вартості виконаних робіт у первинному насінництві за придбання:
насіння розсадників розмноження для виробництва оригінального
насіння: у 2018 році у кількості 4 тонни (у 3,3 раза менше плану (13,2 тонни),
виплачено часткову компенсацію у сумі 109,1 тис. грн (34,7 відс. плану); у 2019 –
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за придбання 1,1 тонни (у 15,8 разів менше плану (17,4 тонни) виплачено
39,6 тис. грн (8,2 відс. плану);
мінеральних добрив: у 2018 році у кількості 56,2 тонни (у 1,5 раза
перевищує план (38,2 тонни)), виплачено часткову компенсацію у сумі
373,2 тис. грн (на 38 відс. більше плану); у 2019 році – за придбання 1,4 тонни (у
18,6 раза менше плану (26 тонн)), виплачено 200 тис. грн (68,6 відс. плану);
засобів захисту рослин: у 2018 році у кількості 1001,5 кг (у 1,4 раза
перевищує план (729,7 кг), виплачено часткову компенсацію у сумі
332,1 тис. грн (99,4 відс. плану); у 2019 році – за придбання 715,5 кг
(94,8 відс. плану (754,7 тонни)), виплачено 229,7 тис. грн (у 1,1 раза
більше плану);
паливно-мастильних матеріалів: у 2018 році у кількості 23,9 тонни
(у 1,2 раза перевищує план (19,2 тонни)), виплачено часткову компенсацію у сумі
384,7 тис. грн (план 382,8 тис. грн); у 2019 році – за придбання 13,9 тонни (план
14,7 тонни), виплачено 316,2 тис. грн (85,2 відс. плану);
запасних частин до сільськогосподарської техніки: у 2018 році у сумі
328,4 тис. грн (у 1,5 раза перевищує план (225,9 тис. грн)); у 2019 році –
299 тис. грн (у 1,7 раза більше плану (173,2 тис. гривень)).
Крім того, аудит засвідчив, що фактичні витрати з виконаних робіт у
первинному насінництві, подані державними підприємствами до НААН для
отримання компенсації, у 2018 році становили 4 086,8 тис. грн, виплачено
компенсації з державного бюджету у сумі 1 527,5 тис. грн (37,4 відс.);
у 2019 році – 252,7 тис. грн, виплачено 1 084,5 тис. грн (48,1 відсотка). Водночас
часткова компенсація вартості виконаних робіт у первинному насінництві
виплачувалась НААН державним підприємствам непропорційно обсягам
фактично понесених витрат кожного підприємства, а саме: у 2018 році – від
13,6 відс. до 93,8 відс.; у 2019 році – від 19,5 відс. до 98,2 відсотка. При цьому
розподіл кошів державного бюджету за КПКВК 6591080 у 2018 та 2019 роках
затверджувався наказами НААН пропорційно прогнозованим обсягам
витрат кожного підприємства – 68,7 відс. у 2018 році, 63,6 відс. у
2019 році (табл. 7).
Таблиця 7
Часткова компенсація фактично понесених витрат державних підприємств з виконання
робіт у первинному насінництві у 2018–2019 роках за КПКВК 6591080
тис. грн
№
п/п
1

2

Підприємство

ДП «ДГ «Еліта»
Миронівського
інституту пшениці
ім. В. М. Ремесла
НААН (Київська обл.)
ДП «ДГ «Покровське»
Селекційногенетичного

Фактичні
витрати

2018 рік
Сума
компенсації

Відс.
компенсації

Фактичні
витрати

2019 рік
Сума
компенсації

2374,9

323,0

13,6

130

0

0

767,4

318,5

41,5

1269,5

247

19,5

Відс.
компенсації

Продовження таблиці 7
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№
п/п

3

Підприємство

інституту –
Національного центру
насіннєзнавства та
сортовивчення
(Одеська обл.)
ДП «ДГ «Красноградське»
ДУ Інституту
зернових культур
НААН
(Харківська обл.)

Разом

Фактичні
витрати

2018 рік
Сума
компенсації

Відс.
компенсації

Фактичні
витрати

2019 рік
Сума
компенсації

944,5

886

93,8

853,2

837,5

98,2

4086,8

1527,5

37,4

2252,7

1084,5

48,1

Відс.
компенсації

Отже, з метою забезпечення справедливого і неупередженого розподілу
бюджетних коштів, спрямованих на
часткову компенсацію вартості
виконаних робіт у первинному насінництві, на сьогодні існує необхідність у
прийнятті та дотриманні норм відповідних нормативних актів щодо
рівномірного розподілу бюджетних коштів між підприємствами пропорційно
обсягам фактично понесених ними витрат.
Проведеним аудитом також встановлено, що діяльність трьох державних
підприємств, що за результатами конкурсу щорічно включалися у реєстр
підприємств, які мають право на часткову компенсацію вартості виконаних робіт
у первинному насінництві та які фактично її отримували, є прибутковою.
Так, у 2018 – 2019 роках чистий прибуток ДП «ДГ «Еліта» Миронівського
інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН становив відповідно 16 тис. грн і
47 тис. грн; ДП «ДГ «Покровське» Селекційно-генетичного інституту –
Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення – по 100 тис. грн
щорічно; ДП «ДГ «Красноградське» ДУ Інституту зернових культур НААН –
1 997,0 тис. грн і 835 тис. гривень. При цьому слід зазначити, що
ДП «ДГ «Красноградське» ДУ Інституту зернових культур НААН, яке отримало
у 2018–2019 роках з державного бюджету найбільшу суму компенсації
(886 тис. грн – у 2018 році, 837,5 тис. грн – у 2019 році), в порушення абзацу
першого частини п’ятої статті 111 Закону № 185 не забезпечено перерахування
частини чистого прибутку до державного бюджету у загальному обсязі
1 915,3 тис. грн (2018 рік – 1497,75 тис. грн, 2019 рік – 417,5 тис. гривень). Слід
зазначити, що ДП «ДГ «Красноградське» ДУ Інституту зернових культур НААН
не є науковою установою та не включено до Державного реєстру наукових
установ, яким надається підтримка держави.
Проведеним аудитом також встановлено, що державнми підприємствами,
що включені у реєстр підприємств, які мають право на часткову компенсацію
вартості виконаних робіт у первинному насінництві, здійснювалися закупівлі
окремих видів мінеральних добрив за цінами вище середніх цін в Україні
(табл. 8).
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Так, аналіз даних, наведених в таблиці 8, засвідчує, що закупівельні ціни
на комплексні добрива перевищують середні їх ціни в Україні на 28,8 відс., і на
карбамідно-аміачну суміш – на 5,3 відсотка. Розрахунковий обсяг перевитрат
на закупівлі мінеральних добрив вказаними державними підприємствами,
які перебувають у віданні НААН (у порівнянні з середньою ціною) становить
більше 100 тис. гривень.
Таблиця 8
Інформація про перевитрати при купівлі мінеральних добрив державними
підприємствами, які перебувають у віданні НААН у 2018 році
Вартість за
ПереВартість,
середніми
Найменування
витрати,
тис. грн
цінами,
тис. грн
тис. грн
ДП «ДГ «Еліта» Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН
карбамідно-аміачна
251,4
696,7
175,1
660
165,9
9,2
суміш (КАС)
ДП «ДГ «Покровське» Селекційно-генетичного інституту – Національного центру
насіннєзнавства та сортовивчення
комплексні
220
1432,2
315,1
1019,1
224,2
91
добрива
490,2
390,1
100,1
Разом
Кількість,
ц

Ціна,
грн за
1ц

Середня
ціна, грн
за 1 ц

Така ж ситуація з закупівлею державними підприємствами, які перебувають
у віданні НААН окремих видів засобів захисту рослин (табл. 9).
Таблиця 9
Інформація про перевитрати при купівлі засобів захисту рослин державними
підприємствами, які перебувають у віданні НААН у 2018 році
Вартість за
Ціна,
Вартість, Середня середніми Перевитрати,
Найменування Кількість
грн
тис. грн ціна, грн
цінами,
тис. грн
тис. грн
ДП «ДГ «Еліта» Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН
Фунгіциди, л
555
1170,6
649,7
484,7
269
380,7
Гербіциди, кг
57,6
6582,8
379,2
728,6
42
337,2
Гербіциди, л

1890
362,6
685,3
164,4
310,7
374,6
ДП» ДГ «Покровське» Селекційно-генетичного інституту – Національного центру
насіннєзнавства та сортовивчення
Гербіциди, кг
21
1322,4
27,8
728,6
15,3
12,5
ДП «ДГ «Красноградське» ДУ Інституту зернових культур НААН
Гербіциди, кг
Гербіциди, л
Разом

5
830
х

1040,1
240
х

5,2
199,2
1946,4

728,6
164,4
х

3,6
136,5
777,1

1,6
62,7
1169,3

Зокрема, аналіз даних, наведених в таблиці 9, засвідчує, що закупівельні
ціни,
зокрема,
ДП «ДГ «Еліта» Миронівського
інституту
пшениці
ім. В. М. Ремесла НААН на гербіциди перевищують середні в Україні, майже в

72

9 разів (у кілограмах) та в 2,2 раза (в літрах), на фунгіциди – в 2,4 раза;
ДП «ДГ «Красноградське» ДУ Інституту зернових культур НААН – на гербіциди
(в літрах) в 1,8 раза.
Розрахунковий обсяг перевитрат на закупівлі у 2018 році засобів
захисту рослин вказаними державними підприємствами, які перебувають у
віданні НААН (у порівнянні з середньою ціною) становить майже
1 170 тис. гривень.
Аудитом, проведеним у ДП «ДГ «Еліта» Миронівського інституту пшениці
імені В. М. Ремесла НААН, також встановлено, що насіння категорії супереліта,
еліта, Р-ІІ, яке тривалий час (в окремих випадках до 4 років) не було реалізовано
або посіяне, переведено в фуражне зерно для подальшого використання в
потребах господарства, а саме: у 2018 році переведено 29 найменувань такого
насіння 4 культур (озимі і ярі пшениця та ячмінь) вагою 467 тонн (у тому числі
урожаю 2018 року – 46,45 тонни) загальною вартістю 2 509,1 тис. грн; у
2019 році – 22 найменування насіння 4 культур (озимі і ярі пшениця та ячмінь)
вагою 188,9 тонни загальною вартістю 692,8 тис. гривень. Слід зазначити, що
середня ціна реалізації насіння категорії супереліта, еліта, Р-ІІ озимих і ярих
пшениці та ячменю становила у 2018 році 10,6 тис. грн, у 2019 році –
13,3 тис. гривень. Отже, внаслідок неефективних управлінських рішень
керівництва ДП «ДГ «Еліта» у 2018–2019 роках нанесено шкоду
(за розрахунками) державному підприємству відповідно у сумі понад
2 400 тис. грн і 1 800 тис. гривень. Крім того, аудитом встановлено, що
ДП «ДГ «Еліта» за наявності трудових ресурсів та сільськогосподарської техніки:
тракторів – 14 од. (у т. ч. справних – 12 од.), тракторних причепів – 14 од.
(у т. ч. справних – 10 од.), 12 вантажних автомобілів (у т. ч. справних – 11 од.),
1 зернозбирального комбайна (справний), 3 кормозбиральних комбайни
(у т. ч. справних – 2 од.) у 2018 та 2019 роках укладалися договори з іншими
організаціями
та
фізичними
особами-підприємцями
на
оренду
сільськогосподарської техніки та на виконання сільськогосподарських робіт,
на що підприємством використано 7 509,5 тис. гривень. При цьому
кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 за розрахунками
ДП «ДГ «Еліта» з надавачами послуг з оренди сільськогосподарської техніки та
на виконання сільськогосподарських робіт становила 884,3 тис. грн, протягом
2018 року виконано робіт та надано послуг загальною вартістю 3824,7 тис. грн,
оплачено – 3202,6 тис. грн; кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 –
1506,4 тис. грн, протягом 2019 року виконано робіт та надано послуг –
4 135,8 тис. грн, оплачено – 4306,8 тис. грн, кредиторська заборгованість станом
на 01.01.2020 – 1 335,4 тис. гривень.
Найбільшим
надавачем
згаданих
послуг
та
виконавцем
сільськогосподарських робіт був ФОП, з яким у 2018 та 2019 роках укладено
8 договорів на загальну суму 2 726,7 тис. грн, та якому у 2018–2019 роках
підприємство сплатило (з урахуванням кредиторської заборгованості станом на
01.01.2018 – 667,2 тис. грн) 2 977,6 тис. гривень. При цьому ФОП як послуга
надавалася лише техніка, на якій працював персонал державного підприємства.
Отже, у 2018–2019 роках основні результативні показники, які
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характеризують виконання бюджетної програми за КПКВК 6591080, є
невиконаними. Обсяг виробленого оригінального насіння зернових і
зернобобових культур становив 512,6 тонни, у тому числі: у 2018 році –
295 тонн (94 відс. плану), у 2019 – 217,6 тонни (68 відс. плану). Частково
виконаним є завдання бюджетної програми, а саме виробництво
оригінального та елітного насіння нових та перспективних сортів і гібридів
сільськогосподарських культур та садивного матеріалу. Визначена мета
бюджетної програми не досягнена.
Із загальної кількості суб’єктів господарювання, які перебувають у
віданні НААН і які у 2018–2019 роках займалися виробництвом насінництва
(понад 100), заявки на участь у конкурсі на отримання часткової компенсації
виконаних робіт у первинному насінництві та фактично її отримували лише
три суб’єкти господарювання, що свідчить про недосконалість механізмів
надання такої підтримки, а також про неефективність такої бюджетної
програми та недоцільність її реалізації в подальшому.
Підтвердженням зазначеного вище є те, що у вказаний період кошти
державного бюджету за КПКВК 6591080 використано на виробництво та
розмноження оригінального насіння, а отже, не на цілі, визначені паспортом
бюджетної програми та порядком використання бюджетних коштів, а саме
не за напрямом «селекція сільськогосподарських культур у ланках
первинного рослинництва». Як наслідок, НААН за КПКВК 6591080
допущено нецільове використанням бюджетних коштів у сумі
2 612 тис. гривень. Крім того, через недосягнення запланованих результатів
в частині виробництва оригінального насіння зернових і зернобобових
культур при відповідному використанні бюджетних коштів, кошти
державного бюджету у сумі 122 тис. грн за цією бюджетною програмою
використані непродуктивно.
Проведений аудит також засвідчив відсутність внутрішнього контролю
та незабезпечення ефективного управління державним майном з боку НААН,
як органом управління. Зокрема, аудитом встановлено, що НААН, як
головним розпорядником бюджетних коштів, у 2018–2019 роках з державного
бюджету частково компенсовано фактично понесені витрати державних
підприємств з виконання робіт у первинному насінництві у розмірі
відповідно 37,4 відс. (1 527,5 тис. грн) і 48,1 відс. (1 084,5 тис. грн) до їх
загального обсягу. Разом з тим розрахунковий обсяг перевитрат на закупівлі
у 2018 році засобів захисту рослин та мінеральних добрив вказаними
державними підприємствами, які перебувають у віданні НААН (у порівнянні
з їх статистичною середньою ціною 2018 року), становить майже
1 270 тис. грн, або половину відшкодованого державним підприємствам
обсягу витрат (2 612 тис. гривень).
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3.4 Аналіз та оцінка використання коштів державного бюджету за
бюджетною програмою за КПКВК 6591100 «Збереження природнозаповідного фонду в біосферному заповіднику «Асканія-Нова»
Ціллю державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація
бюджетної програми за КПКВК 6591100, є збереження та використання
природного генофонду.
Метою цієї бюджетної програми є збереження, підтримання та
забезпечення біорізноманіття та екосистем у Біосферному заповіднику «АсканіяНова».
Завданням бюджетної програми є збереження біорізноманіття в
Біосферному заповіднику «Асканія-Нова» та утримання систем зоопарку та
дендропарку; проведення еколого-просвітницької діяльності; впровадження
інтродукованих видів рослин і тварин в зоокуточки, зоопарки, дендропарки та
ботанічні сади державного та приватного сектору економіки.
Загальна площа Біосферного заповідника «Асканія-Нова» становить
33,3 тис. га, з якої 11,3 тис. га – площа заповідної зони, зоопарку та дендропарку.
Кількість штатних одиниць – 249.
Довідково. У грудні 1984 року VIII сесією міжнародної координаційної ради з Програми
ЮНЕСКО «Людина та біосфера» ухвалено включення Біосферного заповідника «Асканія-Нова»
ім. Ф. Е. Фальц-Фейна до міжнародної мережі біосферних резерватів, створеної з метою
збереження природи і проведення наукових досліджень у найцінніших екосистемах планети
(сертифікат ЮНЕСКО від 15.02.1985).
У 2017 році біосферний заповідник пройшов черговий моніторинг Виконавчого бюро
ЮНЕСКО відповідності міжнародним стандартам на наступні 7 років.
Заповідник є природоохоронною науково-дослідною установою міжнародного значення,
входить до складу природно-заповідного фонду України.
Статус біосферного заповідника підтверджено Указом Президента України від
26.11.1993 № 563/93 «Про біосферні заповідники» (далі – Указ № 563/93); Положенням про
Заповідник (наказ Мінприроди України від 06.04.2009 №159; Положенням про дендрологічний
парк «Асканія-Нова» загальнодержавного значення (наказ Мінприроди від 23.01.2010 № 41).

Аудитом встановлено, що у 2018–2019 роках за КПКВК 6591100 на
збереження природно-заповідного фонду в Біосферному заповіднику «АсканіяНова» використано 55 280,9 тис. грн (за загальним фондом – 38 581,9 тис. грн,
спеціальним – 16 699,0 тис. грн), у тому числі:
у 2018 році – 27 932,4 тис. грн (за загальним фондом – 18 367,1 тис. грн
(100 відс. плану), спеціальним – 9 565,3 тис. грн (у 2,4 раза більше плану);
у 2019 році – 27348,5 тис. грн (за загальним фондом – 20 214,8 тис. грн
(100 відс. плану), за спеціальним – 7 133,7 тис. грн (у 1,3 раза більше плану).
Слід зазначити, що у структурі касових видатків 70,1 відс. бюджетних
коштів спрямовано на заробітну плату із нарахуваннями, 24,5 відс. – на оплату
товарів і послуг, у тому числі комунальних, та енергоносіїв, 4,1 відс. – на
капітальні видатки, 1,2 відс. – на інші поточні видатки, 0,1 відс. – на соціальне
забезпечення.
Потреба у бюджетних коштах за загальним фондом державного бюджету
забезпечена на 53,1 відс. у 2018 році і на 44,5 відс. – у 2019 році. За поясненням
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посадових осіб Біосферного заповідника «Асканія-Нова», такий рівень
забезпечення потреби у бюджетних коштах не сприяє, зокрема: оновленню
генофонду птахів та ссавців; придбанню спеціальних кормів, ветпрепаратів,
пально-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, реманенту, спецодягу та
обмундирування, запасних частин до автотранспортної техніки, медикаментів;
виконанню поточних ремонтів основних споруд; реконструкції огорож (заміні
підлягає 28 км висотою два метри); оплати послуг та реконструкції садиби
засновника Біосферного заповідника «Асканія-Нова». Це також негативно
впливає на відповідний рівень функціонування біосферного заповідника.
Проведений аудит засвідчив, що відповідно до звіту про надходження і
використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д), та звіту
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень (форма № 4-2д), у 2018–2019 роках за спеціальним фондом
державного бюджету за КПКВК 6591100 надійшло 16 998,1 тис. грн (2018 –
9 804,4 тис. грн, 2019 – 7 193,7 тис. грн) (табл. 10).
Аналіз даних, наведених в табл. 10, засвідчує, що основну питому вагу у
структурі розподілу коштів за видами надходжень займають надходження: від
додаткової (господарської) діяльності – 51,2 відс. (8 701,2 тис грн); послуг, що
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 39,6 відс.
(6 729,1 тис грн); благодійних внесків, грантів та дарунків – 9,2 відс.
(1 567,7 тис. гривень).
Таблиця 10
Надходження коштів за спеціальним фондом державного бюджету за КПКВК 6591100
у 2018–2019 роках за видами їх надходжень
тис. грн
Надійшло коштів за
Питома
звітний рік
Вид надходжень
усього
вага,
2018 рік
2019 рік
відс.
Надходження коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д)
За
послуги,
що
надаються
бюджетними установами згідно з їх
3041,9
3687,3
6729,1
39,6
основною діяльністю
Від додаткової (господарської)
5360,2
3341,0
8701,2
51,2
діяльності
Всього (форма № 4-1д)
8402,1
7028,3
15430,4
х
Надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д)
Від отриманих благодійних внесків,
1402,3
165,4
1567,7
9,2
грантів та дарунків
Всього (форма № 4-2д)
1402,3
165,4
1567,7
х
РАЗОМ

9804,4

7193,7

16998,1

100

Проведеним аудитом також встановлено, що з метою наповнення
спеціального фонду державного бюджету за КПКВК 2801100 та збереження
біорізноманіття, між Біосферним заповідником «Асканія-Нова» імені
Ф. Е. Фальц-Фейна (смт Асканія-Нова, Україна) (далі – Продавець), та
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холдинговою компанією Smart Success International Limited (Гонконг) (Смарт
Саксес Інтернешенел Лімітед) (далі – Покупець, Товароотримувач) укладено
договори: від 04.04.2018 № 27923, відповідно до якого Продавець зобов’язується
передати у власність Покупця 10 шкур антилопи сайгака та 30 черепів самців
антилопи сайгака, загальна сума договору становить 14 000,0 дол. США; від
15.06.2018 № 39424, відповідно до якого Продавець зобов’язується передати у
власність Покупця 130 черепів самців антилопи сайгака, загальна сума договору
становить 52 000,0 дол. США. Зазначені договори виконані у повному обсязі.
Водночас слід зауважити, що погодження НААН договору від 15.06.2018 № 394
здійснено через два місяці після його підписання (лист Біосферного заповідника
«Асканія-Нова» від 17.08.2018 № 290-4, лист НААН про погодження укладання
договору від 22.08.2018 № 9-9/168), що є свідченням про несвоєчасне та неповне
прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного процесу, зокрема
посадовими особами біосферного заповідника та НААН.
Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми за
КПКВК 6591100, проведений під час аудиту, засвідчив, що у 2018–2019 роках
збережено, як і планувалось: 34 і 70 видів, форм звірів і птахів зоопарку
відповідно; збережено 1780 видів рослин дендропарку і заповідного степу та
80 видів тварин, занесених до Червоної книги України та Червоного списку
Міжнародного союзу охорони природи (МСОП). Водночас, як засвідчує аудит,
окремі результативні показники бюджетної програми за КПКВК 6591100
залишились невиконаними, що обмежує можливості здійснення окремих
заходів із збереження екосистем.
Так, відвідувачами постійно діючих експозицій у 2018 році стали 72000 осіб
(80 відс. плану – 90000); у 2019 році – 83000 осіб (92,2 відс. плану – 90000), що
пояснюється поганою інфраструктурою (бездоріжжям) до смт Асканія-Нова.
Слід зазначити, що одним із основних джерел наповнення спеціального фонду
установи є проведення платних екскурсій на встановлених маршрутах у
супроводі екскурсовода або без нього. Як наслідок, зменшення фактичної
кількості відвідувачів постійнодіючих експозицій обмежує повноту виконання
завдань і цілей Севільської стратегії в частині охоплення населення екологопросвітницькою діяльністю. Також на недовиконання кількості відвідувань
впливає незавершення запланованих заходів щодо переобладнання садиби
засновника біосферного заповідника на музей Таврії і візит-центр та реконструкції
мережі доріжок. Крім того, такі показники, як кількість реалізованого
посадкового матеріалу рослин дендропарку та кількість реалізованих диких
тварин зоопарку, у 2018 році виконано відповідно на 30,7 відс. і 12,5 відс.
(фактично реалізовано лише 4300 шт посадкового матеріалу рослин при
запланованій кількості 14000 та 150 голів диких тварин при запланованій
кількості 1200 ); у 2019 – виконано відповідно на 46,4 відс. і 10,3 відс. (фактично
Укладання договору від 04.04.2018 № 279 погоджено НААН листом від 20.02.2018
№ 9/39 (лист Біосферного заповідника «Асканія-Нова» від 11.01.2018 № 21-4).
24
Укладання договору від 15.06.2018 № 394 погоджено НААН листом від 22.08.2018
№ 9-9/168 (лист Біосферного заповідника «Асканія-Нова» від 17.08.2018 № 290-4).
23
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реалізовано лише 6500 шт посадкового матеріалу рослин при запланованій
кількості 14000 та 123 голів диких тварин при запланованій кількості 1200).
За поясненням посадових осіб біосферного заповідника, серед причин
невиконання результативних показників бюджетної програми є засушливі
погодні умови у 2018–2019 роках та економне використання водних ресурсів
у зв’язку із обмеженим фінансуванням із державного бюджету.
Довідково. З прийняттям Водного кодексу України встановлено плату за спеціальне
водокористування, за розрахунками близько 1445,6 тис. гривень. Оскільки такі кошти не
передбачені видатками загального фонду державного бюджету, а кошти спеціального фонду
не можуть бути спрямовані в повному обсязі на зазначені цілі, водозабір здійснюється в
обмежених обсягах, без водообміну та наповнення ставків дендрологічного парку, від чого
страждають створені насадження (витрати становили у 2018 році 433,2 тис. грн, за
9 місяців 2019 року – 128,1 тис. гривень). Крім того, вода обмежено подається у зоопарк для
тварин у загони Великого Чапельського поду, чим погіршено середовище існування як
інтродукованих тварин, так і птахів, що зупиняються на цій території водно-болотного
угіддя міжнародного значення, яка охороняється за Рамсарською конвенцією.
До того ж успішне утримання і розведення птахів залежить від створення для них
близьких до природних умов. Основним місцем розведення водоплавних птахів є штучно
створені водойми (загальною площею 13,6 га), які споруджувалися в біосферному заповіднику,
починаючи з 1892 року. Очищення зовнішніх водойм зоопарку не здійснювалось з 1978 року, що
призвело до їх суттєвого замулення. Однак кошти загального фонду державного бюджету на
реконструкцію та очищення штучно створених водойм не виділялись. У 2006 році біосферний
заповідник своїми силами (вручну) очистив одну внутрішню водойму зоопарку, проте решта
штучних водойм потребують постійного прочищення.

Проведений аудит також засвідчив, що покриття потреби у поточних
видатках, які не забезпечені загальним фондом державного бюджету,
здійснюються біосферним заповідником за рахунок коштів, які надходять від
надання платних послуг, перелік яких також є обмеженим.
Через недоліки фінансового забезпечення, існують ризики як щодо
неналежного забезпечення заповідного режиму (в біосферному заповіднику діє
відділ служби державної охорони природно-заповідного фонду, із штатною
чисельністю 22 працівники), так і для утримання живих колекцій зоологічного і
дендрологічного парків та проведення наукових досліджень (середня заробітна
плата працівників біосферного заповідника становить 4 624 грн, що на третину
нижче середньої заробітної плати по Херсонській області та майже у два рази
нижче середньої заробітної плати працівників наукових лабораторій.
Таким чином аудит засвідчує, що кошти державного бюджету за
бюджетною програмою за КПКВК 6591100 «Збереження природнозаповідного фонду в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» НААН у
період 2018 – 2019 років в цілому використовувалися на поточні видатки, а
саме: заробітну плату із нарахуваннями (70,1 відс.); оплату товарів і послуг
(24,5 відс.); капітальні видатки (4,1 відс.); інші поточні видатки (1,2 відс.);
соціальне забезпечення (0,1 відсотка). При цьому передбачені паспортом
бюджетної програми результативні показники не виконані, а завдання
бюджетної програми – не досягнені.
Крім того, у зв’язку з неналежним станом забезпечення потреби у
бюджетних коштах за загальним фондом (2018 рік – 53,1 відс., 2019 –
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44,5 відс.) та обмеженим формуванням спеціального фонду, і як наслідок,
зростанням щорічної потреби, зокрема у капітальних видатках на
реконструкцію і підтримку існуючої інфраструктури, ризики щодо
незабезпечення належного збереження та використання природного
генофонду Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна,
який належить до мережі біосферних резерватів (сертифікат ЮНЕСКО від
15.02.1985), є достатньо високими.
4. СТАН УПРАВЛІННЯ НААН ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
Проведеним аудитом встановлено, що відповідно до частини першої
статті 3 Закону № 185 та статті 2 Закону № 3065 станом на 01.01.2020 у віданні
НААН
перебувало
276
установ,
підприємств
і
організацій,
з яких 26 розташовані на території АР Крим та м. Севастополя (табл. 11).
Разом з тим аудит засвідчив, що останній перелік установ, організацій та
підприємств, які перебувають у віданні НААН, Кабінетом Міністрів України
затверджувався ще у 1999 році (постанова від 22.06.1999 № 108925), відповідно до
якого у віданні тоді ще Української академії аграрних наук, правонаступником
якої є НААН, перебувало 307 установ, організацій та підприємств. Отже, з часу
прийняття такої постанови змінився як статус НААН, так і кількість установ,
організацій та підприємств, які перебувають у її віданні, що посилює ризики
неналежного управління НААН об’єктами державної власності та невиконання
вимог Закону № 3065 (стаття 1).
Таблиця 11
Кількість установ, підприємств і організацій, які перебували у сфері управління НААН
у 2018–2019 роках*
Суб’єкти господарювання
Бюджетні установи, в тому числі:
Національна академія аграрних наук
України (Президія)
Наукові установи
Видавництво
Біосферний заповідник
Державні підприємства, з них:
Працюючі державні підприємства
Державні підприємства в стадії
банкрутства, розпорядження майном,
санації, ліквідації тощо
Гуртожиток-готель аспірантів
Усього

Станом на
01.01.2018
89

Станом на
01.01.2019
89

Станом на
01.01.2020
89

1

1

1

86
1
1
160
131

86
1
1
160
131

86
1
1
158
129

28

28

28

1
249

1
249

1
247

*Крім суб’єктів господарювання, які розташовані в АР Крим, м. Севастополі та в зоні
проведення ООС.
Із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 13.06.2002
№ 815, від 02.06.2003 № 816, від 26.04.2007 № 670, від 25.01.2012 № 61.
25
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Довідково. На тимчасово окупованій території АР Крим перебуває 26
підприємств, установ та організацій НААН, зокрема: три інститути (Інститут
сільського господарства Криму, Інститут ефіроолійних і лікарських культур,
Національний інститут винограду і вина «Магарач»), Національний науковий центр
«Нікітський ботанічний сад», три дослідні станції, один науково-дослідний центр, одне
науково-виробниче об’єднання та 17 державних підприємств НААН. В зоні проведення
ООС перебуває три державних підприємства.

Перелік підприємств, установ та організацій НААН, які перебувають на
тимчасово окупованій території АР Крим та в зоні проведення ООС, наведено у
додатку 13.
Проведеним аудитом також встановлено, що станом на 01.01.2020 на обліку
НААН (президії НААН, установ, організацій та підприємств, які перебувають
у віданні НААН) обліковуються об’єкти державної власності (земельні ділянки,
будівлі, інженерні споруди, незавершене виробництво та інше) первісною
вартістю 5,6 млрд гривень.
Діаграма 7. Структура державного майна (первісною вартістю),
яке перебуває на обліку НААН

Земельні ділянки
2,3 мрд грн
41,5%

Будівлі
Інженерні споруди
Незавершене будівництво

3,0 млрд грн
52,6%

0,3 млрд грн
5,5%
0,02 млрд грн
0,4%

За даними діаграми 7, у структурі державного майна (первісною вартістю),
яке перебуває на обліку НААН, найбільшу питому вагу займає вартість земельних
ділянок 52,6 відс. (2 962,6 млн грн) та будівель 41,5 відс. (2 334,2 млн гривень).
Питома вага інженерних споруд у загальній структурі за первісною вартістю
становить 5,5 відс. (309,2 млн грн), а незавершеного будівництва – 0,4 відс.
(21,4 млн гривень).
За суб’єктами господарювання, які перебувають у віданні НААН
(державних підприємств та наукових установ, яким державне майно НААН
передано на праві оперативного управління), станом на 01.01.2020 обліковується
відповідно 60,8 відс. (3 421,5 млн грн) та 39,2 відс. (2 206,0 млн грн) державного
майна за первісною вартістю (діаграма 8).
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Діаграма 8. Структура державного майна (первісною вартістю), яке перебуває на
обліку державних підприємств та бюджетних установ, що перебувають у віданні НААН
Госпрозрахункові
підприємства (60,8 відс.)
41,9 %

Бюджетні установи (39,2 відс.)

40,8 %

55,9 %

50,5 %

0,7 %

0,3 % 7,3 %

Земельні ділянки

Будівлі

Інженерні споруди

2,6 %

Незавершене будівництво

Таким чином, НААН, якій на праві господарського відання належить
державне майно (первісною вартістю 5,6 млрд грн), передала його в
оперативне управління 161 державному підприємству та 89 бюджетним
установам. Найбільшу частку в структурі державного майна займають
земельні ділянки 52,6 відс. (3,0 млрд грн) та будівлі 41,5 відс. (2,3 млрд грн),
решта 5,9 відс. (0,3 млрд грн) – інженерні споруди та об’єкти незавершеного
будівництва.
4.1 Оцінка стану виконання НААН повноважень щодо забезпечення
реалізації прав держави як власника земельних ділянок, переданих НААН у
постійне користування
Проведеним аудитом встановлено, що відповідно до Статуту (пункт 90),
НААН при здійсненні повноважень з управління об’єктами майнового комплексу,
до складу якого входять землі державної власності, передані їй в постійне
користування, має забезпечувати реалізацію прав держави як власника таких
об’єктів, ефективно їх використовувати та розпоряджатися у межах, визначених
законодавством. Серед функцій управління об’єктами земельно-майнового
комплексу НААН є облік і контроль за ефективністю їх використання.
Водночас, проведений аудит засвідчує:

за період, який підлягав аудиту (2018–2019 роки), у НААН
обліковувалося у постійному користуванні земель державної власності: станом
на 01.01.2018 та на 01.01.2019 – 464,8 тис. га; станом на 01.01.2020 –
464,6 тис. гектарів. Тобто площі земельних ділянок, які перебувають у
постійному користуванні і обліковуються у НААН, за вказаний період,
зменшилися на 0,2 тис. га, і таке зменшення відбулося за рахунок земель
сільськогосподарського призначення, які були передані учасникам АТО.
(таблиця 12).
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Таблиця 12
Площі земель державної власності,
які перебувають у постійному користуванні НААН
тис. га
Землекористувачі
Бюджетні установи, всього земель
у т. ч. землі сільгосппризначення
Державні підприємства, всього земель
у т. ч. землі сільгосппризначення
Разом
у т. ч. землі сільгосппризначення

01.01.2018
56,9
42,4
407,9
390,1
464,8
432,5

Станом на:
01.01.2019
56,9
42,4
407,9
390,1
464,8
432,5

01.01.2020
56,9
42,4
407,7
389,9
464,6
432,3

Довідково. Станом на 1996 рік площі земельних ділянок, які перебували у користуванні
установ, організацій та підприємств, що відносились до відання УААН, становили
730,2 тис. гектарів.


до Державного земельного кадастру Президією НААН,
установами, організаціями та підприємствами які перебувають у віданні
НААН, станом на 01.01.2020 внесені відомості по 5 284 земельних ділянках, які
перебувають у їх постійному користуванні, загальною площею 320,1 тис. га26, або
68,9 відс. їх загальної площі (464,6 тис. гектарів);

до Єдиного державного реєстру об’єктів державної власності,
сформованого Фондом державного майна відповідно до поданих НААН
облікових даних, в установах НААН перебуває 1716 об’єктів державної власності
(земельних ділянок) вартістю 2 962,6 млн гривень.
Таким чином, станом на 01.01.2020, через бездіяльність керівників
підприємств та установ НААН до Державного земельного кадастру не внесені
відомості на земельні ділянки загальною площею 144,5 тис. га, чим не
дотримано вимоги Земельного кодексу України (стаття 791). Неузгодженими
є також відомості Державного земельного кадастру та Єдиного державного
реєстру об’єктів державної власності щодо кількісного обліку земельних
ділянок, що посилює корупційні ризики та передумови втрати прав держави
як власника таких об’єктів.

Проведений аудит також засвідчує присутність ризиків
заниження облікових даних щодо вартості земельних ділянок, які
обліковуються в установах, організаціях та підприємствах, що перебувають
у віданні НААН.
Так, за проведеними під час аудиту розрахунками лише за нормативною
грошовою оцінкою, зокрема ріллі (до розрахунку взято найменший показник
нормативної грошової оцінки 1 га ріллі у Житомирській області – 21,4 тис. грн
(у Черкаській області він сягає 33,6 тис. грн)), загальна розрахункова облікова
вартість земельних ділянок НААН площею 464,6 тис. га могла б становить майже
10 млрд гривень.
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Лист Держгеокадастру від 13.02.2020 № 8-28-0.21-1415/2-20
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Довідково. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 105
впродовж 2018 року проводилась загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова
оцінка земель сільськогосподарського призначення, затверджена наказом Міністерства
аграрної політики України від 16.11.2018 № 552 та набула чинності з 01.01.2019.

Підтвердженням присутності ризиків заниження облікових даних щодо
вартості земельних ділянок є і встановлені аудитом окремі факти
недотримання 15 суб’єктами господарювання, які перебувають у віданні
НААН, вимог Закону України від 11.12.2003 № 1378 «Про оцінку земель»
(в редакції, яка була чинна до 17.10.2019, далі – Закон № 1378) у зв’язку з
непроведенням експертної грошової оцінки земельних ділянок загальною
площею 45,1 тис. га, що призвело до заниження в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності вартості активів. При цьому, із зазначеної вище загальної
площі земельних ділянок, які перебувають у користуванні таких суб’єктів
господарювання, 19,9 тис. га взагалі не відображено в бухгалтерському обліку.
Перелік підприємств та установ НААН, в яких виявлено факти порушень,
наведено в додатку 14.
Слід також зазначити, що змінами, внесеними до Закону № 1378 (які набули
чинності з 17.10.2019), вимоги щодо обов’язковості проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок для відображення їх вартості та права
користування у бухгалтерському обліку виключені, а інші механізми на
законодавчому рівні не визначені. Зазначене посилює не лише ризики
заниження облікових даних щодо вартості земельних ділянок, а й корупційні
ризики та передумови до ще більшої втрати прав держави як власника таких
об’єктів.
Проведеним аудитом також встановлено окремі факти недотримання
Порядку застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному
секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015
№ 1219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за
№ 85/28215 (далі – Порядок № 1219), при обліку земельних ділянок.
Зокрема, в Інституті садівництва НААН встановлено факт обліку
земельної ділянки площею 177,07 га (балансовою вартістю 262,1 тис. грн) на
рахунку 1216 «Інші нематеріальні активи» як право користування землею, а не
1011 «Земельні ділянки».

Установами, організаціями та підприємствами, які перебувають у
віданні НААН, не виконуються вимоги статті 4 Закону України від 01.07.2004
№ 1952 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» (далі – Закон № 1952). Як наслідок, зростають ризики відчуження з
постійного користування установ, організацій та підприємств, що перебувають
у віданні НААН, земельних ділянок державної власності.
Проведеним аудитом на 23 підприємствах та в установах НААН виявлено
факти недотримання частини першої статті 182 Господарського кодексу та
статті 4 Закону № 1952 у зв’язку з непроведенням державної реєстрації речових
прав на земельні ділянки площею 63,7 тис. га (додаток 15), зокрема, з постійного
користування:
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Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН:
наказом Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській
області від 24.09.2018 № 9-632/15-18-С земельну ділянку площею 1280,9 га
передано П’ядицькій сільській раді об’єднаної територіальної громади у
комунальну власність;
рішенням Коломийської міської ради від 06.09.2018 № 931-36/2018-36
707,84 га земель повернено в користування коломийської громади, з подальшою
передачею у постійне користування Комунальному підприємству «Роздрібна
торгово-закупівельна база громадського харчування».
На момент проведення аудиту тривали судові справи щодо повернення
вказаних земельних ділянок у постійне користування дослідній станції;
Державного підприємства «Дослідне господарство імені О. В. Суворова
Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН»:
Головним управлінням Держгеокадастру в Одеській області, шляхом видачі
наказів про надання дозволу на розробку документації із землеустрою та про
затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у
постійне користування ТОВ «Надія та взаємодопомога» та ТОВ «Роздільнянське
товариство інвалідів», була спроба розпорядитися земельними ділянками
загальною площею 18,3 га, які перебувають у постійному користуванні
Державного підприємства «Дослідне господарство імені О. В. Суворова Інституту
сільського господарства Причорномор’я НААН». Незаконність таких дій
головного управління державним підприємством доведено в суді;
Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» 27:
Чабанівською селищною радою 25.02.2016 прийнято рішення № 136 про
затвердження Генерального плану селища Чабани Києво-Святошинського району
Київської області, в якому площі селища збільшені на 103 га за рахунок земель
державної власності, зокрема тих, що перебувають у користуванні установ НААН.
Землекористувачем ДП «ДГ «Чабани» подано до Києво-Святошинського
районного суду адміністративний позов про визнання нечинним такого рішення
(справа № 369/7296/16-а).
Чабанівською селищною радою 09.07.2019 прийнято рішення про
відведення шести земельних ділянок площею 1,06 га, які розташовані на території
землекористування ННЦ «Інститут землеробства НААН», у приватну власність та
затвердження проєктів землеустрою. ННЦ «Інститут землеробства НААН»
Відповідно до наказу НААН від 27.11.2015 № 17 Національний науковий центр
«Інститут землеробства НААН» є правонаступником майнових та немайнових прав, основних
засобів, матеріальних цінностей та земель, які перебували в користуванні ДП «ДГ «Чабани».
Національним науковим центром «Інститут землеробства НААН» державна реєстрація речових
прав на земельні ділянки загальною площею 584,6 га, які у 1996, 2003 роках були передані
ДП «ДГ «Чабани» в постійне користування для сільськогосподарського виробництва та
проведення науково-дослідних робіт (державні акти на право постійного користування землею
серія І-КВ № 003452 та серія І-КВ № 001207), не проводилася взагалі.
27
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направлено звернення-клопотання про захист інтересів держави у прокуратуру
Київської області, президенту Національної академії аграрних наук України, в
Управління з контролю за використанням та охороною земель головного
управління Держгеокадастру у Київській області, до Головного управління
Держгеокадастру в Київській області, проте позов до суду не подавався.
Рішенням Гатненської сільської ради від 23.10.2015 № 1 затверджено
містобудівну документацію з включенням до Генерального плану села Гатне
земельної ділянки державної форми власності загальною площею 330,92 га,
землекористувачем якої є ДП «ДГ «Чабани» (судові справи № 369/7293/16-а і
№ 369/7296/16-а перебувають на розгляді у Касаційному адміністративному суді
у складі Верховного суду України).
За рішеннями Президії НААН (2002–2016 роки) та добровільною відмовою
із землекористування ДП «ДГ «Чабани»» вилучено 118,5 га. Крім того, без
добровільної відмови вилучено 1,3 га земельних ділянок та самовільно захвачено
земельних ділянок на загальну площу 4,79 га. Слід зазначити, що серед рішень
Президії НААН є Постанова Президії від 06.11.2013, відповідно до якої земельна
ділянка площею 15,12 га вилучена з метою надання земельних ділянок під
індивідуальне садівництво працівникам ДП «ДГ «Чабани» ННЦ «Інститут
землеробства НААН», ННЦ «Інститут землеробства НААН», апарату Президії
НААН та Службі безпеки України. Стосовно цього вилучення Національним
антикорупційним бюро України проведено розслідування і 21.12.2019 справу
стосовно дев’яти осіб скеровано на розгляд до Вищого антикорупційного суду.

Проведеним аудитом встановлені факти розпоряджання
науковими установами за згодою НААН земельними ділянками державної
власності, які призводять до фактичної втрати прав держави як власника
таких об’єктів.
Так, аудит засвідчив, що у 2018–2019 роках діяло вісім постанов Президії
НААН, прийнятих з метою укладення науковими установами НААН
інвестиційних договорів на будівництво житлових будинків/житлових
комплексів на території їх землекористування, з яких чотири постанови були
скасовані 23.04.2019. Зокрема, на засіданні Президії розглядалось питання щодо
будівництва житлових будинків/житлового комплексу, надавалась згода на зміну
цільового призначення, на розроблення генерального плану забудови та
перенесення (демонтаж) будівель. У подальшому погоджувались договори на
будівництво житлових будинків/житлового комплексу.
Довідково. Згідно з постановою Президії НААН від 23.04.2019 (протокол № 6) «Про
скасування постанов Президії Національної академії аграрних наук України»
чотири постанови Президії скасовано як нереалізовані, а саме: від 25.12.2014 (протокол № 23)
«Про будівництво нежитлових об’єктів громадської забудови на земельній ділянці Селекційногенетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення»; від
25.12.2014 (протокол № 23) «Про будівництво нежитлових об’єктів громадської забудови на
земельній ділянці Інституту рибного господарства НААН»; від 25.05.2016 (протокол № 8)
«Про зміну цільового призначення земельної ділянки Національного наукового центру
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»; від 15.03.2017
(протокол № 5) «Про будівництво житлового будинку за участі Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН».
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Станом на 01.01.2020 чинними є такі постанови Президії НААН:
- від 21.10.2015 (протокол № 12) «Про будівництво житлових будинків з
вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями на земельній
ділянці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»;
- від 22.12.2016 (протокол № 22) «Про будівництво житлового комплексу
з вбудованими і прибудованими нежитловими приміщеннями на території
землекористування Інституту агроекології і природокористування НААН»;
- від 20.07.2016 (протокол № 12) «Про будівництво житлового комплексу
з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на
території землекористування Інституту водних проблем і меліорації НААН»;
- від 22.12.2016 (протокол № 22) «Про будівництво багатоповерхового
житлового комплексу та виробничих приміщень з відповідною інфраструктурою
на території землекористування Селекційно-генетичного інституту –
Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» Президії НААН.
Як засвідчив аудит, на виконання цих постанов Президії
чотирма науковими установами укладено договори на будівництво
житлових комплексів на земельних ділянках, які перебувають у їх
користуванні, а саме:
1. Договір від 13.09.2017, укладений між Інститутом водних проблем і
меліорації та ТОВ «Будівельна компанія «Інтергал-Буд», про реалізацію проєкту
будівництва
житлового
комплексу
з
вбудовано-прибудованими
нежитловими приміщеннями та паркінгом за адресою: місто Київ,
вул. Васильківська, 37.
Довідково. Станом на 01.01.2020 ведуться підготовчі роботи, зокрема, проведено
демонтаж будівель та споруд. Проте, в Інституті відсутні правовстановлюючі документи
на земельні ділянки Інституту площею 0,8 і 0,45 га (згода на зміну цільового призначення та
відведення (без вилучення) надана Президією НААН), проводиться робота із виготовлення
землевпорядної документації на оформлення права постійного користування з відповідним
цільовим призначенням, зокрема, укладено договір від 15.06.2018 № 14/18 на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та договір від 15.06.2018 № 13/18 на розробку
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.
Договором від 13.09.2017, укладеним між Інститутом водних проблем і меліорації та
ТОВ «Будівельна компанія «Інтергал-Буд», передбачено, у разі невиконання його умов, сплату
штрафів Інститутом водних проблем і меліорації у розмірі 3 відс. від кошторисної вартості
об’єкта, але не менше ніж 1 000,0 тис. гривень.

2. Договір від 30.12.2016, укладений Селекційно-генетичним інститутом –
Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення з ТзОВ «Стікон», про
комплексне будівництво багатоповерхового житлового комплексу та
виробничих приміщень з відповідною інфраструктурою у межах вулиць
Житомирська, Овідіопольська дорога у м. Одеса.
Довідково. У період проведення аудиту будівництво житлового комплексу не завершено.
Встановлено, що ринкова вартість передбаченої до передання Інституту за договором площі
3630,2 кв. метрів житлових приміщень у багатоповерховому житловому комплексі, за
розрахунками, становить 50 863,56 тис. грн, а ринкова вартість земельної ділянки площею
6,675 га відповідно до Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки становить
76 000,0 тис. гривень. При цьому договором від 30.12.2016 та додатковою угодою до нього від
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09.11.2018 земельна ділянка площею 6,675 га не визначена об’єктом інвестицій та не врахована
її вартість як внесок Інституту за договором.
Крім того, аудитом встановлено, що на момент проведення аудиту земельна ділянка
під будівництво загальною площею 6,675 га, цільове призначення якої – для дослідних і
навчальних цілей, а категорія земель за основним цільовим призначенням – землі
сільськогосподарського призначення, належним чином не переоформлена.

3. Договір від 21.09.2016, укладений між ННЦ «Інститут аграрної
економіки» та ТОВ «МАКСИМУМ-БУД», про реалізацію проєкту будівництва
житлового
комплексу
з
вбудовано-прибудованими
нежитловими
приміщеннями та паркінгом за адресою: вул. Героїв Оборони, 8, у
Голосіївському районі м. Києва.
Довідково. На момент проведення аудиту проєкт будівництва житлового комплексу з
вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом за адресою:
вул. Героїв Оборони, 8, у Голосіївському районі м. Києва не реалізований. Будівельні роботи на
вказаній території не розпочинались. Договором передбачено, у разі невиконання його умов,
сплату штрафів ННЦ «Інститут аграрної економіки» у розмірі 3 відс. кошторисної вартості
об’єкта, але не менше ніж 1 000,0 тис. гривень.

4. Договір від 28.02.2017 № 01/17 про спільну діяльність (без об’єднання
вкладів
учасників),
укладений
між
Інститутом
агроекології
і
природокористування НААН та ТОВ «САТЕЛ УКРАЇНА», з метою будівництва
житлового
комплексу
з
вбудовано-прибудованими
нежитловими
приміщеннями та паркінгом, нежитлової будівлі з лабораторними
приміщеннями, ремонтними майстернями, допоміжними й іншими
приміщеннями, підземним паркінгом (з машино-місцями та гаражними
боксами) на частині земельної ділянки по вул. Метрологічна, 12 (Голосіївський
район м. Києва).
Довідково. Станом на 01.01.2020 умови вказаного Договору не виконуються, у зв’язку із
чим Інститут неодноразово звертався до НААН України щодо прийняти рішення щодо
перспектив, доцільності й можливості подальшої співпраці із ТОВ «САТЕЛ УКРАЇНА» та
погодження припинення (розірвання) договору від 28.02.2017 № 01/17. Проте, на сьогодні,
НААН не прийнято рішення щодо погодження чи непогодження доцільності подальшої
співпраці Інституту із ТОВ «САТЕЛ УКРАЇНА» та дії Договору № 01/17 від 28.02.2017.
При цьому земельна ділянка по вул. Метрологічній, 12, вартістю 22 201 621,77 грн,
загальною площею 0,95 га, на якій планувалось будівництво, згідно з актом приймання-передачі
від 19.09.2017 передана ТОВ «САТЕЛ УКРАЇНА».

Таким чином, прийняття відповідних управлінських рішень НААН як
органу управління об’єктами державної власності, щодо надання згоди на
будівництво житлових будинків/житлового комплексу, на зміну цільового
призначення земельних ділянок, а в подальшому і погодження договорів на
будівництво житлових будинків/житлового комплексу, призводить до
фактичної втрати прав держави як власника таких об’єктів, зокрема,
земельних ділянок загальною площею 11,2 га, які на праві господарського
відання передано НААН у безстрокове безоплатне користування для
дослідних і навчальних цілей. При цьому існують ризики сплати науковими
установами штрафів за неналежне виконання договорів у великих розмірах,
які передбачені договорами у розмірі 3 відс. кошторисної вартості об’єкта
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(але не менше 1,0 млн грн), що в подальшому може призвести до втрат
державного бюджету.
 Проведеним аудитом також встановлено, що станом на 01.01.2020
виконуються три договори про спільну діяльність, які укладені суб’єктами
господарювання, що належать до сфери управління НААН, з комерційними
структурами.
Так, між ДП «ДГ «Кутузівка» Інституту тваринництва УААН і
Сільськогосподарським
товариством
з
обмеженою
відповідальністю
«Івашківський інкубатор» укладено договір про спільну діяльність від 29.03.2008.
За умовами договору внески і частки сторін такі: СТОВ «Івашківський інкубатор»
– 1022,4 тис. грн, ДП «ДГ «Кутузівка» – послуги та право користування
земельною ділянкою площею 50 га, що дорівнює 27,3 тис. гривень. Внески
сторін у спільну діяльність розподілені таким чином: СТОВ «Івашківський
інкубатор» – 97,4 відс.; ДП «ДГ «Кутузівка» – 2,6 відсотка. Прибуток від спільної
діяльності розподіляється між сторонами пропорційно їх участі (внеску) за
фінансовими результатами спільної діяльності. Після розподілу результатів
спільної діяльності за 2018 рік ДП «ДГ «Кутузівка» отримано 16,0 тис. грн
прибутку. Договір діє до 28.02.2038.
Крім того, ННЦ «Інститут ґрунтознавства агрохімії» 21.11.2006 укладений
договір з ТОВ «Бета-Агроінвест» на проведення досліджень, вирощування
сільськогосподарських культур. Строк дії договору до 31.12.2020. Площа
земельної ділянки, залученої до спільної діяльності, 735 га. Прибуток від
спільної діяльності розподілений в розмірі 50 відс. для кожної сторони і для
ННЦ «Інститут ґрунтознавства агрохімії» в 2018 році він становив
10,5 тис. гривень.
Разом з тим між ДП «ДГ «Поливанівка» та ТОВ «Агро-Овен» укладено
договір спільної діяльності від 17.05.2007 № СД-1/0728, за умовами якого
державне підприємство на підставі актів приймання – передачі передало
ТОВ «Агро-Овен» право на користування земельними ділянками площею
2025,3 гектарів29 для ведення спільної діяльності. Розподіл прибутку від спільної
діяльності здійснюється у співвідношенні ДП «ДГ «Поливанівка» – 20,0 відс.,
ТОВ «Агро-Овен» – 80,0 відс., і загалом ДП «ДГ «Поливанівка» за період
2018 рік – 9 міс. 2019 року за даними форми № 2 «Звіт про фінансовий результат»
отримано прибутку від спільної діяльності в загальній сумі 79,0 тис. грн, у
тому числі за 2018 рік – 4,0 тис. грн, за 9 міс. 2019 року – 75,0 тис. гривень.
Отже,
ННЦ
«Інститут
ґрунтознавства
агрохімії»,
ДП «ДГ «Поливанівка»
Інституту
зернових
культур
НААН
та
ДП «ДГ «Кутузівка» Інституту тваринництва УААН у 2006–2007 роках за
згодою УААН здійснено правочини з наданими їм у постійне користування
земельними ділянками площею 2810 га, які фактично надають можливість
Термін дії Договору від 17.05.2007 на підставі рішення Господарського суду
Дніпропетровської області від 19.06.2017 (по справі № 904/5207/17) за позовом
ТОВ «Агро-Овен» до ДП «ДГ «Поливанівка» ДУ ІЗК НААН) продовжено до 13.07.2025.
29
У 2018 році.
28
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комерційним структурам здійснювати свою виробничу діяльність на площах
землекористувань НААН, призначених для наукових цілей.
Таким чином, проведеним аудитом встановлено, що права держави як
власника земельних ділянок, переданих НААН у постійне користування,
порушуються у зв'язку з неналежним виконанням НААН визначених
повноважень. Належний кількісний та вартісний облік земельних ділянок не
забезпечується. Відомості про земельні ділянки, які перебувають у
постійному користуванні установ, організацій та підприємств, віднесених до
відання НААН, до Державного земельного кадастру внесені частково.
Частково здійснена також реєстрація права постійного користування такими
земельними ділянками. Окремі управлінські рішення НААН та суб’єктів
господарювання, які перебувають її віданні, і які використовують земельні
ділянки державної власності, призводять до фактичної втрати прав держави
як власника таких об’єктів та містять корупційні ризики.
4.2. Оцінка стану виконання НААН повноважень з управління об’єктами
нерухомого майна, відмінними від земельних ділянок
Проведеним аудитом встановлено, що в користуванні підприємств,
установ та організацій, які перебувають у сфері управління НААН, станом на
01.01.2020 обліковується 15185 об’єктів нерухомого майна (будівель і споруд)30
первісною вартістю 2,6 млрд гривень.

У зазначених вище суб’єктів господарювання обліковувалось:
12 273 будівлі первісною вартістю 2,3 млрд грн (9743 – на державних
підприємствах (79,4 відс.), 2530 – в бюджетних установах та організаціях
(20,6 відс.)); 2912 інженерних споруд первісною вартістю 0,3 млрд грн (2193 – на
державних підприємствах (75,3 відс.), 719 – в бюджетних установах та
організаціях (24,7 відсотка)). Середня ступінь зношеності будівель та інженерних
споруд у бюджетних установах та організаціях НААН становила 76,8 відс. та
78,5 відс., на державних підприємствах – 67,1 та 73,2 відс. відповідно (табл. 13).
Таблиця 13
Інформація щодо державного майна (будівель та інженерних державних
підприємств, установ та організацій, належність яких до сфери управління НААН
підтверджена)* станом на 01.11.2019
Балансоутримувачі
Державні
підприємства

Кількість

9743

Будівлі
Інженерні споруди
Залишко- ЗноПервісна
Первісна Залишкова
ва
ше- Кільвартість,
вартість,
вартість,
вартість, ність, кість
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн відс.
1434663,1

471469,8

67,1

2193

251016,6

67379,1

Зношеність,
відс.
73,2

Інформація щодо державного майна (нерухомого майна державних підприємств, їх
об'єднань, установ та організацій, належність яких до сфери управління суб'єкта управління
підтверджена, форма № 2у(д), крім майна, розташованого на території АР Крим та
м. Севастополя.
30
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Балансоутримувачі
Бюджетні
установи
та
організації
Разом

Кількість

2530

Будівлі
Інженерні споруди
Залишко- ЗноПервісна
Первісна Залишкова
ва
ше- Кільвартість,
вартість,
вартість,
вартість, ність, кість
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн відс.

Зношеність,
відс.

899541,4

209021,5

76,8

719

58197,8

12498,2

78,5

12273 2334204,5

680491,3

-

2912

309214,4

79877,3

-

* На підприємствах, в установах і організаціях, які перебувають у віданні НААН,
обліковувалось інше майно (речі), на яке поширено режим нерухомої речі, у кількості трьох
одиниць вартістю 44,1 тис. гривень.

Зокрема, аудитом встановлено, що на балансах підприємств, установ та
організацій, які перебувають у віданні НААН, у 2018 році, у 220 суб’єктів
господарювання, що перебувають у віданні НААН обліковувалися приміщення
загальною площею 4692,9 тис. кв. м, у 2019 – у 21831 таких суб’єктів
господарювання – 4816,3 тис. кв. метрів. При цьому площі приміщень, які
перебували в експлуатаційному стані у вказані періоди, становили
3918,4 тис. кв. м та 4044,5 тис. кв. м відповідно.
Із загальної площі приміщень, які перебували в експлуатаційному стані,
площі приміщень, які використовувалися підприємствами, установами та
організаціями, що перебувають у віданні НААН, становили: у 2018 році –
3238,8 тис. кв. м (82,7 відс.), у 2019 – 3367,6 тис. кв. м (83,3 відс. ); передано в
оренду: 2018 рік – 404,1 тис. кв. м (10,3 відс.), з них: 393,9 тис. кв. м (97,5 відс.) –
комерційним суб’єктам господарювання, 10,2 тис. кв. м (2,5 відс.) – державним);
у 2019 – 393,2 тис. кв. м (9,7 відс.), з них: 385,5 тис. кв. м, або 98,0 відс. –
комерційним суб’єктам господарювання, 7,7 тис. кв. м, (2,0 відс.) – державним);
не використовувалися – 2018 рік – 275,5 тис. кв. м; 2019 рік –
283,7 тис. кв. метрів.
Проведеним аудитом також встановлено, що надходження від надання
підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у віданні
НААН в оренду об’єктів нерухомого майна, відмінних від земельних ділянок,
які перебувають у них на обліку, становили: у 2018 році – 51,9 млн грн
(за 762 діючими договорами), у 2019 – 56,5 млн грн (за 808 діючими договорами),
що в розрахунку на 1 кв. м переданої в оренду площі в середньому становить
128,4 грн та 143,6 грн відповідно (зазначені кошти, відповідно до вимог статті 4
Закону № 3065, спрямовані на виконання статутних завдань підприємств, установ
та організацій, що віднесені до відання НААН).

В 2018 році припинило свою діяльність 2 державних підприємства НААН:
Дослідне господарство «Драбівське» Черкаської дослідної станції біоресурсів (код
ЄДРПОУ 36772348) та Державне дослідно-виробниче підприємство «Птахоцентр» державної
дослідної станції птахівництва (код ЄДРПОУ 32506657).
31

90


Проведений аудит також засвідчив, що на балансах підприємств,
установ і організацій, які перебувають у віданні НААН, обліковувались
38 об’єктів незавершеного будівництва (20 на державних підприємствах, або
52,6 відс., та 18 в бюджетних установах та організаціях, або 47,4 відс.) первісною
вартістю 21,4 млн грн (у тому числі: 7,8 млн грн на державних підприємствах,
або 36,4 відс., та 13,6 млн грн в бюджетних установах та організаціях, або
63,6 відсотка). Припинення фінансування переважної більшості об’єктів
незавершеного будівництва спричинює існування ризиків незавершення і
невведення в експлуатацію об’єктів та неефективного використання
бюджетних коштів та коштів державних підприємств на їх будівництво
(додаток 16). При цьому витрати на утримання таких об’єктів, зокрема їх охорону,
зростають. Зростатиме і вартість подальшого їх будівництва.
Проведеним аудитом встановлено, що на балансі Інституту
садівництва НААН як об’єкт незавершеного будівництва обліковується
«Біотехнологічний комплекс» вартістю 10,8 млн грн, що становив лише 5 відс. від
його
загальної
кошторисної
вартості
(215 млн. гривень).
Проєкт
біотехнологічного комплексу був розроблений на замовлення Міністерства
аграрної політики України у 2008 році. Будівництво розпочато у 2012 році, у
2013 році, у зв’язку з відсутністю коштів, будівництво припинено.
Довідково. Проєктом біотехнологічного комплексу визначено такі функціональні
властивості комплексу: утримання бази безвірусних клонів плодових та ягідних культур;
діагностика вірусних хвороб (утримання інфікованих клонів та індикаторних рослин);
проведення оздоровлення господарсько-цінних сортів методом термотерапії, хемотерапії та
культури іn vitro; прискорене розмноження рослинного матеріалу в культурі іn vitro методом
зеленого живцювання, здерев'янілими живцями; адаптація рослин після культури іn vitro та
дорощування до стандартних показників.
Річний випуск товарної продукції категорії «безвірусний», «базовий» матеріал
становитиме: розсада суниці – до 1,0 млн шт., саджанці кущових ягідних культур –
220 тис. шт.; саджанці малопоширених культур – 20 тис. шт., клонові підщепи зерняткових
культур – 120 тис. шт., клонові підщепи кісточкових культур – 200 тис. шт., насіннєві
підщепи – 60 тис. шт., вічка плодових культур – до 500 тис. штук. Річна вартість виробленої
продукції – 28,3 млн гривень.
Річна собівартість цієї продукції становить 16,5 млн. грн; річний прибуток –
11,8 млн. гривень.
Слід зазначити, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних
проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури
Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному
провадженні № 42017010000000004 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 5 статті 191 КК України, стосовно заволодіння державним майном
ЗАТ «МЕТХІМ» під час виконання договору генерального підряду від 25.10.2012 № 77 з
будівництва об’єкта біотехнологічного тепличного комплексу для вирощування безвірусного
садивного матеріалу плодових, ягідних та малопоширених культур.


Проведеним аудитом також встановлено, що в Єдиному реєстрі
об'єктів державної власності32, станом на 01.01.2020, містяться відомості про
Фонд державного майна України – Доступний з: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spfstateproperty-Subiekti-gospodaruvannya.html
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об’єкти нерухомого державного майна (будівлі та споруди)33 за
230 балансоутримувачами сфери управління НААН (крім балансоутримувачів,
майно яких розташовано на території АР Крим та м. Севастополя). При цьому
відомості по 20 балансоутримувачах (14 державних підприємств та
6 бюджетних установ) сфери управління НААН (додаток 17) до Єдиного
реєстру не внесені, чим не дотримано вимоги пункту 4 Положення про Єдиний
реєстр об’єктів державної власності (затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14.04.2004 № 467, далі – Положення № 467). Зазначене
також є свідченням бездіяльності посадових осіб (НААН та Фонду
державного майна України), в результаті якої посилюються корупційні
ризики, що можуть призвести до втрати державного майна.

Зростання ризиків, які можуть призводити як до неналежного
управління державним майном, так і до його втрати, спричинено також
неналежним станом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
(будівлі та споруди) державних підприємств, установ, організацій, які
перебувають у віданні НААН.
Проведений аудит засвідчив, що з загальної кількості (15185) об’єктів
нерухомого майна (будівель і споруд), які перебувають на обліку підприємств,
установ та організацій, що перебувають у віданні НААН, державній реєстрації
підлягають речові права 13 434 об’єктів34. Проте, як засвідчують дані Фонду
державного майна України, на початок 2020 року державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно проведено лише за 1 355 об’єктами (10,1 відс.), а отже
більш ніж на 90 відс. нерухомого майна (будівлі та споруди) державних
підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні НААН, речові
права не зареєстровані.
Таким чином, аудит засвідчив, що станом на 01.01.2020
підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у віданні
НААН обліковується 15185 об’єктів нерухомого майна, відмінних від
земельних ділянок, з яких державній реєстрації підлягає 13 434 об’єкти.
Проте (на вказану дату) державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно проведено лише за 1 355 об’єктами (10,1 відсотка). Не внесеними до
Єдиного реєстру об'єктів державної власності є і відомості по
20 балансоутримувачах (14 державних підприємств та 6 бюджетних установ)
сфери управління НААН, чим не дотримано вимоги пункту 4
Положення № 467.
Зростають також загальні площі приміщень об’єктів державної
власності, які не використовуються. Так, станом на 01.01.2020,
підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у віданні
НААН, обліковувалося 1055,5 тис. кв. м площ, з яких 283,7 тис. кв. м
перебували в стані, придатному для експлуатації, проте не
Крім земельних ділянок
Фонд державного майна України – Доступний з: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spfstateproperty-info.html
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використовувалися, та 771,8 тис. кв. м – в стані, не придатному для
експлуатації (розрахунковий обсяг щорічних втрат, лише за надходженнями від
надання в оренду 1 кв. м. площі приміщень, становив більше 150 млн гривень).
Високими є ризики незавершення і невведення в експлуатацію об’єктів,
які перебувають на обліку підприємств, установ і організацій, що
перебувають у віданні НААН, а отже і неефективного використання
бюджетних коштів (13,6 млн грн) та коштів державних підприємств
(7,8 млн грн), спрямованих на їх будівництво.
Зазначене є свідченням, що стан виконання НААН повноважень з
управління об’єктами нерухомого майна, відмінними від земельних ділянок,
є недостатнім для забезпечення ефективного управління і використання
державного майна, у зв’язку з чим виникають корупційні ризики, що можуть
призвести до його втрати.
4.3 Оцінка стану діяльності державних підприємств та організацій, які
перебувають у віданні НААН
Проведеним аудитом встановлено, що станом на 01.01.2020 у віданні
НААН перебувало 160 державних підприємств та організацій, з яких за
організаційно-правовою формою господарювання – 149 державних підприємств
(код 140), 10 державних організацій (установ, закладів, код 425) та 1 суб’єкт
господарювання іншої організаційно-правової форми (код 995)35.
Державні підприємства, які перебувають у віданні НААН отримували
доходи і здійснювали видатки у 2018, 2019 роках відповідно до затверджених
НААН фінансових планів, як це передбачено статтею 75 Господарського кодексу
України. Із 163 державних підприємств у 2018 році затверджено фінансові плани
131, у 2019 році з 161 державного підприємства – 12936. Відповідно до зведених
фінансових планів на 2018 та 2019 роки державним підприємствам НААН, згідно
із згаданою вище нормою Господарського кодексу України, затверджено обсяги
частини чистого прибутку, які направляються в Державний бюджет України, а
саме 116,7 та 127,5 млн гривень.
 Державні підприємства, які перебувають у віданні НААН, Є
державними суб’єктами підприємницької діяльності у сфері сільського
господарства, що здійснюють дослідну, господарську і комерційну діяльність
з метою досягнення позитивних економічних результатів та одержання
прибутку.
Проведеним аудитом встановлено, що в 2018 році чистий доход (виручка)
від реалізації продукції сільського господарства, рибництва і послуг державних
підприємств НААН становив 4 430,4 млн грн, найбільшу питому вагу в якому
Дослідне господарство «Мерефа» Інституту овочівництва та баштанництва УААН.
В 2018–2019 роках фінансові плани не затверджувались 28 державним підприємствам
в стадії банкрутства, розпорядження майном, санації, ліквідації, 3 державним підприємствам,
які розташовані в зоні проведення АТО, та гуртожитку-готелю аспірантів, який внесено в реєстр
неприбуткових організацій.
35
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займає
дохід
від
реалізації
продукції
рослинництва
78,9 відс.
(3 497,5 млн гривень). Частка доходу від реалізації продукції тваринництва
16,5 відс. (730,2 млн грн), від наданих послуг в рослинництві і тваринництві (крім
ветеринарних) – 4,5 відс. (199,9 млн грн), від реалізації продукції рибництва
0,1 відс. (2,8 млн грн) (діаграма 9).
Аналіз даних діаграми показує, що основними сільськогосподарськими
культурами, реалізація яких формує дохід (виручку) від реалізації продукції
рослинництва у 2018 році, є зернові та зернобобові 41,4 відс. (1 447,3 млн грн),
соняшник 25,6 відс. (893,9 млн грн), кукурудза на зерно 14,3 відс. (499,6 млн грн),
соя 7,1 відс. (248,0 млн грн) та ріпак 5,4 відс. (188,1 млн гривень). Вирощування
іншої продукції рослинництва становить 6,3 відс. (220,6 млн гривень).
Діаграма 9. Структура чистого доходу (виручки) від реалізації продукції
рослинництва у 2018 році.
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Інша продукція
рослинництва

*До складу іншої продукції рослинництва увійшли: цукрові буряки (фабричні) 35,8 млн грн,
плоди (зерняткові, кісточкові) 33,5 млн грн, виноград 27,6 млн грн, багаторічні та однорічні
трави 12,2 млн грн, кормові коренеплоди і баштанні кормові 4,1 млн грн, картопля 2,9 млн грн,
ягоди 2,5 млн грн, овочі відкритого ґрунту 1,9 млн грн, баштанні продовольчі (кавуни, дині)
0,4 млн грн, інші 99,7 млн гривень.
Довідково. Посівні площі іншої продукції рослинництва у 2018 році становили: цукрових
буряків (фабричних) 1,6 тис. га, багаторічних і однорічних трав 21,7 тис. га, кормових
коренеплодів і баштанних кормових 0,4 тис. га, картоплі 0,1 тис. га, овочів відкритого ґрунту
0,05 тис. га, баштанних продовольчих (кавуни, дині) 0,036 тис. га.
Площі насаджень у плодоносному віці – плодів (зерняткових, кісточкових) 1,1 тис. га,
винограду 0,7 тис. га, ягід 0,064 тис. га.
При цьому врожайність вказаних культур є нижчою середньостатистичної, зокрема:
цукрових буряків (фабричних) на 26,0 відс., картоплі на 44,1 відс., овочів відкритого ґрунту на
53,9 відс., баштанних продовольчих (кавуни, дині) на 0,9 відс., плодів (зерняткових,
кісточкових) на 2,4 відс., винограду на 19,7 відсотка.

У 2019 році чистий дохід (виручка) від реалізації продукції сільського
господарства, рибництва і послуг державних підприємств НААН становив
4 478,8 млн грн, найбільшу питому вагу в якому, як і в 2018 році, займає дохід від
реалізації продукції рослинництва 78,5 відс. (3 515,7 млн гривень). Частка доходу від
реалізації продукції тваринництва 16,4 відс. (736,5 млн грн), від наданих послуг в
рослинництві і тваринництві (крім ветеринарних) 5,0 відс. (224,4 млн грн), від реалізації
продукції рибництва 0,1 відс. (2,2 млн грн) (діаграма 10).
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Діаграма 10. Структура чистого доходу (виручки) від реалізації продукції рослинництва
у 2019 році.
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*До складу іншої продукції рослинництва увійшли: плоди (зерняткові, кісточкові) 33,0 млн грн,
виноград 11,4 млн грн, багаторічні і однорічні трави 9,7 млн грн, цукрові буряки (фабричні) 9,3 млн грн,
картопля 3,1 млн грн, ягоди 2,4 млн грн, овочі відкритого ґрунту 0,5 млн грн, баштанні продовольчі
(кавуни, дині) 0,03 млн грн, інші 114,5 млн гривень.

Аналіз даних діаграми 10 показує, що основними сільськогосподарськими
культурами, реалізація яких формує дохід (виручку) від реалізації продукції
рослинництва у 2019 році, є зернові та зернобобові 41,6 відс. (1 461,2 млн грн),
соняшник 25,5 відс. (896,6 млн грн), кукурудза на зерно 14,0 відс. (490,9 млн грн),
ріпак 6,9 відс. (242,6 млн грн) та соя 6,8 відс. (240,5 млн гривень). Вирощування іншої
продукції рослинництва становило 5,2 відс. (183,9,6 млн гривень).
Довідково. Посівні площі іншої продукції рослинництва у 2019 році становили: цукрових буряків
(фабричних) 0,5 тис. га, багаторічних і однорічних трав 20,2 тис. га, картоплі 0,061 тис. га, овочів
відкритого ґрунту 0,034 тис. га, баштанних продовольчих (кавуни, дині) 0,018 тис. га. Площі насаджень
у плодоносному віці становили: плодів (зерняткових, кісточкових) 0,9 тис. га, винограду 0,7 тис. га, ягід
0,061 тис. га. При цьому врожайність вказаних культур є нижчою середньостатистичної. Зокрема
урожайність нижча: цукрових буряків (фабричних) на 42,5 відс., картоплі на 52,9 відс., овочів відкритого
ґрунту на 54,1 відс., баштанних продовольчих (кавуни, дині) майже в десять разів, плодів (зерняткових,
кісточкових) на 44,3 відс., винограду на 23,0 відс., ягід на 38,7 відсотка.

Проведеним аудитом також встановлено, що основними видами
сільськогосподарської продукції, реалізація якої формує дохід (виручку) від реалізації
продукції тваринництва у 2018 році, є молоко 68,9 відс. (503,0 млн грн), свині (в живій
вазі) 14,7 відс. (107,6 млн грн), ВРХ (в живій вазі) 14,6 відс. (106,5 млн гривень).
Виробництво іншої продукції тваринництва становило 1,8 відс. (13,1 млн грн)
(діаграма 11).
Діаграма 11. Структура чистого доходу (виручки) від реалізації продукції
тваринництва в 2018 році
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*До іншої продукції тваринництва увійшли: вівці та кози (в живій вазі) 3,8 млн грн, інша продукція
бджільництва 1,5 млн грн, вовна 1,1 млн грн; бджільництво (мед) 0,3 млн грн, птиця (в живій вазі)
0,2 млн грн, яйця курячі 0,1 млн грн, інша 6,0 млн гривень.
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У 2019 році основними видами сільськогосподарської продукції, реалізація якої
формує дохід (виручку) від реалізації продукції тваринництва, є молоко 71,0 відс.
(522,9 млн грн), ВРХ (в живій вазі) 16,5 відс. (121,5 млн грн), свині (в живій вазі)
10,4 відс. (76,9 млн гривень). Виробництво іншої продукції тваринництва становило
2,1 відс. (15,2 млн грн) (діаграма 12).
Діаграма 12. Структура чистого доходу (виручки) від реалізації продукції
тваринництва в 2019 році
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*Іншу продукцію тваринництва містили: вівці та кози (в живій вазі) 7,1 млн грн, вовна
1,0 млн грн; бджільництво (мед) 0,4 млн грн, яйця курячі 0,1 млн грн, інша 8,6 млн гривень.

Проведеним аудитом також встановлено, що в 2018 та 2019 роках при
виробництві молока, дохід від реалізації якого становив 68,9–71,0 відс. продукції
тваринництва, середній надій від однієї корови, яка була в наявності державних
підприємств НААН на початок року, становив відповідно 5614 кг та 5519 кг, що
на 9,6 відс. менше ніж в середньому в Україні (6211 кг у 2018 році та 6109 кг у
2019 році) (таблиця 14).
Таблиця 14
Виробництво продукції тваринництва державними підприємствами НААН
у 2018–2019 роках
Види продукції

Вирощування (в
живій вазі) ВРХ
Вага приплоду ВРХ
Вирощування (в
живій вазі) свиней
Вага приплоду
свиней
Вирощування (в
живій вазі) овець та
кіз
Маса ягнят при
відбивці

Середньорічне
поголів’я, голів

2018
21868

21941

6717

Виробництво,
всього (ц)

2019
19859

2018
47948*

2019
47697*

15174

4406
30641*

4318
23352*

409

337

1928*

2205*

115

211

6895

На 1 корову, кг,
на 1 голову
середньодобового
приросту, г
2018
2019
546
598

378

416

74

79
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Види продукції

Вирощування (в
живій вазі) птиці
Молоко
Вовна
Яйця курячі (тис.
штук)
Бджільництво: мед,
кг

Середньорічне
поголів’я, голів

Продовження таблиці 14
Виробництво,
всього (ц)

На 1 корову, кг,
на 1 голову
середньодобового
приросту, г
2018
2019
7
4

2018
3125

2019
6159

2018
78

2019
101

13695**
10647***
932****

13402**
12252***
1063****

768904
398
88

739643
382
97

5614
3,7
94

5519
3,1
91

1384*****

1387*****

25147

24526

18,2

17,7

*Без урахування відвісів та враховуючи вагу приплоду.
**Корів на початок року.
***Овець на початок року.
****Сереньорічне поголів’я курей несучок.
*****Кількість бджолосімей на початок року.

 Відповідно до звітів про виконання фінансового плану підприємства
(зведений) за результатами діяльності державних підприємств НААН у
2018 році показник EBITDA становив 383 939,5 тис. грн, у 2019 році –
244 275,0 тис. гривень.
Довідково. EBITDA (скор. від англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization) – аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до
вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.
Показник розраховується на підставі фінансової звітності компанії і
використовується для оцінки того, наскільки прибутковою є основна її діяльність.
Показник використовується при проведенні порівняння з галузевими аналогами,
дозволяє визначити ефективність діяльності компанії незалежно від її
заборгованості перед різними кредиторами і державою, а також від методу
нарахування амортизації.

Як засвідчує аудит, у користуванні працюючих державних
підприємств НААН перебуває 336,2 тис. га сільськогосподарських угідь.
Таким чином, показник EBITDA на 1 га сільськогосподарських угідь
державних підприємств НААН у 2018 році становив 1 142,0 грн, в 2019 –
726,6 грн, в еквіваленті у 2018 році – 41,2 дол. США (курс НБУ станом на
01.01.2019 27,6883 грн за 1 дол. США), у 2019 році – 30,7 дол. США (курс НБУ
станом на 01.01.2020 23,6862 грн за 1 дол. США). Отже, ефективність
діяльності державних підприємств НААН у 2019 році знизилась на
25,5 відсотка.
Відповідно до рейтингу найефективніших рослинницьких компаній
України, складеного редакцією журналу Landlord спільно з аналітиками
аудиторської компанії Baker Tilly, показник EBITDA на гектар за підсумками
2017 року становив від 86,3 до 440,0 дол. США.
Довідково. Рейтинг найефективніших рослинницьких компаній України, до якого
увійшли підприємства із загальним земельним банком від 30,0 тис. га, складено на підставі
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аналізу даних понад 40 найбільших українських агрокомпаній. Результати підрахунків
засвідчують отримання компаніями коштів із кожного обробленого гектара та відповідно
рівень ефективності використання орендованої землі.

Рейтинг найефективніших рослинницьких компаній України наведено в
таблиці 15.
Таблиця 15
Топ-16 найефективніших рослинницьких компаній України
(за підсумками 2017 року)
Агрокомпанія
Агропродсервіс
Кернел
Агротрейд

Нібулон
I&U Group
ІМК
Епіцентр-Агро
МХП
РостокХолдинг
LNZ Group
Астарта
HarvEast
Мрія
Agromino
Агротон
AgroGeneration

Регіон
Івано-Франківська, Львівська,
Тернопільська області
Чернігівська, Сумська, Тернопільська,
Хмельницька, Харківська, Полтавська,
Черкаська, Кіровоградська області
Харківська, Дніпропетровська, Сумська,
Чернігівська, Полтавська області
Вінницька, Житомирська, Луганська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська,
Сумська, Черкаська, Харківська,
Хмельницька області
Кіровоградська, Миколаївська області
Полтавська, Сумська, Чернігівська області
Центральна Україна, частково Західна
Україна
Київська, Сумська, Черкаська, ІваноФранківська, Вінницька області
Чернігівська, Сумська області
Чернігівська, Сумська області
Тернопільська, Полтавська, Хмельницька,
Вінницька, Чернігівська, Житомирська,
Харківська, Черкаська області
Донецька область
Західна Україна
Кіровоградська, Харківська, Миколаївська
області
Луганська, Харківська області
Житомирська, Львівська, Сумська,
Тернопільська, Харківська області

EBITDA
на гектар,
дол. США
440

Обробляється
землі,
тис. га
32,4

380,6

385,3

380

70,0

375

79,0

311
302,1
300

50,0
129,6
111,6

267

356,1

261

52,3

178
177,4

60,0
248,0

174,7
160
146,5

87,0
150,0
45,3

113,9
86,3

122,0
105,4

Отже, за показником EBITDA на 1 га сільськогосподарських угідь
ефективність діяльності державних підприємств НААН незалежно від їх
заборгованості перед різними кредиторами і державою, а також від методу
нарахування амортизації, від 3 до 14 разів нижча від ефективності діяльності
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найефективніших рослинницьких компаній України. При цьому за земельним
банком державні підприємства НААН у сукупності входять до трійки лідерів.

Проведеним аудитом також встановлено, що врожайність
основних сільськогосподарських культур на підприємствах НААН є значно
нижче середнього рівня врожайності в Україні.
Так, за даними зведеного звіту «Основні економічні показники роботи
сільськогосподарського підприємства» (форма № 50-сг)37 урожайність
сільськогосподарських культур по державних підприємствах НААН у 2018 році
в середньому становила: зернових та зернобобових – 31,7 ц з га, кукурудзи на
зерно – 68,4 ц з га, соняшнику – 18,6 ц з га, сої – 24,5 ц з га, ріпаку – 20,8 з га
(діаграма 13).
Крім того, державними підприємствами НААН у 2018 році зібрано:
картоплі з площі 96 га, овочів відкритого ґрунту – 50 га, баштанних продовольчих
(кавуни, дині) – 36 га, плодів (зерняткових, кісточкових) – 1077 га38, винограду –
707 га9, ягід – 64 га9, хмелю – 30 тис. га9. Всього державними підприємствами
НААН у 2018 році зібрано: картоплі 13,5 тис. ц, овочів відкритого ґрунту –
9,3 тис. ц, баштанних продовольчих (кавуни, дині) – 3,5 тис. ц, плодів
(зерняткових, кісточкових) – 111,7 тис. ц, винограду – 53,2 тис. ц, ягід – 1,4 тис. ц,
хмелю – 0,4 тис. центнерів.
Довідково. За даними Державної служби статистики України, в 2018 році в Україні середня
урожайність була: зернових та зернобобових – 48,5 ц з га, кукурудзи на зерно – 85,0 ц з га, соняшнику –
24,6 ц з га, сої – 27,1 ц з га, ріпаку – 27,7 ц з гектара.
Діаграма 13. Урожайність основних сільськогосподарських культур у 2018 році на
підприємствах НААН та загалом в Україні

Аналіз даних, наведених на діаграмі 13, засвідчує, що в порівнянні з
середнім рівнем урожайності в Україні урожайність на державних
підприємствах НААН нижче: зернових та зернобобових на 34,6 відс., кукурудзи

37
38

Кількість підприємств, що звітували – 145 у 2018 році, 142 у 2019 році.
Площа насаджень у плодоносному віці.
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на зерно – 19,5 відс., соняшнику – 24,4 відс., сої – 9,6 відс., ріпаку – 24,9 відс.,
цукрових буряків – 24,6 відсотка.
Урожайність
сільськогосподарських
культур
по
державних
підприємствах НААН у 2019 році в середньому становила: зернових та
зернобобових – 35,1 ц з га, кукурудзи на зерно – 65,7 ц з га, соняшнику –
20,3 ц з га, сої – 23,8 ц з га, ріпаку – 20,0 з га (діаграма 14).
Діаграма 14. Врожайність основних сільськогосподарських культур у 2019 році на
підприємствах НААН та загалом в Україні

Крім того, державними підприємствами НААН в 2019 році зібрано:
картоплі з площі 81 га, овочів відкритого ґрунту – 34 га, баштанних продовольчих
(кавуни, дині) – 18 га, плодів (зерняткових, кісточкових) – 943 га, винограду –
699 га, ягід – 61 га, хмелю – 30 тис. гектарів39. Усього державними
підприємствами НААН у 2019 році зібрано: картоплі 8,8 тис. ц, овочів відкритого
ґрунту – 6,2 тис. ц, баштанних продовольчих (кавуни, дині) – 0,2 тис. ц, плодів
(зерняткових, кісточкових) – 38,2 тис. ц, винограду – 29,0 тис. ц, ягід – 1,2 тис. ц,
хмелю – 0,3 тис. центнерів.
Довідково. За даними Державної служби статистики України в 2019 році в Україні в
середньому була урожайність: зернових та зернобобових – 52,5 ц з га, кукурудзи на зерно – 78,4 ц з га,
соняшнику – 27,3 ц з га, сої – 23,7 ц з га, ріпаку – 25,9 ц з гектара.

Аналіз наведених на діаграмі 14 даних засвідчує, що в порівнянні з середнім
рівнем врожайності в Україні врожайність на державних підприємствах НААН
нижче: зернових та зернобобових на 33,1 відс., кукурудзи на зерно – 16,2 відс.,
соняшнику – 25,6 відс., ріпаку – 22,8 відс., цукрових буряків – 37,4 відсотка.
Розрахунки, проведені в ході аудиту, засвідчують, що досягнення
державними підприємствами НААН середнього рівня врожайності
сільськогосподарських культур по Україні сприяло б додатковому отриманню
ними чистого доходу (виручки) від реалізації майже на 1 500 млн грн у
2018 році та 1300 млн грн у 2019 році. Зазначене також є свідченням відсутності
39

Площа насаджень у плодоносному віці.
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впровадження у виробництво наукових досягнень НААН, які б сприяли їх
розвитку.

Проведений аудит засвідчує, що в структурі виробничої
собівартості сільськогосподарської продукції найбільшу частку витрат
займають витрати на оплату послуг і робіт сторонніх організацій при
виробництві продукції рослинництва, яка в 2018 році становила 33,3 відс.,
або 941 189,0 тис. гривень (діаграма 15).
Діаграма 15. Структура виробничої собівартості продукції рослинництва в
державних підприємствах, які перебувають у віданні НААН у 2018 році

У 2019 році в структурі виробничої собівартості сільськогосподарської
продукції витрати на оплату послуг і робіт сторонніх організацій займали
28,4 відс., або 777 808,0 тис. гривень. (діаграма 16).
Діаграма 16. Структура виробничої собівартості продукції рослинництва в
державних підприємствах, які перебувають у віданні НААН у 2019 році

Державні підприємства НААН активно залучають сторонні організації для
виконання робіт з обробітку ґрунту, посіву, догляду за посівами та збирання
врожаю. Отже, фактично сторонні суб’єкти господарювання залучаються до
виконання всього комплексу робіт у галузі рослинництва. При цьому у
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державних підприємств НААН майже 70 відс. наявної техніки перебуває у
справному стані (таблиця 16).
Таблиця 16
Наявність і стан сільськогосподарської техніки
Назва сільськогосподарської
техніки
Трактори
Автомобілі
Зернозбиральні комбайни
Тракторні причепи
Кормозбиральні комбайни
Кукурудзозбиральні комбайни
Бурякозбиральні комбайни
Картоплезбиральні комбайни

Наявність станом на
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2019
2194
2191
2127
2421
2398
2309
330
308
286
916
882
862
175
173
159
38
35
33
27
26
26
4
3
2

У тому числі
справна
1489
1615
157
649
95
17
12
2

Частка справної
техніки
70,0
69,9
54,9
75,3
59,7
51,5
46,2
100,0

Для прикладу, аудитом встановлено, що в собівартості реалізованої
ДП «ДГ «Івківці»40 продукції найбільшу питому вагу, 43,6 відс. (20 682 тис. грн)
у 2018 році та 79,8 відс. (30 545 тис. грн) у 2019 році, займали витрати на оплату
робіт та послуг сторонніх організацій, 80,0 відс. яких (16 545,6 тис. грн) у
2018 році надавались СТОВ «Батьківщина» (оранка, дискування, внесення добрив
та засобів захисту рослин, культивація, збір урожаю, перевезення тощо). У
2019 році СТОВ «Батьківщина» виконано робіт та надано послуг на загальну суму
15 611,2 тис. грн, що становить 50,0 відс. витрат на роботи та послуги сторонніх
організацій.
Значною статтею витрат (45,2 відс.) у структурі собівартості реалізованої в
2018 році ДП «ДГ «Івківці» продукції були також витрати на сировину та
матеріали – 21 435 тис. грн, 50,0 відс. яких – витрати на оплату придбаних у
СТОВ «Батьківщина» насіння, добрив, засобів захисту рослин.
Таким чином, проведеним аудитом встановлено, що ДП «ДГ «Івківці» в
2018–2019 роках здійснювало свою виробничо-господарську діяльність
використовуючи посередницькі послуги СТОВ «Батьківщина», обсяг
господарських операцій з яким досягав 27,3 млн грн, що становить 57,6 відс.
витрат собівартості реалізованої продукції державного підприємства.
Водночас аудитом встановлено, що з 2017 року Державною виконавчою
службою накладено арешт на банківські рахунки ДП «ДГ «Івківці» за
результатами судових позовів ДП «Державний резервний насіннєвий фонд
України».
Довідково. Рішенням суду у 2017 році було вирішено з ДП «ДГ «Івківці» на користь
ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» стягнути заборгованість у сумі
8 961,0 тис. гривень.

У зв’язку з накладенням арешту на банківські рахунки ДП «ДГ «Івківці» в 2018–
2019 роках не мало можливості проводити розрахунково-касове обслуговування
господарської діяльності. Як наслідок, це призвело до зростання як кредиторської, так і
дебіторської заборгованості. Так, станом на 30.09.2019 кредиторська заборгованість за
товари, роботи та послуги становила 93,3 млн грн, у тому числі перед
40

За ДП «ДГ «Івківці» обліковується 4 988,6594 га землі.
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СТОВ «Батьківщина» 76,7 млн грн, дебіторська – 55,4 млн грн, у тому числі за
СТОВ «Батьківщина» 44,1 млн гривень. При цьому за період 9 місяців 2019 року
відповідно до звіту про виконання фінансового плану підприємства ДП «ДГ «Івківці»
отримано чистий прибуток у розмірі 51,0 тис. грн, який відповідає виконанню плану
(20551,8 тис. грн) на рівні 0,2 відсотка. Однак, враховуючи наявність значної
кредиторської заборгованості 93,3 млн грн, зокрема і перед СТОВ «Батьківщина»
76,7 млн грн, у ДП «ДГ «Івківці» існують ризики втрати платоспроможності
підприємства та відкриття провадження у справі про банкрутство і, як наслідок,
втрати державного майна. Водночас зазначені управлінські рішення
ДП «ДГ «Івківці» та неналежний внутрішній контроль з боку НААН за його
діяльністю призводять до стійкої фінансової неспроможності державного
підприємства, що може завдати великої матеріальної шкоди державі, тобто
містять ознаки доведення до банкрутства державного підприємства, які
відповідно до Кримінального кодексу України (частина перша статті 219) є
кримінальним правопорушенням.

У цілому державними підприємствами НААН у 2018 році
здійснювалось залучення сторонніх організацій для надання робіт і послуг
щодо захисту сільськогосподарських культур, оранки, культивації, збору
урожаю сільськогосподарських культур, внесення добрив, перевезення
вантажів.
Таблиця 17
Розрахункові обсяги перевитрат при оплаті державними підприємствами, які
перебувають у віданні НААН, у 2018 році основних робіт і послуг сторонніх організацій

Найменування

Захист
сільськогосподарських
культур, га
Збір урожаю
сільськогосподарських
культур, га
Внесення добрив, га
Перевезення вантажів,
тонна/км
Разом

Ціна, Вартість,
Кількість
грн
тис. грн

Середня
ціна,
грн*

Вартість
за
середніми
цінами,
тис. грн

Перевитрати,
тис. грн

171584

364

62416

247,4

42449,9

19966,1

125347

944

118324

641,8

80447,7

37876,3

91300

512

46736

381,5

34831

11905,1

14013682

3

42523

2,6

36435,6

6087,4

-

-

269999

-

194164,1

75834,9

*За даними Державної служби статистики України.

Проведеним аудитом встановлено, що оплата державними підприємствами
НААН у 2018 році послуг із захисту сільськогосподарських культур та збору
урожаю здійснювалась за цінами 364,0 грн за 1 га та 944,0 грн за 1 га, які на
47,1 відс. вище середньої в Україні – 247,4 грн за 1 га та 641,8 грн за 1 га
відповідно. Оплата послуг з внесення добрив проводилась за завищеними цінами
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на 34,2 відс., з перевезення вантажів – на 15,4 відсотка. Таким чином розрахунки
засвідчують, що оплата державними підприємствами, які перебувають у віданні
НААН у 2018 році послуг сторонніх організацій призвела до перевитрат у
майже 76 000,0 тис. гривень.

Аналіз структури виробничої собівартості продукції тваринництва
у 2018 році характеризується найбільшими витратами на корми 47,1 відс., або
376 441,0 тис. гривень. Прямі витрати на оплату праці становили
180 088,0 тис. грн (22,5 відс.), витрати на пальне і мастильні матеріали –
42 349,0 тис. грн (5,3 відс.), оплату послуг і робіт сторонніх організацій –
21 564,0 тис. грн (2,7 відс.) (діаграма 17).
Діаграма 17. Структура виробничої собівартості продукції тваринництва в
державних підприємствах, які перебувають у віданні НААН, у 2018 році

Аналогічно, як і в 2018 році, в 2019 році в структурі виробничої
собівартості продукції тваринництва найбільшими витратами є витрати на
корми 48,2 відс., або 410 660,0 тис. гривень. Прямі витрати на оплату праці
становили 191 673,0 тис. грн (22,5 відс.), витрати на пальне і мастильні
матеріали – 37 047,0 тис. грн (4,3 відс.), оплату послуг і робіт сторонніх
організацій – 18 706,0 тис. грн (2,2 відс.) (діаграма 18).
Діаграма 18. Структура виробничої собівартості продукції тваринництва в
державних підприємствах, які перебувають у віданні НААН, у 2019 році


Проведеним аудитом також встановлено, що державні
підприємства, які перебувають у віданні НААН, у 2018 році здійснювали
закупівлі окремих видів мінеральних добрив за цінами вище середніх в
Україні.
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Так, закупівельні ціни на рідкі амонійні добрива перевищують середні в
Україні на 47,7 відс., карбамідно-аміачну суміш на 15,6 відс., нітрофос на
12,2 відс., карбамід (сечовину) на 10,8 відс., аміачну селітру на 9,3 відсотка. В
результаті розрахунки засвідчують, що закупівля державними підприємствами,
які перебувають у віданні НААН у 2018 році мінеральних добрив за цінами
вище за середні призвела до перевитрат у майже 21 000,0 тис. грн (таблиця 18).
Таблиця 18
Розрахункові обсяги перевитрат при купівлі державними підприємствами, які
перебувають у віданні НААН, у 2018 році мінеральних добрив за цінами вище
за середні статистичні по Україні

Найменування

Кількість,
ц

Ціна,
грн за
1ц

Вартість,
тис. грн.

Середня
ціна, грн
за 1 ц*

Вартість за
середніми
цінами,
тис. грн

Перевитрати,
тис. грн

азотні
карбамід
(сечовина)
аміачна селітра
рідкі амонійні
добрива
карбамідноаміачна суміш
(КАС)

57630

945

54460,4

852,9

49152,6

5307,7

112527

826

92947,3

756,0

85070,4

7876,9

1002

960

961,9

649,9

651,2

310,7

49863

763

38045,5

660,0

32909,6

5135,9

фосфорні
суперфосфат
гранульований з
бором
суперфосфат
подвійний
гранульований
амофос
нітрофос
тукосуміш
кристалін
Разом

1935

898

1737,6

842,8

1630,8

106,8

4815

1134

5460,2

989,9

4766,4

693,8

1196,5
999,0
1074,8
1710,8

5714,5
289,7
5049,4
229,2
185463,9

456,1
35,4
461,3
435,8
20820,5

4776
290
4698
134

1292
1121
1173
4963

комплексні
6170,6
325,1
5510,8
665,0
206284,4

*За даними Державної служби статистики України.

Аналогічна ситуація із закупівлею у 2018 році державними підприємствами,
які перебувають у віданні НААН окремих видів засобів захисту рослин
(таблиця 19). В результаті розрахунки засвідчують, що закупівля державними
підприємствами, які перебувають у віданні НААН, у 2018 році окремих видів
засобів захисту рослин за цінами вище за середні призвела до перевитрат у
майже 55 000,0 тис. гривень.
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Зокрема, закупівельні ціни на гербіциди (в літрах) перевищують середні
в Україні майже вдвічі, на інсектициди (в кілограмах) на 50,4 відс., інші
пестициди на 29,6 відсотка.
Таблиця 19
Розрахункові обсяги перевитрати при купівлі державними підприємствами, які
перебувають у віданні НААН, у 2018 році засобів захисту рослин за цінами вище за
середні статистичні в Україні
Вартість за
Середня
ПереЦіна, Вартість,
середніми
Найменування Кількість
ціна,
витрати,
грн
тис. грн
цінами,
грн*
тис. грн
тис. грн
Інсектициди, кг
7729
585
4521,5
388,9
3005,8
1515,7
Інсектициди, л
62917
512
32213,5
440,7
27727,5
4486,0
Гербіциди, л
346900
302
104763,8
164,4
57030,4
47733,4
Інші пестициди,
21420
166
3555,7
128,1
2743,9
811,8
кг
Інші пестициди,
63443
238
15099,4
236,7
15017,0
82,5
л
Разом
160153,9
105524,6
54629,4
*За даними Державної служби статистики України.

Таким чином, державними підприємствами НААН, які перебувають у
віданні НААН, не досягнено оптимізації витрат при виробництві продукції.
Особливу увагу необхідно звернути на оплату робіт і послуг сторонніх
організацій (33,3 відс. у структурі собівартості), придбання мінеральних
добрив (15,0 відс.) та засобів захисту рослин (14,1 відсотка).
 Слід відмітити недоліки управління при реалізації вирощеної
продукції (діаграма 19).
Проведеним аудитом встановлено, що у 2018 році державними підприємствами
НААН здійснено реалізацію 220,8 тис. тонн озимої пшениці за ціною в середньому
5332 грн (з ПДВ) за тонну. При цьому аналіз цін на пшеницю третього класу в 2018–
2019 маркетинговому році свідчить, що така ціна була в липні 2018 року, а з серпня
2018 року по березень 2019 року значно збільшилась і досягала 6300 грн за тонну.
Отже, розрахункові втрати чистого доходу (виручки) державними
підприємствами, які перебувають у віданні НААН, від реалізації озимої пшениці
урожаю 2018 року становлять майже 200 000 тис. гривень.
У 2019 році державними підприємствами НААН здійснено реалізацію
250,3 тис. тонн озимої пшениці за середньою ціною 4796 грн (з ПДВ) за тонну. При
цьому аналіз цін на пшеницю третього класу в 2019–2020 маркетинговому році
свідчить, що починаючи з вересня 2019 року ціна пшениці мала стійку тенденцію до
зростання і в березні 2020 року становила 5650 грн за тонну. Отже, розрахункові
втрати чистого доходу (виручки) державними підприємствами, які перебувають у
віданні НААН, від реалізації озимої пшениці урожаю 2019 року становлять майже
215 000 тис. гривень.
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Діаграма 19. Динаміка цін на пшеницю третього класу (попит, EXW) у 2018–2019 та
2019–2020 маркетингових роках41.

Аналогічно, у 2018 році державними підприємствами НААН здійснено
реалізацію 146,1 тис. тонн кукурудзи за середньою ціною 4 103 грн (з ПДВ) за
тонну та у 2019 році 170,1 тис. тонн за ціною 3463 грн (з ПДВ) за тонну
(діаграма 20).
Діаграма 20. Динаміка цін на кукурудзу фуражну (попит, СРТ) у 2018–2019 та 2019–
2020 маркетингових роках

Проте аналіз ринку кукурудзи фуражної в 2018–2019 маркетинговому році
свідчить, що в період з жовтня 2018 по серпень 2019 року ціна на кукурудзу
коливалась від 4350 до 4700 грн за тонну. В 2019 –2020 маркетинговому році в
період з жовтня 2019 по березень 2020 року ціна на кукурудзу коливалась від
3400 до 4750 грн за тонну. Таким чином, не врахування державними
підприємствами НААН кон’юнктури ринку кукурудзи призвело до

На цій діаграмі і наступних динаміка цін наведена за даними АПК-Інформ. –Доступний
з: https://www.apk-inform.com
41
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недоотримання чистого доходу (виручки) від реалізації урожаю 2018 року в
обсязі 80 000 тис. грн, урожаю 2019 року – майже 220 000 тис. гривень.
Крім того, аудит засвідчив, що при реалізації 36,0 тис. тонн озимого
ячменю за ціною 5 629 грн (з ПДВ) за тонну та 28,4 тис. тонн ярого ячменю –
5 914 грн (з ПДВ) за тонну урожаю 2018 року державними підприємствами, які
перебувають у віданні НААН недоотримано чистого доходу (виручки) в обсязі
38 000 тис. грн, у тому числі: 26 000 тис. грн по озимому та 12 000 тис. грн по
ярому ячменю. Починаючи з вересня 2018 року ціна на ячмінь фуражний зростала
і в лютому 2019 року досягла 6 350 грн за тонну (діаграма 21).
Діаграма 21. Динаміка цін на ячмінь фуражний (попит, СРТ) у 2018–
2019 маркетинговому році.

При реалізації 40,8 тис. тонн озимого ячменю за ціною 4 655 грн (з ПДВ)
за тонну урожаю 2019 року державними підприємствами НААН недоотримано
чистого доходу (виручки) в обсязі майже 4 000 тис. гривень. В серпні 2019 року
ціна на ячмінь фуражний становила 4 750 грн за тонну.
Реалізація ріпаку державними підприємствами НААН у 2018 та 2019 роках
здійснювалась за вкрай невигідними цінами. Так, при реалізації 20,1 тис. тонн
ріпаку урожаю 2018 року за ціною 11179 грн (з ПДВ) за тонну та 27,0 тис. тонн
урожаю 2019 року – 10765 грн (з ПДВ) за тонну державними підприємствами
НААН недоотримано чистого доходу (виручки) в обсязі 52,7 млн грн та
44,1 млн грн відповідно. Весь період 2018–2019 маркетингового року ринкова
ціна на ріпак значно перевищувала середню ціну реалізації державними
підприємствами НААН і в вересні 2018 року досягала 13 800 грн за тонну. В 2019–
2020 маркетинговому році найвигіднішою ціна на ріпак була у липні 2019 року –
12400 грн за тонну (діаграма 22).
Загалом державними підприємствами НААН при реалізації вирощеної
продукції допущено недоотримання доходу (виручки) на загальну суму
майже 400,0 млн грн у 2018 році та 483,1 млн грн у 2019 році.
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Діаграма 22. Динаміка цін на ріпак (попит, СРТ) у 2018–2019 маркетинговому році.

Отже,
у
2018
та
2019
роках
урожайність
основних
сільськогосподарських культур у державних підприємствах НААН була
нижчою ніж в середньому в Україні, а під час реалізації вирощеної продукції
не враховувались тенденції ринку сільськогосподарської продукції. В свою
чергу, недостатня оптимізація витрат при виробництві продукції
державними підприємствами НААН призвела до завищення її собівартості.
Вагомий вплив на рівень собівартості мають витрати на оплату послуг і робіт
сторонніх організацій, питома вага яких становить третину в її структурі.
Таким чином, державні підприємства НААН потенційно могли б отримати
свої прибутки у 2018 році на 2 052 млн грн та у 2019 році на 1783 млн грн
більшими.
В свою чергу отримання потенційних прибутків відобразилося б і на
показнику EBITDA, який може досягати 260 дол. США на 1 га
сільськогосподарських угідь державних підприємств НААН.
 Неефективне управління НААН об’єктами державної власності в
державних підприємствах відобразилось на їх основних фінансових показниках.
НААН затверджено плани на 2018 рік 131 державному підприємству. Решті
48 підприємствам фінансові плани не затверджувались, з них: 28 підприємств,
щодо яких порушено справи про банкрутство, відкрито провадження у справах
про банкрутство, процедури розпорядження майном, санації, ліквідації;
20 підприємств, які розташовані на території проведення ООС та на тимчасово
окупованій території АР Крим.
Аудитом встановлено, що з недотриманням пункту 2 Порядку
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
суб’єкта господарювання державного сектора економіки, затвердженого
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015
№ 205, зареєстрованим у Мін’юсті 19.03.2015 за № 300/26745, під час складання
фінансових планів, звітів про їх виконання та підготовки пояснювальних записок
підприємствами НААН не використовувались рекомендації щодо їх складання.
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Зокрема, в частині обов’язкового надання плану заходів з підвищення операційної
ефективності підприємства строком на три роки, який включає заходи щодо
оптимізації витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал,
підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і трудових
ресурсів, збільшення прибутку та бюджетний ефект для держави від
впровадження цих заходів, у тому числі, суми збільшення надходжень до
державного бюджету.
У 2018 році прибутково працювало 117 державних підприємств
(89,3 відс.), які отримали прибуток в обсязі 155,0 млн грн, 14 підприємств не
виконали фінансові плани за показником «Фінансовий результат до
оподаткування», з них: три підприємства (2,3 відс.) працювали на межі
беззбитковості, 11 підприємств (8,4 відс.) – збитково (таблиця 20).
Таблиця 20
Причини збитковості у 2018 році державних підприємств, які перебувають у сфері
управління Національної академії аграрних наук України.
тис. грн
№
Причини збитковості
Збиток за
Назва підприємства
п/п
(за поясненням НААН)
2018 рік
1
ДП «ДГ «Городецьке» Інституту Загибель
посівів;
підвищення
агроекології
та заробітної плати
263,0
природокористування НААН
2
ДП «Агромаш» ННЦ «Інститут Збільшення цін на сировину,
механізації та електрифікації матеріали та зменшення замовлень
67,0
сільського господарства»
3
ДП «ДГ «Борки» Інституту Відсутність виробничої діяльності
овочівництва та баштанництва
1909,0
НААН
4
ДП
«ДГ
«Чернігівське» Зменшення обсягів виробництва
Інституту садівництва НААН
продукції; низька ціна реалізації;
скорочення
попиту
на
287,0
сільгосппродукцію;
високі
закупівельні
ціни;
слабка
розвиненість зовнішнього ринку
5
ДП «ДГ «Прилуцької ДС» Припинена господарська діяльність у
Інституту садівництва НААН
зв’язку з реорганізацією шляхом
101,0
приєднання до станції
6
ДП «ДГ «Подільської дослідної Низька ціна реалізації основної
станції садівництва Інституту продукції
2634,0
садівництва НААН»
7
ДП
«ДГ
«Мелітопольське» Низька ціна реалізації основної
2332,0
Інституту садівництва НААН
продукції; високі закупівельні ціни
8
ДП «ДГ «Львівської ДСС» Низький попит на продукцію
181,0
Інституту садівництва НААН
розсадництва
9
ДП «ДГ «Таврія» Донецької Штрафні санкції; підвищення цін на
2412,0
дослідної станції
паливо-мастильні матеріали, засоби
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№
п/п

10

11

Продовження таблиці 20

Причини збитковості
(за поясненням НААН)
захисту рослин, електроенергію,
заробітної плати
Ерастівська ДС ДУ Інституту Низький валовий збір ранніх
зернових культур
зернових
культур,
соняшнику;
низька врожайність сільгоспкультур
за значних витрат щодо дотримання
технологічного процесу
Науково-виробничий
центр Господарська
діяльність
не
«Соя» ДУ Інституту зернових здійснювалась та продукція (товари,
культур
роботи, послуги) не реалізовувалися
Разом
Назва підприємства

Збиток за
2018 рік

9545,0

17,0
19748,0

Аналіз збитковості державних підприємств показав, що найбільші збитки в
2018 році отримали: Ерастівська ДС ДУ Інституту зернових культур
9 545 тис. грн, або 48,3 відс. загального обсягу збитків підприємств,
ДП «ДГ «Подільської дослідної станції садівництва Інституту садівництва
НААН» 2634,0 тис. грн (13,3 відс.), ДП «ДГ «Таврія» Донецької дослідної станції
2412,0 тис. грн (12,2 відс.), ДП «ДГ «Мелітопольське» Інституту садівництва
НААН 2332,0 тис. грн (11,8 відс.), ДП «ДГ «Борки» Інституту овочівництва та
баштанництва НААН 1909,0 тис. грн (9,7 відс.), інші підприємства 916,0 тис. грн
(4,7 відсотка).
Аудитом встановлено, що Президією НААН, як суб’єктом управління
об’єктами державної власності, не вживались заходи щодо скорочення кількості
планово-збиткових підприємств та підприємств, що працювали збитково у
2018 році.
Разом з тим аудитом встановлено, що залишок непокритого збитку на
кінець 2018 року досяг 200,7 млн грн у 40 державних підприємствах НААН,
що становить 30,5 відс. загальної кількості.
 У той же час проведеним аудитом виявлено недоліки внутрішнього
контролю НААН при взятті значних зобов’язань державними
підприємствами. Так, до функцій НААН відноситься прийняття рішень про
надання згоди на вчинення державними підприємствами значних
господарських зобов’язань.
Довідково. Відповідно до статті 732 Господарського кодексу України значним
господарським зобов’язанням державного підприємства визнається господарське
зобов’язання, що вчиняється державним унітарним підприємством, якщо ринкова вартість
майна, робіт, послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів
державного унітарного підприємства за даними останньої річної фінансової звітності.
Зазначене господарське зобов’язання підлягає погодженню наглядовою радою
державного унітарного підприємства або у випадках, передбачених законом, органом, до
сфери управління якого відноситься державне унітарне підприємство.
Рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов’язання
приймається органом, до сфери управляння якого належить державне унітарне підприємство.
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Забороняється ділити предмет господарського зобов’язання з метою ухилення від
передбаченого статтею 732 Господарського кодексу України порядку прийняття рішень про
вчинення значного господарського зобов’язання.
Значне господарське зобов’язання, вчинене з порушенням порядку, передбаченого
частинами першою та четвертою статті 732 Господарського кодексу України, може бути
визнане судом недійсним за позовом державного унітарного підприємства або органу, до сфери
управління якого належить державне унітарне підприємство.

Для прикладу, така умова зазначена і в Статутах ДП «ДГ «Кутузівка»,
ДП «ДГ «Красноградське», ДП «ДГ Подільської дослідної станції садівництва
Інституту садівництва НААН», ДП «ДГ «Івківці» (пункт 3.10). Зокрема вказано,
що господарське зобов’язання Підприємства, щодо вчинення якого є
заінтересованість, виноситься на розгляд Академії для надання згоди на його
вчинення, якщо балансова вартість майна або послуг чи сума коштів, що
підлягають наданню, відчуженню, отриманню або передачі відповідно до
господарського зобов’язання, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності Підприємства.
Як встановлено аудитом, господарські зобов'язання чотирьох підприємств
(ДП «ДГ «Кутузівка», ДП «ДГ «Красноградське», ДП «ДГ Подільської дослідної
станції садівництва Інституту садівництва НААН», ДП «ДГ «Івківці»)
становили 10 і більше відсотків вартості їх активів, тобто є значними
господарськими зобов'язаннями, щодо яких з недотриманням вимог
пункту 3.10 Статутів
Підприємств
відсутні
передбачені
статтею 732
Господарського Кодексу України рішення НААН України, як органу, до сфери
управління якого належать державні підприємства, про надання згоди на їх
вчинення. Загальний обсяг таких зобов’язань становив 187 980,7 тис. гривень.
Наприклад, без наявності відповідної згоди НААН України на вчинення
значних господарських зобов’язань ДП «ДГ «Кутузівка» укладені три договори з
сільськогосподарським товариством СТОВ «Агросвіт». За актами виконаних
робіт, вартість комплексних сільськогосподарських послуг42 за двома договорами
(від 15.03.2018 № 123, від 05.02.2019 № 0502-СП) становила відповідно
35788,3 тис. грн та 68855,9 тис. грн; вартість кормової продукції43 за договором
від 29.06.2019 №115 – 23085,4 тис. грн, тобто, по кожному з укладених договорів
становить 10 і більше відсотків вартості активів державного підприємства за
даними останньої фінансової звітності (204118,0 тис. гривень).
Аналогічно, згідно з актами виконаних робіт (наданих послуг) вартість
фінансових зобов'язань ДП «ДГ «Красноградське» з надання послуг з
вирощування продукції на давальницьких умовах за двома договорами
Підживлення озимої пшениці та тритікале міндобривами; посів цукрових буряків,
кукурудзи, внесення гербіцидів; обробка фунгіцидами; пресування та скирдування соломи;
боронування під ячмінь, кукурудзу, соняшник; посів соняшнику; скошування багаторічних трав
на сінаж; навантаження органічних добрив; проведення десекації на полях з горохом та
гречкою; глибока оранка; збирання пшениці, ячменю, озимого тритікале; культивація;
скошення кукурудзи на силос тощо.
43
Комбікорм, кукурудзяна паста, солома, сіно, силос, сінаж.
42
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(від 10.04.2018 № 2018-01/кр та від 10.04.2019 № 2019-01/Кр), укладеними
ДП «ДГ «Красноградське» з НВГ «Компанія МАЇС» без згоди НААН, становила
відповідно 1725,49 тис. грн та 3178,5 тис. грн, що становить 10 і більше відсотків
вартості активів державного підприємства за даними останньої фінансової
звітності (19001 тис. гривень).
Також без згоди НААН ДП «ДГ Подільської дослідної станції садівництва
Інституту садівництва НААН» протягом 2018 року придбано засоби захисту
рослин загальною вартістю 3385,0 тис. грн, що становить 10,7 відс. вартості
активів державного унітарного підприємства за даними фінансової звітності
станом на 31.12.2017.
Водночас аудитом встановлено, що ДП «ДГ «Івківці» у 2018–2019 роках
продало
СТОВ
«Батьківщина»
майнові
права
на
незавершене
сільськогосподарське виробництво кукурудзи та пшениці озимої на підставі
16 договорів (таблиця 21).
Таблиця 21
Реалізовані ДП «ДГ «Івківці» у 2018–2019 роках майнові права на незавершене
сільськогосподарське виробництво
№ договору

12/09/2018 ІВ
13/09/2018 ІВ
14/09/2018 ІВ
15/09/2018 ІВ
16/09/2018 ІВ
21/09/2018-ІВ
26/10/2018 ІВ
30/11/2018 ІВ
Всього
01/08/2019
02/08/2019
16/09/2019 ІВ
20/09/2019 ІВ
23/09/2019ІВ
27/09/2019ІВ
30/09/2019ІВ
09/10/2019 ІВ
Всього

Дата
договору

Майнові права на незавершене
виробництво

12.09.2018
13.09.2018
14.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
21.09.2018
26.10.2018
30.11.2018

2018 рік
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи

01.08.2019
02.08.2019
16.09.2019
20.09.2019
23.09.2019
27.09.2019
30.09.2019
09.10.2019

2019 рік
Озимої пшениці
Озимої пшениці
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи
Кукурудзи

Площа,
га

Сума за
договором,
тис. грн

200
190
200
130
203
109
194
540,1
1 766,1

2 767,2
2 628,8
2 767,2
1 798,7
2 808,7
1 508,1
2 684,2
6 222,0
23 184,90

207,2
72,8
306
306
306
306
48
306
1 858,0

3 779,3
1 327,9
4 590,0
4 590,0
4 590,0
4 590,0
720,0
4 590,0
28 777,2

Слід зазначити, що за даними бухгалтерського обліку Підприємства станом
на 31.12.2017 вартість активів становила 28 150,0 тис. грн, станом на 31.12.2018 –
45 909,0 тис. гривень. Отже, ДП «ДГ «Івківці» в порушення Господарського
кодексу (частини четвертої статті 732) здійснено поділ предмета значного
господарського зобов’язання (23 184,9 тис. грн у 2018 році, 23 670,0 тис. грн
та 5 107,2 тис. грн у 2019 році) з метою ухилення від погодження його взяття
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НААН, як органом, до сфери управління якого відноситься державне
підприємство.
Аудитом встановлено, що відповідно до договорів купівлі-продажу
майнових
прав
на
незавершене
сільськогосподарське
виробництво
ДП «ДГ «Івківці» зобов’язується передати, а СТОВ «Батьківщина» прийняти у
власність та оплатити майнові права (право володіння, користування та
розпорядження) об’єктами незавершеного сільськогосподарського виробництва
на визначеній площі сільськогосподарських угідь ДП «ДГ «Івківці». Відповідно
до договору СТОВ «Батьківщина» також має право необмеженого цілодобового
доступу до площ земельних угідь; отримувати сільськогосподарську продукцію і
доходи в результаті виконання технологічних операцій з незавершеним
виробництвом, як власник розпоряджатися на власний розсуд продукцією і
доходами, отриманими у процесі виконання цього договору; як власник
незавершеного виробництва кукурудзи, що знаходиться на площах земельних
угідь, що перебувають у користуванні ДП «ДГ «Івківці», має право у будь-який
час і на будь-якій стадії виконання договору залучати за свій рахунок третіх осіб
для їх охорони; самостійно визначати технологічні операції та техніку, яку
необхідно застосувати у процесі здійснення цих технологічних операцій.
ДП «ДГ «Івківці» зобов’язане надати та забезпечити СТОВ «Батьківщина»,
його працівникам та техніці, чи залученим ним третім особам, необмежений
цілодобовий доступ до площ земельних угідь, на яких розташовується
незавершене виробництво; не чинити будь-які перешкоди в процесі виконання
договору тощо. Таким чином, як встановлено аудитом, у предмет вищевказаних
договорів включено не тільки придбання об’єктів незавершеного
сільськогосподарського виробництва, а й площі земельних ділянок, на яких
вони розміщуються, тобто це є удаваним правочином, який вчинено
сторонами для приховання іншого правочину, зокрема, оренди приватною
комерційною структурою земельних ділянок державної власності, які
передані в постійне користування державному підприємству, що перебуває у
віданні НААН.
Довідково. Законом України від 16.10.1998 № 161 «Про оренду землі» (стаття 1)
встановлено, що оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і
користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та
інших видів діяльності.
Відповідно до статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних
ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі
рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх
повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу
права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору
оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки.

За даними сайту Agro Polit Com44 середній розмір річної орендної плати за
земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності,
передані в оренду на земельних торгах, в Чернігівській області в 2018 році
Agro Polit Com. – Доступний з: https://agropolit.com/blog/292-orenda-silskogospodarskihzemel-derjavnih-i-privatnih-za-2018-y--analiz-po-oblastyah
44
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становив 2 599,9 грн за 1 га. Тобто орендна плата 1766,1 га земельних ділянок в
2018 році становила 4 591,7 тис. грн, 1578,1 га в 2019 році – 4 102,9 тис. гривень.
Фактично, СТОВ «Батьківщина» в 2018–2019 роках отримано урожай
кукурудзи з площі 3344,1 га (1766,1 га у 2018 році та 1578 га у 2019) та озимої
пшениці у 2019 році з площі 280 га, які перебувають у користуванні
ДП «ДГ «Івківці». Вартість реалізованих ДП «ДГ «Івківці» об’єктів
незавершеного
сільськогосподарського
виробництва
становила
53 213,0 тис. гривень. Слід зазначити, що в 2018 році урожайність кукурудзи в
сільськогосподарських підприємствах Чернігівської області становила
100,5 ц з га, у 2019 році – 83,0 ц з га, озимої пшениці – 50,445. Враховуючи
закупівельні ціни у 2018 році на кукурудзу 4400 грн за тонну, у 2019 році
3800 грн за тонну та 4500 грн на пшеницю за тонну46, отриманий дохід від
реалізації кукурудзи мав бути 127 867,0 тис. грн, озимої пшениці –
6 350,4 тис. гривень.
Отже, недоліки внутрішнього контролю НААН за діяльністю
ДП «ДГ «Кутузівка», ДП «ДГ «Красноградське», ДП «ДГ Подільської
дослідної
станції
садівництва
Інституту
садівництва
НААН»,
ДП «ДГ «Івківці» призвели в 2018–2019 роках до взяття державними
підприємствами значних господарських зобов’язань без згоди НААН на їх
вчинення, чим порушено вимоги Господарського кодексу (стаття 732). У свою
чергу, об’єкти незавершеного сільськогосподарського виробництва
ДП «ДГ «Івківці» (3344,1 га посівів кукурудзи та 280 га озимої пшениці) за
договорами, які є удаваним правочином, вчиненим сторонами для
приховання іншого правочину, зокрема, оренди земельної ділянки, були
продані СТОВ «Батьківщина» на невигідних для державного підприємства
умовах, втрачена вигода від яких, за розрахунками, досягає 81,0 млн гривень.
 Збитковість державних підприємств НААН, без вжиття відповідних
заходів щодо її скорочення, неминуче призводить до банкрутства.
Станом на 01.01.2020 15 державних підприємств НААН (8,5 відс.)
перебувають у процедурі банкрутства (ліквідація, санація, розпорядження
майном), з них: 5 перебувають у процедурі розпорядження майном; 3 – у
процедурі ліквідації; 7 – у процедурі санації. У 2018 році 13 суб`єктів
господарювання перебувало у процедурі банкрутства, а у 2019 році – 15, тобто,
спостерігається тенденція щодо зростання кількості підприємств у процедурі
банкрутства, що знаходяться у відданні НААН.
Перелік державних підприємств НААН, що перебувають у процедурі
банкрутства станом на 01.01.2020, наведено в додатку 18.
Аудитом встановлено, що процедура банкрутства деяких державних
підприємств триває понад 15 років (ДП «Наукова» та ДГ «Мерефа» Інституту
овочівництва і баштанництва УААН започаткована у 2004 та станом на 01.01.2020
не завершена).
45
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Слід зазначити, що з 20.10.2019 введено в дію Закон України від 02.10.2019
№ 145 «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації », яким
установлено, що у справах про банкрутство державних підприємств, у тому числі
казенних підприємств, або акціонерних товариств, у статутному капіталі яких
частка державної власності перевищує 50 відсотків, не застосовуються судова
процедура санації та ліквідації, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника
протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом (пункт 2
розділу III «Прикінцеві та перехідні положення»).
Таким чином, з 20.10.2019 до державних підприємств, в яких частка
державної власності перевищує 50 відсотків, не може бути застосовано дві
процедури банкрутства одночасно – процедура санації та процедура ліквідації.
У зв’язку з цим НААН направлено шість клопотань до суду про закриття
справ (№ 904/2032/16; № 912/2391/16; № 916/61/13-г; № 916/735/16;
№ 922/2315/16; № Б-39/31-07), з яких два задоволено (на рішення суду по справі
№ 916/61/13-г подано касаційну скаргу, № Б-39/31-07), а чотири призначені до
розгляду та на момент проведення аудиту судом не розглянуті.
 13 державних підприємств, що відносяться до відання НААН у 2018–
2019 роках перебували в процесі реорганізації та здійснювали фінансовогосподарську діяльність.
За результатами проведених Міністерством юстиції України та його
територіальними управліннями, як державним органом з питань банкрутства,
перевірок діяльності арбітражних керуючих встановлено:
1.
В ДП «ДГ «Новоселівське» непроведення оцінки майна, що є
порушенням абзацу четвертого частини другої статті 41 Закону України від
14.05.1992 № 2343 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом» (втратив чинність 21.10.2019, далі – Закон № 2343) (за
результатами позапланової перевірки Міністерством юстиції України з 19.03.2018
до 21.03.2018);
2.
В ДП «ДГ «Чувиріно» арбітражним керуючим не вжито заходів
щодо доопрацювання плану санації боржника з урахуванням зауважень НААН,
що є порушенням частини шостої статті 31 Закону № 2343 (у редакціях від
13.07.2002 до 04.11.2012). Крім того, арбітражним керуючим укладено договір
оренди землі та передано ТОВ «Агрофірма «Жнива» в користування земельну
ділянку (загальною площею 2597,0 га) сільськогосподарського призначення без
відповідних на те повноважень, визначених законом, що є порушенням частини
другої статті 14 Конституції України (за результатами позапланової перевірки
Міністерством юстиції України з 24.10.2013 по 13.12.2013);
3.
В ДП «ДГ «Руно» в порушення абзацу третього частини п’ятої
статті 28, пункту 1 частини другої статті 98, частини третьої статті 98
Закону № 2343 арбітражний керуючий здійснював розпорядження майном
боржника за фактичної відсутності плану санації, схваленого комітетом
кредиторів, погодженого органом управління майном боржника та затвердженого
господарським судом, що призвело до грубого порушення прав та законних
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інтересів конкурсних кредиторів боржника та незадоволення їх вимог на загальну
суму 55,7 млн гривень. Разом з тим виявлено невиконання ухвали господарського
суду Дніпропетровської області від 13.12.2016, якою зобов'язано арбітражного
керуючого провести санацію боржника відповідно до вимог Закону № 2343.
Встановлено також наявність ознак доведення підприємства до банкрутства
(поточні зобов’язання мають тенденцію до різкого збільшення), а рівень
забезпечення зобов’язань боржника оборотними активами підприємства та розмір
чистих активів має тенденцію до різкого погіршення (за результатами
позапланової перевірки Міністерством юстиції України з 06.09.2018 по
10.09.2018);
4.
Згідно частиною третьою статті 98 Закону № 2343 під час
реалізації своїх прав та обов’язків арбітражний керуючий (розпорядник майна,
керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний діяти добросовісно, розсудливо, з
метою, з якою ці права та обов’язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з
урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення
дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та
законодавством України про банкрутство. Відповідно до статті 3 Закону № 3065,
Національна академія аграрних наук України, зокрема надає дозвіл організаціям,
що віднесені до її відання, на укладення договорів оренди майна, у тому числі
нерухомого, що обліковується на балансах їх організацій. Однак за результатами
перевірки, проведеної Міністерством юстиції України, не виявлено погодження
Буковинською державною сільськогосподарською дослідною станцією НААН
або НААН, укладення у процедурі санації арбітражним керуючим договорів
оренди нежитлових приміщень ДП «ДГ «Центральне» (за результатами планової
перевірки Міністерством юстиції України з 08.02.2017 по 17.02.2017).
Таким чином, аналіз матеріалів, наданих Міністерством юстиції
України, засвідчує випадки порушення законодавства арбітражними
керуючими при виконанні ними повноважень розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів, які є учасниками процедури банкрутства.
Затягування процедури банкрутства (як приклад, в ДП «Наукова» до
15 років) призводить до зловживань розпорядження державним майном
заінтересованими
особами
та
дозволяє
арбітражним
керуючим
експлуатувати державні підприємства протягом необмеженого часу,
погіршуючи його показники. Для запобігання неконтрольованого перебігу й
неправомірної та економічно необґрунтованої поведінки учасників
проваджень потребує вдосконалення законодавство в частині посилення
відповідальності арбітражних керуючих за дії або бездіяльність, яка
призводить до значної шкоди підприємствам боржникам, кредиторам чи
іншим особам.
 Чистий фінансовий результат діяльності державних підприємств
НААН за 2018 рік становить 135,2 млн грн, що на 23,7 млн грн менше
запланованого обсягу; за 2019 рік – 41,2 млн грн, що на 191,9 млн грн менше
запланованого.
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За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік
підприємствами державного сектору більше запланованого обсягу отримано
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у
сумі 4 382,6 млн грн, на 772,1 млн грн (21,4 відсотка). Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) становить 3 586,1 млн грн, що на 640,5 млн грн
(21,7 відс.) більше запланованої; інші операційні доходи – 234,0 млн грн, на
133,4 млн грн (132,6 відс.); інші операційні витрати – 418,6 млн грн, на
185,0 млн грн (79,2 відсотка).
Адміністративні витрати збільшились на 54,4 млн грн, або на 20,2 відс.
відповідно до запланованого обсягу.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік
підприємствами державного сектору більше запланованого обсягу отримано
чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у
сумі 4 299,4 млн грн, на 55,9 млн грн (1,3 відсотка). Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) становить 3 668,5 млн грн, що на 236,7 млн грн
(6,9 відс.) більше запланованої; інші операційні доходи – 122,6 млн грн, на
47,9 млн грн (64,1 відс.); інші операційні витрати – 264,0 млн грн, на 33,2 млн грн
(14,4 відсотка).
Адміністративні витрати збільшились на 8,1 млн грн, або на 2,5 відс.
відповідно до запланованого обсягу.
Слід зазначити, що фінансовий план має забезпечувати збільшення показників
рентабельності діяльності підприємства, активів та власного капіталу порівняно з
плановими та прогнозними показниками на поточний рік. Проте, як встановлено
аудитом, показники діяльності державних підприємств погіршуються.
Переважної більшості державних підприємств НААН (63,5 відс., або
82 підприємства) основним видом економічної діяльності за КВЕД47 є
вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних
культур (код 01.11) і лише в 16,3 відс. (21 підприємство) основними видами є
дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних
наук (код 72.19) і дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і
гуманітарних наук (код 72.20). Решта 27 державних підприємств НААН
(20,9 відс.) здійснюють свою основну діяльність за іншими 13 кодами: 01.19;
01.21; 01.24; 01.25; 01.30; 01.41; 01.50; 03.12; 03.22; 10.89; 46.21; 81.10; 84.13,
основний вид діяльності державних підприємств не науковий.
Законом № 848 встановлено, що наукові установи, включені до Державного
реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, користуються
податковими пільгами відповідно до законодавства України.
Довідково. Згідно з Порядком відрахування до державного бюджету частини чистого
прибутку (доходу), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011
№ 138, державними унітарними підприємствами частина чистого прибутку (доходу), що
відраховується (крім державних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону № 848
належать до наукових установ) до державного бюджету за відповідний період, визначається
виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу) з 01.01.2018 у розмірі 75 відс., з 27.04.2019 у
47

Код виду економічної діяльності.
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розмірі 90 відс. для підприємств, обсяг чистого прибутку яких фактично у відповідному
звітному періоді становить більше 50000 тис. гривень, і 50 відс. – інших підприємств, з
17.12.2019 у розмірі 90 відсотків.
Відповідно до статті 1 Закону № 848 наукова (науково-дослідна, науково-технологічна,
науково-технічна, науково-практична) установа – юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством
порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.

До Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
держави, включено лише одну державну організацію – Український науководослідний інститут олії та жирів Національної академії аграрних наук України.
Державними підприємствами, які перебувають у віданні НААН у 2018 році
відраховано в державний бюджет 105,9 млн грн частини чистого прибутку
(90,8 відс. плану) та 7,2 млн грн податку на прибуток (57,4 відс. плану); у
2019 році – 61,9 млн грн частини чистого прибутку (48,6 відс. плану) та
3,5 млн грн податку на прибуток (21,1 відс. плану).
Інфографіка управління об’єктами державної власності в НААН наведена в
додатку 19.
Довідково. У 2018 році державними підприємствами, які перебувають у віданні НААН
до Державного бюджету України сплачено: 272,6 млн грн податку на додану вартість;
рентної плати за користування надрами 0,5 млн гривень. Крім того, до місцевих бюджетів
сплачено 179,0 млн грн податків та зборів та 170,6 млн грн єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
У 2019 році державними підприємствами, які перебувають у віданні НААН до
Державного бюджету України сплачено: 412,7 млн грн податку на додану вартість; рентної
плати за користування надрами 0,4 млн гривень. Крім того, до місцевих бюджетів сплачено
282,5 млн грн податків та зборів та 299,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.

Отже, результатом управління НААН об’єктами державної власності в
державних підприємствах стало надходження до державного бюджету у
2018 році 113,1 млн грн (у тому числі: відраховання 105,9 млн грн частини
чистого прибутку та 7,2 млн грн податку на прибуток) та у 2019 році
65,4 млн грн (у тому числі: відрахування 61,9 млн грн частини чистого
прибутку та 3,5 млн грн податку на прибуток).
Аудитом встановлено, що в Україні середня вартість орендної плати за
1 гектар земельних ділянок сільськогосподарського призначення становить
2 594 гривні48. У безоплатному користуванні державних підприємств НААН
перебуває 336,2 тис. га сільськогосподарських угідь. Надходження від оренди
земельних ділянок сільськогосподарських угідь площею 336,2 тис. га до місцевих
бюджетів можуть досягати 872,1 млн грн на рік, що в свою чергу зменшить
бюджетні трансферти з державного бюджету. Отже, фінансовим наслідком для
державного бюджету від неефективного управління Національною
академією аграрних наук України об’єктами державної власності є
отримання доходу у 2018 році у сумі 113,1 млн грн та 65,4 млн грн у 2019 році,
який у 13 разів нижче доходів від оренди 336,2 тис. га земельних ділянок,
Урядовий портал. – Доступний з: https://www.kmu.gov.ua/news/za-rezultatami-zemelnihtorgiv-provedenih-u-serpni-miscevi-byudzheti-otrimayut-ponad-1253-mln-grn.
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переданих державним підприємствам НААН в безоплатне постійне
користування.
Проведеним аудитом також встановлені інші порушення при управлінні
майном 20 державних підприємств та організацій, в яких були проведені заходи
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) (додаток 20). Зокрема,
аудитом встановлені факти: неефективного використання державного майна,
порушення під час здійснення операцій з оренди державного майна,
неоформлення речових прав на будівлі, порушення ведення обліку основних
засобів, нестача матеріальних цінностей. Крім того, виявлено ознаки
кримінального правопорушення в ДП «ДГ «Забойщик» Донецької державної
сільськогосподарської дослідної станції НААН. Так, всупереч вимогам статті 18
Закону України від 26.12.2002 № 411 «Про насіння і садивний матеріал», у зв’язку з
непроведенням польових оцінювань 1302 га посівів елітного та репродукційного
насіння, не забезпечено їх сертифікацію. Як наслідок, вирощене у 2018–
2019 роках насіння озимої пшениці та ярового ячменю в загальному обсязі
2,6 тис. тонн в подальшому реалізовано за якістю та цінами товарного зерна, через
що ДП «ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської дослідної
станції НААН недоотримав (втратив) 5922,1 тис. грн доходів, чим завдав шкоду
державі на відповідну суму.
Таким чином, управління 13288 об’єктами державної власності
вартістю 3,4 млрд грн на державних підприємствах НААН здійснювалось
неефективно та без встановлення чітких цілей їх діяльності. Основним видом
економічної діяльності 82 підприємств є вирощування зернових, бобових та
олійних культур і основним видом діяльності лише 21 підприємства є
дослідження й експериментальні розробки, що становить 16,3 відс. загальної
кількості. Урожайність основних сільськогосподарських культур на
державних підприємствах НААН у 2018–2019 роках була нижче ніж в
середньому в Україні, що призвело до недоотримання чистого доходу
(виручки) від реалізації продукції на суму майже 1 500,0 млн грн у 2018 році
та 1 300,0 млн грн у 2019 році. При цьому під час реалізації вирощеної
продукції не враховувались тенденції ринку сільськогосподарської
продукції, що спричинило недоотримання чистого доходу (виручки) на суму
майже 883,0 млн гривень. У свою чергу, недостатня оптимізація витрат при
виробництві продукції державними підприємствами НААН призвела до
завищення її собівартості на 152,0 млн гривень. Вагомий вплив на рівень
собівартості мають витрати на оплату послуг і робіт сторонніх організацій,
питома вага яких становить третину її структури.
4.4 Оцінка стану діяльності бюджетних установ та організацій, які
перебувають у віданні НААН
Проведеним аудитом встановлено, що станом на 01.01.2020 у віданні НААН
перебувало 89 бюджетних установ, а саме: 86 наукових установ, Президія НААН,
видавництво, біосферний заповідник. Крім того, балансоутримувачем об’єктів
державної власності, управління якими здійснюється НААН, є гуртожиток аспірантів.
Аудит засвідчив, що в період 2018–2019 років надходження коштів, отриманих як
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плата за послуги, надані бюджетними установами НААН, становили 1 458,8 млн грн,
з яких найбільшу питому вагу займають надходження наукових установ 98,9 відс.,
або 1 443,2 млн гривень. Частка надходжень коштів, отриманих як плата за послуги
біосферного заповідника та Президії НААН, становила 1,1 відс, або 15,6 млн грн
(15 430,3 тис. грн біосферний заповідник та 124,7 тис. грн Президія НААН).
 Метою створення наукових установ, які перебувають у віданні НААН,
зазначеною в їх статутах, є наукове забезпечення галузі агропромислового
комплексу, а метою їх фінансування з Державного бюджету України,
зазначеною в паспортах бюджетних програм, є всебічне наукове
супроводження в галузі агропромислового комплексу.
Проведений під час аудиту аналіз структури надходжень коштів, отриманих
науковими установами НААН як плата за послуги у 2018–2019 свідчить, що
найбільшу частку становлять надходження від додаткової (господарської)
діяльності 64,2 відс. (926,3 млн гривень). У першу чергу це надходження від
реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції. Слід зазначити, що лише
третю частину (28,9 відс.) надходжень становлять надходження за послуги,
що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю,
416,8 млн гривень. Крім цього, частка надходжень від оренди майна наукових
установ становила 6,8 відс. (98,0 млн грн) та від реалізації в установленому
порядку майна (крім нерухомого) 0,1 відс. (2,1 млн грн) (діаграма 23).
Проведеним аудитом також встановлено, що за результатами діяльності
наукових установ, які перебувають у віданні НААН у 2018 році здійснено
впровадження завершених наукових розробок за 593 договорами, з яких 90, або
15,2 відс., укладено з державними підприємствами, що перебувають у віданні
НААН, решта – з приватним сектором. Доходи від впровадження завершених
наукових розробок становили 25 289,1 тис. грн, з яких 10 882,4 тис. грн, або
43,0 відс., за договорами, укладеними з державними підприємствами НААН.
У 2019 році впровадження завершених наукових розробок здійснено за
1 067 договорами, з яких 210, або 19,7 відс., укладено з державними
підприємствами, які перебувають у віданні НААН, решта – з приватним сектором.
Доходи за укладеними договорами становили 71 529,4 тис. грн, з яких
43 483,2 тис. грн, або 60,8 відс., від впровадження завершених наукових розробок
в державних підприємствах НААН.
Діаграма 23. Структура надходження коштів, отриманих науковими установами
НААН як плата за послуги, у 2018–2019 роках
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Науковими установами, які перебувають у віданні НААН, у 2018 році
здійснювався також науковий супровід за 4 778 договорами, з яких 885 договорів,
або 18,5 відс., укладено з державними підприємствами НААН, решта – з
приватним сектором. Доходи від наукового супроводу становили
172 279,5 тис. грн, з яких 24 918,0 тис. грн, або 14,5 відс., за науковий супровід
державних підприємств НААН. У 2019 році науковий супровід здійснювався за
4 089 договорами, з яких 275 договорів, або 6,7 відс., укладено з державними
підприємствами НААН, решта – з приватним сектором. Доходи від наукового
супроводу становили 231 736,0 тис. грн, з яких 33 614,3 тис. грн, або 14,5 відс., за
науковий супровід державних підприємств НААН.
Інфорграфіка щодо впровадження завершених наукових розробок та
здійснення наукового супроводу науковими установами НААН у 2018–
2019 роках відображена на рисунку 1.

Рисунок 1. Впровадження завершених наукових розробок та здійснення наукового
супроводу науковими установами НААН у 2018–2019 роках

Слід зазначити, що в Україні станом на 01.01.2019 сільськогосподарську
діяльність здійснювали 49 208 підприємств, тобто, загалом наукове
супроводження в галузі агропромислового комплексу у 2018 та 2019 роках
отримали відповідно 4 778 та 4 089 суб’єктів господарювання, що становить
9,7 і 8,3 відс. їх загальної кількості. Практично кожне десяте з них є
державним підприємством, яке перебуває у віданні НААН.
Аналізом вартості укладених у 2018–2019 роках науковими установами
НААН договорів установлено, що в середньому вартість одного договору на
науковий супровід, укладеного з приватним сектором, становить 44,8 тис. грн, з
державними підприємствами, які перебувають у віданні НААН – 50,9 тис. грн, або
на 13,6 відс. більша. В той же час вартість одного договору на впровадження
наукових розробок, укладеного з приватним сектором, становить 31,6 тис. грн, а з
державними підприємствами, які перебувають у віданні НААН – 180,0 тис. грн,
тобто майже в шість разів більша.
Аудитом встановлено, що в 2018 році ДП «ДГ «Івківці» сплачено 426,9 тис. грн
за договором від 06.02.2018 № 3 «Про надання послуг» за консультації (впровадження
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нових технологій щодо методів обробки ґрунтів, підвищення їх родючості та
відновлення; оптимізація здійснення посівних робіт та збирання врожаю)
Миронівському інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН. При цьому звіт про
виконану роботу чи надані послуги відсутній, а формування вартості послуг
здійснювалося із розрахунку 100 грн за 1 га ріллі, яка перебуває у користуванні
підприємства (4268,7 га ріллі х 100 грн = 426,9 тис. гривень). Слід зазначити, що такий
розрахунок доведений Миронівським інститутом пшениці ім. В. М. Ремесла НААН для
своїх підпорядкованих державних підприємств. Такі ж самі консультації надавались і в
2019 році, але вартість послуг становила 2 694,8 тис. грн (договір від 06.02.2019 № 3
«Про надання послуг»). Звіт про виконану роботу чи надані послуги за договором
відсутній. Формування вартості консультацій у 2019 році здійснювалося із розрахунку
632 грн з 1 га ріллі, що знаходяться у користуванні підприємства. Отже, науковий
супровід державних підприємств надавався у 2018–2019 роках Миронівським
інститутом пшениці ім. В. М. Ремесла НААН без складання звітів про виконані
роботи чи надані послуги, оплата за які залежала від площі ріллі, що перебуває у
користуванні підприємств, а не від понесених науковою установою витрат на
проведення такого наукового супроводу.
 Проведеним аудитом встановлено, що за останні 10 років більше ніж у
3 рази зменшилась кількість укладених науковими установами НААН
ліцензійних договорів та угод про використання об’єктів права
інтелектуальної власності. При цьому надходження коштів у наукові установи
за використання об’єктів права їх інтелектуальної власності збільшилися більше
ніж в 2 рази, з 16 660,2 тис. грн у 2010 році до 38 957,7 тис. грн у 2019 році.
Інформація про результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції
НААН у 2010–2019 роках наведена в таблиці 22.
Таблиця 22
Результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції НААН
Ліцензійні договори та угоди про
Індекс
Отримано коштів
використання об’єктів права
інфляції у
з урахуванням
інтелектуальної власності
грудні року
індексу інфляції,
Роки
відносно
тис. гривень
отримано коштів,
2010 року,
кількість, шт.
тис. гривень
відс.
2010
3568
16660,2
100,0
16660,2
2011
2319
27912,2
108,5
25725,5
2012
2995
20497,9
108,3
18927,0
2013
2418
16510,1
108,8
15174,7
2014
1908
22632,0
135,9
16653,4
2015
1752
31068,2
194,7
15957,0
2016
1521
29883,8
218,8
13658,0
2017
1499
41157,6
248,7
16549,1
2018
1227
34280,4
273,0
12556,9
2019*
1175
38957,7
284,1
13712,7
Разом
20382
279560,1
165574,5
* попередні дані.
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Враховуючи індекс інфляції у грудні 2019 року (284,1 відс.) відносно
базисного 2010 року, надходження наукових установ НААН за ліцензійними
договорами та угодами про використання об’єктів права інтелектуальної
власності за останні 10 років зменшились на 17,7 відсотка.
Слід зазначити, що останні п’ять років 42 бюджетними науковими
установами НААН (половина їх загальної кількості) не укладались ліцензійні
договори та угоди про використання об’єктів права інтелектуальної власності.
Отже, результати наукової діяльності цих установ не користувались попитом
серед сільгосптоваровиробників та підприємств сфери АПК. Як наслідок, з
2015 по 2019 рік кошти за використання об’єктів права інтелектуальної
власності до спеціального фонду цих бюджетних наукових установ НААН не
надходили. При цьому із вищевказаних 42 бюджетних наукових установ 37 у
2018–2019 роках отримували кошти державного бюджету на виконання
прикладних та фундаментальних наукових розробок у загальній сумі
172 696,2 тис. грн, що є непродуктивним їх використанням.
Перелік бюджетних наукових установ НААН, якими у 2015–2019 роках не
укладались ліцензійні договори та угоди про використання об’єктів права
інтелектуальної власності, наведено у додатку 21.
 Проведеним аудитом також виявлено недоліки в системі контролю
використання об’єктів права інтелектуальної власності.
Зокрема, аудит засвідчив, що відповідно до статті 39 Закону України від
21.04.1993 № 3116 «Про охорону прав на сорти рослин» (далі – Закон № 3116)
майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин є право володільця
патенту на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону
використання сорту іншими особами. Свої майнові права володілець патенту
реалізує на власний розсуд, але при цьому не повинні порушуватися майнові права
володільців патентів на інші сорти.
Статтею 40 Закону № 3116 визначено, що володілець патенту може
видати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання сорту на підставі
ліцензійного договору. За ліцензійним договором володілець патенту (ліцензіар)
передає право на використання сорту іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе
зобов’язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати
інші дії, передбачені ліцензійним договором.
Згідно з Положенням про Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667,
Держпроспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань у сфері прав на
сорти рослин організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за:
- дотриманням юридичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти
рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного
матеріалу сортів рослин;
- збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання
та виплатою авторської винагороди;
- статистичним обліком.
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Проте здійсненими в ході аудиту контрольними заходами не
встановлено фактів забезпечення дієвого захисту майнових прав
інтелектуальної
власності
наукових
установ
НААН
з
боку
Держпродспоживслужби, тобто Держпродспоживслужба фактично не
виконує цих функцій.
Проведений аудит також засвідчує необхідність удосконалення механізму
розрахунків за використання об’єктів права інтелектуальної власності при
укладанні ліцензійних договорів.
 Проведеним аудитом встановлено, що найбільшу питому вагу в структурі
надходжень за ліцензійними договорами та угодами про використання об’єктів
права інтелектуальної власності в 2018 році займали три наукові установи:
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення 39,5 відс. (13 539,5 тис. грн), Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва НААН 18,2 відс. (6 223,5 тис. грн), ДУ Інститут зернових культур
13,0 відс. (4 449,8 тис. гривень). Решта 29,3 відс. (10 067,6 тис. грн) становили
надходження 28 наукових установ НААН.
Аналогічно, у 2019 році найбільшу частку в структурі надходжень за
ліцензійними договорами та угодами про використання об’єктів права інтелектуальної
власності мали ті ж самі три наукові установи: Селекційно-генетичний інститут –
Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 33,1 відс. (12 888,7 тис. грн),
ДУ Інститут зернових культур 18,7 відс. (7 299,1 тис. грн), Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва НААН 10,6 відс. (4 132,3 тис. гривень). Решта 37,8 відс.
(14 637,6 тис. грн) становили надходження 29 наукових установ НААН. Інформація про
результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції в розрізі наукових установ
НААН за 2015–2019 роки наведена у додатку 22.
Проведеним аудитом також встановлені інші порушення при управлінні майном
у 13 наукових установах, в яких були проведені заходи державного зовнішнього
фінансового контролю (аудиту) (додаток 23). Зокрема, аудитом встановлені факти:
неефективного використання державного майна, порушення під час здійснення
операцій з оренди державного майна, неоформлення речових прав на будівлі,
порушення ведення обліку основних засобів. Крім того, виявлено ознаки
кримінального правопорушення в Інституті овочівництва і баштанництва НААН.
Таким чином, за результатами діяльності бюджетних установ та
організацій, які перебувають у віданні НААН, надходження коштів до
спеціального фонду, отриманих бюджетними установами НААН у 2018–
2019 роках як плата за послуги, становили 1,5 млрд грн, з яких найбільшу
питому вагу займають надходження наукових установ – 98,9 відсотка. При
цьому 64,2 відс. цих надходжень від додаткової (господарської) діяльності
наукових установ (926,3 млн грн), зокрема, від реалізації вирощеної
сільськогосподарської продукції; 6,8 відс. від оренди майна (98,0 млн грн);
0,1 відс. від реалізації майна (2,1 млн гривень). Лише третю частину
(28,9 відс.) надходжень становлять надходження за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
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Наукове супроводження в галузі агропромислового розвитку, яке є
метою створення наукових установ і їх фінансування з державного бюджету,
щорічно отримує менше п’яти тисяч суб’єктів господарювання (10 відс. їх
загальної кількості), з яких практично кожним десятим отримувачем
наукового супроводження є державне підприємство сфери управління
НААН. Кількість укладених науковими установами НААН ліцензійних
договорів та угод про використання об’єктів права інтелектуальної власності
за останні 10 років скоротилася більше ніж у три рази, з 3568 у 2010 році до
1175 у 2019 році. Водночас за останні 5 років половиною бюджетних наукових
установ НААН (42 установи) не укладались такі угоди взагалі. Отже,
результати наукової діяльності цих установ не користувались попитом серед
сільгосптоваровиробників та підприємств сфери АПК, що в свою чергу
негативно вплинуло на формування спеціального фонду державного
бюджету для їх фінансування.
ВИСНОВКИ
1.
Національною академією аграрних наук України, як головним
розпорядником коштів державного бюджету за бюджетними програмами
(КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна діяльність президії Національної
академії аграрних наук України»; КПКВК 6591060 «Фундаментальні
дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка
технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та
об’єктів, що становлять національне надбання»; КПКВК 6591080 «Здійснення
заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств»; КПКВК 6591100
«Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику «АсканіяНова»), у період 2018–2019 років використано 2 358 608,7 тис. грн (за загальним
фондом – 775 414,8 тис. грн, спеціальним – 1 583 193,9 тис. грн), або 95,8 відс.
планових видатків (2 463 080,5 тис. гривень).
Через недоліки внутрішнього контролю, несвоєчасні і неефективні
управлінські рішення НААН та науковими установами, які перебувають у її
віданні, при використанні бюджетних коштів допущено:
нецільове використання коштів державного бюджету у загальному
обсязі – 589 472,5 тис. грн;
використання коштів з порушенням норм чинного законодавства –
14 950 тис. грн (у тому числі науковими установами – 13 001,3 тис. грн);
використання коштів з порушенням норм чинного законодавства при
проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг – 51 503,2 тис. грн (наукові установи);
неефективне управління коштами державного бюджету –
933,5 тис. грн;
нерезультативне, непродуктивне та неекономне використання коштів
державного бюджету відповідно у сумі 4 454,9 тис. грн, 2 536 тис. грн і
3 785,2 тис. грн (у тому числі науковими установами – 1 262,5 тис. грн,
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2 414 тис. грн і 3 785,2 тис. грн);
порушення норм чинного законодавства при плануванні видатків
державного бюджету – 786 735,1 тис. грн (у тому числі науковими установами –
4 347,5 тис. грн) та при їх затвердженні – 26 684,9 тис. грн (науковими
установами);
неправильне та несвоєчасне відображення в бухгалтерському обліку
та фінансовій звітності науковими установами фінансово-господарських
операцій – 102 443,3 тис. гривень.
Крім того, втрати надходжень державного бюджету, зокрема і внаслідок
неналежного ведення претензійно-позовної роботи, становили у загальній сумі
8 891,1 тис. грн (у тому числі у наукових установах – 7 064,9 тис. гривень).
1.1. На наукову і організаційну діяльність Президії Національної академії
аграрних наук України за КПКВК 6591020 у 2018–2019 роках використано
63 457 тис. грн (за загальним фондом – 62 589,1 тис. грн, спеціальним –
867,9 тис. грн), що становить 97,5 відс. плану (65 068,5 тис. гривень).
Кошти державного бюджету за бюджетною програмою за КПКВК 6591020
у 2018–2019 роках НААН використовувалися переважно на поточні видатки.
Результативні показники, визначені паспортом бюджетної програми, є
формальними і не визначають результат виконання бюджетної програми та не
характеризують хід її реалізації, а також ступінь досягнення її цілей, що
унеможливлює надання відповідної оцінки ефективності використання коштів
державного бюджету за напрямами їх використання. При цьому результативні
показники, які характеризували б виконання завдання бюджетної програми щодо
ефективного управління майновим комплексом НААН, взагалі не визначено.
Внаслідок неефективних управлінських рішень з боку учасників
бюджетного процесу, зокрема, у зв’язку з припиненням реєстрації зобов’язань
Казначейством відповідно до доручення Прем’єр-міністра України
№ 46351/0/1-19 з 17.12.2019, бюджетні кошти у сумі 427,5 тис. грн у кінці
2019 року повернено в бюджет як невикористані, що є свідченням неефективного
управління ними.
Неналежне ведення претензійно-позовної роботи щодо відшкодування
суб’єктами господарювання заборгованості перед НААН спричинило втрати
надходжень державного бюджету у загальному обсязі 546,4 тис. грн
(397,4 тис. грн – несплата орендних платежів та відшкодування комунальних
послуг орендарями; 149 тис. грн – ненарахування та несплата штрафних санкцій
у зв’язку з простроченням платежів за договорами).
Неналежними є також управлінські рішення НААН у формі листів
(від 10.04.2018 № 12.1-3/37, від 18.04.2019 № 121/42) за підписом ВіцеПрезидента НААН щодо надання благодійних внесків (у розмірі 5,0 тис. грн)
державними підприємствами, що перебувають у віданні НААН (у період 2018–
2019 років на рахунок НААН такими підприємствами внесено благодійних
внесків у обсязі 942,6 тис. грн), так як можуть містити ознаки зловживання
службовим становищем посадовими особами НААН через їх повноваження щодо
призначення і звільнення керівників державних підприємств та укладання з ними
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відповідного контракту. При цьому відповідні положення щодо надання
благодійних внесків в установчих документах (статутах) не передбачались.
1.2. На фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науковотехнічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і
державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовку
наукових кадрів, фінансову підтримку технічного забезпечення наукових
установ, розвиток наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять
національне надбання, за КПКВК 6591060 у 2018–2019 роках використано
2 237 258,8 тис. грн (за загальним фондом – 671 631,8 тис. грн, спеціальним –
1 565 627,0 тис. гривень). Бюджетні кошти у сумі 63 тис. грн у кінці 2019 року
повернено в бюджет як невикористані, що є свідченням неефективного
управління ними. Потреба у коштах державного бюджету забезпечена лише на
50,3 відс. у 2018 році і на 32,6 відс. у 2019 році, що не сприяє належному
виконанню фундаментальних досліджень, прикладних наукових і науковотехнічних розробок у сфері агропромислового комплексу.
З недотриманням вимог пункту 2.19 розділу 2 Положення про порядок
формування тематики наукових досліджень на 2016–2020 роки і контролю за їх
виконанням у Національній академії аграрних наук України, затвердженого
постановою Президії від 29.10.2014 (протокол № 20) (далі – Положення № 20),
відповідно до якого формування обсягів бюджетного фінансування кожної
наукової установи повинно здійснюватися з урахуванням внеску наукових
установ у виконання завдань наукових досліджень, потреба у бюджетних коштах
науковими установами розраховувалась відповідно до штатного розпису, фонду
оплати праці, необхідних обсягів комунальних платежів та інших видатків, тобто
фактично на утримання установи.
Аналіз використання у 2018–2019 роках коштів державного бюджету
засвідчив, що у структурі касових видатків, спрямованих на дослідження і
розробки у сфері агропромислового комплексу, питому вагу займають видатки на
оплату праці з нарахуваннями та оплату комунальних послуг – 61 відс., тобто
спрямування коштів державного бюджету на виконання фундаментальних і
прикладних розробок фактично є утриманням бюджетних, зокрема наукових
установ НААН, а не фінансуванням саме пріоритетних розробок.
Внаслідок відсутності належного внутрішнього контролю та прийняття
неефективних управлінських рішень НААН при використанні бюджетних коштів
за бюджетною програмою за КПКВК 6591060 у 2018–2019 роках допущено
нецільове використання коштів державного бюджету у загальній сумі
586 860,5 тис. грн, тобто на цілі, що не відповідають напрямам використання
бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми, та відповідно до
статті 119 Бюджетного кодексу України є нецільовим використанням бюджетних
коштів, а також порушенням бюджетного законодавства (пункт 24
частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України), що має ознаки
кримінального правопорушення, передбаченого статтею 210 Кримінального
кодексу України, зокрема:
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14 150 тис. грн (2018 рік – 8 500 тис. грн, 2019 рік – 5 650 тис. грн) –
використано НААН на проведення пошукових досліджень. При цьому у паспорті
бюджетної програми та звіті про його виконання відображено використання
бюджетних коштів за загальним фондом державного бюджету за напрямом
«фундаментальні наукові дослідження в галузі землеробства, рослинництва,
тваринництва, ветеринарної медицини, харчової та переробної галузі, механізації
та електрифікації, економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу».
Ці пошукові дослідження, які виконувались протягом одного року вартістю 50–
100 тис. грн кожне, не відповідають визначенню фундаментальних досліджень;
572 710,5 тис. грн – використано НААН на організацію та здійснення
додаткової (господарської) діяльності; надання послуг бюджетними установами
згідно із законодавством; утримання, облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна. При цьому у паспорті бюджетної програми та звіті про його
виконання відображено використання бюджетних коштів за спеціальним фондом
державного бюджету за напрямом «прикладні наукові та науково-технічні
розробки у сфері сільськогосподарських наук».
НААН допущено порушення бюджетного законодавства (пункт 36
частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України) у частині включення
недостовірних даних до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за
КПКВК 6591060 станом на 01.01.2019, а саме відображено інформацію щодо
спрямування бюджетних коштів за спеціальним фондом державного бюджету на
прикладні наукові та науково-технічні розробки у сумі 715 436,4 тис. грн та
вартості 1 (однієї) прикладної наукової та науково-технічної розробки –
3 631,7 тис. гривень. Фактично, за інформацією НААН, видатки за спеціальним
фондом державного бюджету на виконання прикладних наукових та науковотехнічних розробок у сфері сільськогосподарських наук становили лише
142 725,9 тис. грн, а розрахункова вартість однієї розробки – 724,5 тис. гривень.
Внаслідок відрахування у 2018–2019 роках науковими установами НААН з
аспірантури до закінчення терміну навчання за державним замовленням
відповідно 33 осіб (32 аспіранти, 1 докторант) і 35 осіб (аспірантів), бюджетні
кошти у загальній сумі 3 192,4 тис. грн на їх навчання використано
нерезультативно.
В порушення пункту 6 Порядку формування і виконання замовлення на
проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових
досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за
рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.08.2004 № 1084, НААН при фінансуванні окремих
наукових і науково-технічних програм визначено їх виконавцем ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки» (яке є недержавною науковою установою з правом
здійснення господарської діяльності і не перебуває у віданні НААН) із
застосуванням конкурсного відбору, а не процедури закупівлі, у зв’язку з чим
кошти державного бюджету у сумі 1 948,7 тис. грн (2018 рік – 1 357,2 тис. грн,
2019 рік – 591,5 тис. грн), спрямовані зазначеному товариству на виконання
наукових досліджень, використані з порушенням норм чинного законодавства.
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Внаслідок неналежного ведення претензійно-позовної роботи як наукових
установ, так і НААН як головного розпорядника бюджетних коштів, щодо
стягнення дебіторської заборгованості, списано як безнадійну дебіторську
заборгованість за спеціальним фондом державного бюджету за КПКВК 6591060
загалом 1 279,8 тис. грн (2018 рік – 570,3 тис. грн, 2019 рік – 709,5 тис. грн), що
є втратами надходжень державного бюджету.
В порушення вимог статті 35 Бюджетного кодексу України НААН як
головним розпорядником бюджетних коштів не забезпечено достовірності
поданого до Мінфіну бюджетного запиту на 2018 рік з визначеною потребою у
бюджетних коштах у сумі 782 387,6 тис. грн, оскільки бюджетний запит
ґрунтувався на самостійному розрахунку НААН загальної суми потреби у
бюджетних коштах, за відсутності достовірно обрахованої потреби
розпорядниками нижчого рівня.
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної
програми, не виконані. Мета бюджетної програми не досягнена. Чисельність
наукових працівників НААН скорочується, а отже науковий потенціал аграрної
науки втрачається. Кількість аспірантів та докторантів, які завершують навчання
із захистом дисертації, постійно зменшується. При цьому значна частина
аспірантів відрахована у 2018–2019 роках науковими установами НААН з
аспірантури до закінчення терміну навчання за державним замовленням.
Зменшується і кількість впровадження завершених прикладних розробок
(54 відсотки), а отже ефективність від використання коштів державного бюджету
за такою бюджетною програмою є достатньо низькою.
1.3. На здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних
господарств за КПКВК 6591080 у 2018–2019 роках використано за загальним
фондом державного бюджету 2 611,97 тис. грн (2018 рік – 1 527,5 тис. грн,
2019 рік – 1 084,5 тис. гривень). Унаслідок неефективних управлінських рішень
учасників бюджетного процесу, зокрема, у зв’язку з припиненням реєстрації
зобов'язань Казначейством відповідно до доручення Прем’єр-міністра України
№ 46351/0/1-19 з 17.12.2019, бюджетні кошти у сумі 443 тис. грн в кінці 2019 року
повернено в бюджет як невикористані, що є свідченням неефективного
управління ними.
НААН при використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою за
КПКВК 6591080 у 2018–2019 роках допущено нецільове використання коштів
державного бюджету у загальній сумі 2 612 тис. грн (2018 рік – 1 527,5 тис. грн,
2019 рік – 1 084,5 тис. грн), тобто на цілі, що не відповідають напрямам
використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми, та
відповідно до статті 119 Бюджетного кодексу України є нецільовим
використанням бюджетних коштів, а також порушенням бюджетного
законодавства (пункт 24 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу
України), що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого
статтею 210 Кримінального кодексу України. Так, відповідно до паспорта
бюджетної програми за КПКВК 6591080 та пункту 3 Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо
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підтримки науково-дослідних господарств», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.06.2012 № 530 (далі – Порядок № 530), використання
коштів передбачено за напрямом «селекція сільськогосподарських культур у
ланках первинного рослинництва». Проте фактично бюджетні кошти у сумі
2 612 тис. грн спрямовані на виробництво та розмноження оригінального
насіння.
Слід зазначити, що Закон України від 26.12.2002 № 411 «Про насіння і
садивний матеріал» (далі – Закон № 411, з 03.12.2012 викладений у новій редакції)
застосовує іншу термінологію. Так, згідно з Законом № 411 первинні ланки
насінництва – посіви (насадження) розсадників добору і розмноження визнаного
сорту добазового насіння, тоді як у Порядку № 530, паспорті бюджетної програми
за КПКВК 6591080 та звіті про його виконання застосовано термінологію «ланки
первинного рослинництва». Крім того, Законом № 411 визначено категорію
насіння і садивного матеріалу – насіння і садивний матеріал, отримані на певному
етапі відтворення сорту: базове насіння – насіння первинних ланок насінництва,
що використовують для подальшого його розмноження і отримання базового
насіння; базове насіння – генерації насіння, отримані від послідовного
розмноження добазового насіння; сертифіковане насіння – генерації насіння,
отримані від послідовного розмноження базового насіння. Натомість, у паспорті
бюджетної програми за КПКВК 6591080 та звіті про його виконання
застосовується термінологія, чинна до 03.12.2012, а саме «оригінальне насіння».
Через відсутність належного внутрішнього контролю та незабезпечення
ефективного управління державним майном з боку НААН, як органом управління,
у 2018–2019 роках з державного бюджету частково компенсовано фактично
понесені витрати державних підприємств з виконання робіт у первинному
насінництві у розмірі відповідно 37,4 відс. (1 527,5 тис. грн) і 48,1 відс.
(1 084,5 тис. грн) до їх загального обсягу. Разом з тим розрахунковий обсяг
перевитрат на закупівлі лише у 2018 році засобів захисту рослин та мінеральних
добрив вказаними державними підприємствами, що перебувають у віданні НААН
(у порівнянні з їх статистичною середньою ціною 2018 року), становить майже
1 270 тис. грн, або половину відшкодованого державним підприємствам обсягу
витрат (2 612 тис. гривень).
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної
програми, не виконані. Площа посіву для виробництва оригінального насіння у
2018 році становила 156,5 га (79,4 відс. плану), у 2019 році – 181,7 га (70,2 відс.
плану); обсяг виробленого оригінального насіння зернових і зернобобових
культур становив 512,6 тонни, у тому числі: у 2018 році – 295 тонн (94 відс.
плану), у 2019 – 217,6 тонни (68 відс. плану). У зв’язку з недосягненням
запланованих результатів виробництва оригінального насіння зернових і
зернобобових культур при відповідному використанні бюджетних коштів, кошти
державного бюджету у сумі 122 тис. грн за цією бюджетною програмою
використані непродуктивно. Таким чином, завдання бюджетної програми, а саме
виробництво оригінального насіння нових та перспективних сортів і гібридів
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сільськогосподарських культур та садивного матеріалу, виконано частково, а
отже, визначена мета бюджетної програми, яка не відповідає її цілі, не досягнена.
В порушення статті 111 Закону України від 01.09.2006 № 185
«Про управління об’єктами державної власності» ДП «ДГ «Красноградське»
Інституту зернових культур НААН (яке не є науковою установою та не включено
до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави,
тобто не користується податковими пільгами відповідно до законодавства
України) отримано у 2018–2019 роках з державного бюджету найбільшу суму
компенсації (886 тис. грн – у 2018 році, 837,5 тис. грн – у 2019 році), однак не
забезпечено перерахування частини чистого прибутку до державного бюджету у
загальному обсязі 1 915,3 тис. грн (2018 рік – 1497,8 тис. грн, 2019 рік –
417,5 тис. гривень).
Із загальної кількості суб’єктів господарювання, які перебувають у віданні
НААН і які у 2018–2019 роках займалися виробництвом насіння (понад 100),
заявки на участь у конкурсі на отримання часткової компенсації виконаних робіт
у первинному насінництві та фактичне її отримання вносили і отримували лише
три суб’єкти господарювання (діяльність яких є прибутковою), що свідчить про
недосконалість механізмів надання такої підтримки, а також про неефективність
такої бюджетної програми та недоцільність її реалізації в подальшому.
1.4. На збереження природно-заповідного фонду в Біосферному
заповіднику «Асканія-Нова» за КПКВК 6591100 у 2018–2019 роках використано
55 280,9 тис. грн (за загальним фондом – 38 581,9 тис. грн, спеціальним –
16 699,0 тис. грн), з яких понад 70 відс. спрямовано на заробітну плату із
нарахуваннями. Потреба у бюджетних коштах за загальним фондом державного
бюджету забезпечена на 53,1 відс. у 2018 році і на 44,5 відс. – у 2019 році.
Через неефективні управлінські рішення та неналежний стан фінансового
забезпечення визначені паспортом бюджетної програми результативні показники
виконані частково. Зокрема, у 2018–2019 роках збережено, як і планувалось,
34 і 70 видів, форм звірів і птахів зоопарку відповідно; збережено 1780 видів
рослин дендропарку і заповідного степу та 80 видів тварин, занесених до Червоної
книги України та Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП).
Водночас, у зв’язку з поганою інфраструктурою (бездоріжжям) до
смт Асканії-Нової кількість відвідувачів постійно діючих експозицій у 2018 році
становила 80 відс. плану, у 2019 році – 92,2 відс. плану, що не сприяє наповненню
спеціального фонду установи, адже проведення платних екскурсій на
встановлених маршрутах є одним із основних джерел його формування. Крім
того, у 2018–2019 роках реалізовано: посадкового матеріалу рослин дендропарку
відповідно 30,7 відс. і 46,4 відс. плану; диких тварин зоопарку – 12,5 відс. і
10,3 відс. плану. Обмеження у формуванні спеціального фонду призводить до
того, що щорічна потреба, зокрема у капітальних видатках на реконструкцію і
підтримку існуючої інфраструктури, збільшується. Підвищуються також ризики
незабезпечення належного збереження та використання природного генофонду
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Біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна, який віднесений
до мережі біосферних резерватів (сертифікат ЮНЕСКО від 15.02.1985).
1.5. У 2018–2019 роках науковими установами, які перебувають у віданні
НААН, при використанні бюджетних коштів за КПКВК 6591060 (зокрема, за
контрольними заходами, проведеними на об’єктах в межах аудиту) допущено:
порушення норм чинного законодавства при плануванні (4 347,5 тис. грн),
затвердженні (26 684,9 тис. грн) та використанні коштів державного бюджету
(13 001,3 тис. грн); при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг
(51 503,2 тис. грн); здійснено нерезультативне (1 262,5 тис. грн), непродуктивне
(2414 тис. грн) та неекономне (3 785,2 тис. грн) використання бюджетних коштів.
Крім того, втрати надходжень до спеціального фонду державного бюджету,
зокрема і внаслідок неналежного ведення претензійної-позовної роботи,
становили 7 064,9 тис. гривень. Не забезпечено правильності та своєчасності
відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності фінансовогосподарських операцій (102 443,3 тис. гривень).
2.
Наукова та науково-технічна діяльність НААН є недостатньою для
забезпечення належного розвитку галузей агропромислового комплексу.
Проведений аудит засвідчив наявність системних проблем управлінського,
організаційного, фінансового та законодавчого характеру при здійсненні НААН
наукової та науково-технічної діяльності, які потребують негайного розв’язання.
2.1. Громіздка, багаторівнева з централізованою системою управління
структура НААН на сьогодні не сприяє належній діяльності, а отже потребує
оптимізації та реформування.
Станом на 01.01.2020 у віданні НААН перебуває 276 установ, підприємств
та організацій (у тому числі в АР Крим – 26, в зоні проведення ООС – 4), з них:
бюджетних наукових установ – 98 (у тому числі в АР Крим – 9, в зоні проведення
ООС – 1); державних підприємств та організацій – 178 (у тому числі в АР Крим –
17, в зоні проведення ООС – 3), з них 13 – не здійснюють господарську діяльність,
15 – у стадії банкрутства. При цьому через низький рівень забезпечення
науковими і науково-технічними кадрами, незадовільний стан матеріальнотехнічної бази, низьку якість діяльності, яка визначається на основі експертної
оцінки з використанням наукометричних та інших показників, низькі показники
фінансово-економічної діяльності (зокрема, фінансування фундаментальних,
прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок), 15 наукових установ (дослідних станцій) (17,9 відс. загальної їх
кількості (84 од.), які перебувають у віданні НААН, і які підлягали державній
атестації, державну атестацію не проходили.
2.2. Програма реформування аграрної науки та план заходів з її виконання
(постанова Президії НААН від 31.10.2018 № 16) станом на 01.01.2020 не виконані.
З передбачених планом 24 заходів виконано лише 8 (кінцевий термін виконання
заходів – квітень 2019 року). Створені на базі наукових установ НААН наукові
центри (станом на 01.01.2020) покладені на них функції, як передбачалося
програмою реформування, не виконували, що свідчить про недосконалість
програми та необхідність прийняття на законодавчому рівні нової Концепції
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реформування аграрної науки (чинну Концепцію прийнято постановою Президії
НААН від 22.12.2016 № 22).
2.3. Напрями та тематики наукових досліджень, які здійснювалися у
період 2018–2019 років НААН, як самоврядною організацією, формувалися
самостійно та за відсутності державної цільової програми розвитку аграрного
сектору економіки (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015
№ 1437, із змінами відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
17.04.2019 № 254-р, схвалено лише Концепцію Державної цільової програми
розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року), що впливало як на
стан планування і виконання НААН таких досліджень, так і на стан
запровадження їх результатів у галузях агропромислового комплексу і їх оцінку.
Рівень комерціалізації завершених наукових розробок та їх впровадження в
агроформуваннях регіонів є досить низьким, що не сприяє інноваційному
розвитку агропромислового комплексу, збільшенню обсягів виробництва
конкурентоспроможної продукції для задоволення потреб реального сектора
економіки і держави в цілому.
Проведений аудит засвідчив, що НААН проводилось: фундаментальних
досліджень – 2018 рік: 781 (772 – загальний фонд, 9 – спеціальний), з них
пошукових – 85; 2019 рік: 802 (797 – загальний фонд, 5 – спеціальний), з них
пошукових – 113; прикладних наукових і науково-технічних розробок – 2018 рік:
865 (668 – загальний фонд, 197 – спеціальний); 2019 рік: 825 (623 – загальний
фонд, 202 – спеціальний), що відповідає запланованим обсягам. Кількість
завершених
прикладних
наукових
і
науково-технічних
розробок
становила: 2018 рік – 845 (648 – загальний фонд, 197 – спеціальний); 2019 –
216 (14 – загальний фонд, 202 – спеціальний). При цьому питома вага
впроваджених прикладних наукових і науково-технічних розробок у загальній
кількості завершених становила: 2018 рік – 65 відс. (547 (350 – загальний фонд
(54,0 відс.); 197 – спеціальний (100 відс.); 2019 рік – 100 відс. (216 (14 – загальний
фонд, 202 – спеціальний).
2.4. За результатами проведених фундаментальних досліджень науковими
установами створено 2297 видів науково-технічної продукції (за рахунок коштів
загального фонду – 1 984, спеціального – 313); за результатами проведених
прикладних досліджень створено 2587 видів НТП (за рахунок коштів загального
фонду – 2188, спеціального – 399). За поданими заявками на реєстрацію об’єктів
права інтелектуальної власності, створеними у попередніх роках, науковими
установами НААН у 2018–2019 роках отримано 1021 охоронний документ, з них:
на промислову власність – 416 патентів, на знаки для товарів і послуг – 9 свідоцтв,
на реєстрацію майнового права селекційних досягнень у рослинництві –
534 свідоцтва і патентів, внесені у Реєстр авторського права і суміжних прав
України – 57 свідоцтв на наукові, службові твори та 5 свідоцтв про реєстрацію
зразків генофонду рослин в Україні.
3.
Стан організаційного забезпечення виконання у 2018–2019 роках
наукових досліджень у галузі агропромислового комплексу науковими
установами, які перебувають у віданні НААН, на її замовлення був недостатнім
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для ефективного використання коштів державного бюджету, які спрямовувалися
на ці цілі, у тому числі і через недоліки планування наукових досліджень,
процедур відбору та поточного контролю за їх виконанням і оцінюванням
отриманих результатів наукових досліджень.
3.1. З недотриманням Положення про експертні комісії з питань
формування та реалізації тематики наукових досліджень НААН на 2016–
2020 роки, затвердженого постановою Президії НААН від 26.11.2014
(протокол № 21), експертними комісіями відділень НААН висновки щодо
відповідності поданих на конкурс проєктів наукових досліджень пріоритетам
державної науково-технічної політики, тенденціям науково-технічного прогресу,
економічній доцільності, сучасному рівню наукових знань та її вимогам
екологічної безпеки не надавались. Не проводився також аналіз матеріальнотехнічних та соціально-економічних наслідків у разі реалізації таких проєктів,
експертиза заявок проводилась експертними комісіями лише на їх відповідність
напрямам наукової діяльності галузевих відділень.
3.2. З недотриманням вимог пункту 2.18 розділу ІІ Положення № 20
НААН не подавались проєкти пошукових досліджень до Експертної ради з питань
оцінювання фундаментальних науково-дослідних робіт при Національній
академії наук України, натомість здійснювалась їх експертиза лише експертними
комісіями галузевих відділень.
3.3. Несвоєчасними були окремі управлінські рішення НААН щодо
затвердження обсягів фінансування фундаментальних та прикладних досліджень
у 2018–2019 роках. Зокрема, у 2018 році розподіл асигнувань загального фонду
державного бюджету за напрямами використання та між науковими установами
затверджено постановою Президії від 31.01.2018 № 2 «Про бюджетне
фінансування Національної академії аграрних наук України у 2018 році», а
договори укладені на 26 днів раніше, а саме 05.01.2018; у 2019 році Президією
НААН з недотриманням вимог пункту 59 розділу VІ Статуту Національної
академії аграрних наук України, затвердженого Загальними зборами НААН від
10–11 листопада 2016 року та зареєстрованого Міністерством юстиції України
наказом від 15.02.2017 № 395/5 (далі – Статут НААН), рішення про розподіл
бюджетних коштів не ухвалювалося, а було затверджено лише наказом НААН
від 17.01.2019 № 1. При цьому договори з науковими установами укладено на
три дні раніше, а саме 14.01.2019.
3.4. З недотриманням пункту 4 Розділу ІV Положення № 20, який
передбачає звітування наукових установ до 31 січня наступного року за звітним,
НААН зобов’язало наукові установи прозвітувати у період 19.11.2018-30.11.2018
та 18.11.2019-29.11.2019, тобто на два місяці раніше передбаченого терміну, як
наслідок, річні звіти про діяльність НААН за 2018–2019 роки є неповними та не
відображають результати діяльності за відповідні роки.
3.5. Не пройшли передбачену статтею 11 Закону України від 26.11.2015
№ 848 «Про наукову і науково-технічну діяльність» державну атестацію
15 наукових установ (17,9 відсотка). Не включено Міністерством освіти і науки
України до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка
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держави, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і
виробництва, 29 наукових установ НААН (34,5 відс.) у зв’язку з низьким рівнем
їх наукової діяльності.
4.
Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки
і технологій за результатами заслуховування НААН, як головного розпорядника
бюджетних коштів, про стан їх використання на наукову та науково-технічну
діяльність та отримані результати у 2018 році зазначив, що «рівень
фундаментальних досліджень, що проводиться НААН, є недостатнім, а
ефективність використання бюджетних коштів може бути суттєво поліпшена».
Крім того, Науковий комітет Національної ради звернув увагу НААН на
необхідність: термінового проведення атестації установ НААН та аудиту їхньої
наукової і господарської діяльності; розгляду доцільності функціонування НААН
як окремого головного розпорядника бюджетних коштів у контексті потреб
держави; проведення більшої кількості фундаментальних та прикладних наукових
досліджень за рахунок конкурсного фінансування.
5.
Повноваження НААН як суб’єкта управління об’єктами державної
власності, які перебувають у його віданні, у період 2018–2019 років, через
недоліки внутрішнього контролю та несвоєчасні і неефективні управлінські
рішення, в першу чергу з боку НААН, здійснювалися неналежно. НААН, якій на
праві господарського відання належить державне майно (первісною
вартістю 5,6 млрд грн), передала його в оперативне управління 161 державним
підприємствам та 89 бюджетним установам. Найбільшу частку в структурі
державного майна займають земельні ділянки 52,6 відс. (3,0 млрд грн) та будівлі
41,5 відс. (2,3 млрд грн), решта 5,9 відс. (0,3 млрд грн) – інженерні споруди та
об’єкти незавершеного будівництва.
5.1. Права держави як власника земельних ділянок, переданих НААН у
постійне користування (загальний земельний банк становить майже 460 тис. га),
порушуються через неналежне виконання НААН визначених повноважень.
Належний кількісний та вартісний облік земельних ділянок не забезпечується.
Відомості про земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні
установ, організацій та підприємств, що перебувають у віданні НААН, до
Державного земельного кадастру внесені частково (станом на 01.01.2020 не
внесені відомості про земельні ділянки загальною площею 144,5 тис. га), чим не
дотримано вимоги Земельного кодексу України (стаття 79-1). Неузгодженими є
відомості Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру
об’єктів державної власності щодо кількісного обліку земельних ділянок.
Частково здійснена державна реєстрація права постійного користування такими
земельними ділянками.
5.2. Окремі управлінські рішення НААН та суб’єктів господарювання, які
перебувають у її віданні і використовують земельні ділянки державної власності,
призводять до фактичної втрати прав держави як власника таких об’єктів та
містять корупційні ризики.
Зокрема, НААН, як органом управління об’єктами державної власності,
приймались управлінські рішення щодо надання згоди на будівництво житлових
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будинків/житлового комплексу на земельних ділянках, наданих окремим
суб’єктам господарювання, які перебувають у віданні НААН, у постійне
користування для дослідних і навчальних цілей, тобто фактично на зміну
цільового призначення таких земельних ділянок. У подальшому НААН
погоджено суб’єктам господарювання, які перебувають у її віданні, укладання
договорів на будівництво житлових будинків/житлового комплексу з
комерційними структурами. У результаті права держави на земельні ділянки,
надані у постійне користування для дослідних і навчальних цілей, зокрема
загальною площею 11,2 га, є втраченими.
Крім того аудит засвідчує, що відповідно до окремих правочинів,
укладених,
зокрема
ННЦ
«Інститут
ґрунтознавства
та
агрохімії
імені О. Н. Соколовського», Державним підприємством «Дослідне господарство
«Поливанівка» Інституту зернових культур НААН» та Державним підприємством
«Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту тваринництва НААН» ще у 2006–
2007 роках за згодою тоді ще УААН, комерційні структури до цього часу ведуть
свою виробничу діяльність на 2810 га, які перебувають у постійному користуванні
вищезазначених наукової установи та державних підприємств і які їм передані для
наукових цілей. За результатами спільної діяльності ці підприємства та установа
отримали 30,5 тис. грн прибутку, в той час як вартість оренди 2810 га за
розрахунками в середньому становить 7,3 млн грн щорічно, тобто, в 240 разів
більше.
5.3. На підприємствах, в установах та організаціях які перебувають у
віданні НААН, станом на 01.01.2020 обліковується 15 185 об’єктів нерухомого
майна, з яких державній реєстрації підлягають 13 434 об’єкти. Проте, на вказану
дату, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно проведено лише за
1 355 об’єктами, або 10,1 відс. до їх загальної кількості, що підлягає реєстрації.
До Єдиного реєстру об'єктів державної власності також не внесені
відомості по 20 балансоутримувачах (14 державних підприємств та 6 бюджетних
установ) сфери управління НААН, чим не дотримано вимоги пункту 4 Положення
про Єдиний реєстр об’єктів державної власності (затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467).
Зростають загальні площі приміщень об’єктів державної власності, які не
використовуються. Так, станом на 01.01.2020 у суб’єктів, які перебувають у
віданні НААН, обліковувалося 1055,5 тис. кв. м площ, з яких 283,7 тис. кв. м
перебували в стані, придатному для експлуатації, проте не використовувалися, та
771,8 тис. кв. м – у стані, не придатному для експлуатації (розрахунковий обсяг
щорічних втрат лише за надходженнями від надання суб’єктами господарювання,
які перебувають у віданні НААН, в оренду 1 кв. м площі приміщень становить
більше 150 млн гривень).
Високими є ризики незавершення і невведення в експлуатацію об’єктів, які
перебувають на обліку суб’єктів господарювання, які перебувають у віданні
НААН, а отже, неефективного використання бюджетних коштів (13,6 млн грн) та
коштів державних підприємств (7,8 млн грн), спрямованих на їх будівництво.
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5.4. Діяльність державних підприємств та організацій, які перебувають у
віданні НААН, зокрема 149 державних підприємств (код 140), 10 державних
організацій (установ, закладів, код 425) та 1 суб’єкта господарювання іншої
організаційно-правової форми (код 995), в яких обліковується 13 288 об’єктів
державної власності вартістю 3,4 млрд грн, у 2018–2019 роках здійснювалась
недостатньо ефективно.
Відповідно до зведеного звіту про виконання фінансового плану, показник
EBITDA ефективності діяльності діючих державних підприємств, які
перебувають у віданні НААН, у користуванні яких перебуває понад 336 тис. га
сільськогосподарських угідь (з розрахунку на 1 га угідь), в середньому становив:
у 2018 році – 1 142,0 грн (41,2 дол. США), 2019 – 726,6 грн (30,7 дол. США).
Водночас відповідно до рейтингу найефективніших рослинницьких компаній
України, складеного редакцією журналу Landlord спільно з аналітиками
аудиторської компанії Baker Tilly, показник EBITDA на гектар (за підсумками
2017 року) становив від 86,3 до 440,0 дол. США. Тобто показник EBITDA
ефективності діяльності діючих державних підприємств, які перебувають у
віданні НААН, у яких земельний банк за обсягами займає третю сходинку серед
компаній, які входять до списку найефективніших рослинницьких компаній
України, є занадто низьким.
Урожайність основних сільськогосподарських культур у державних
підприємствах НААН в 2018 та 2019 роках була нижчою, ніж в середньому в
Україні, що призвело до недоотримання чистого доходу (виручки) від реалізації
продукції на суму майже 1 500,0 млн грн у 2018 році та 1 300,0 млн грн у
2019 році. Під час реалізації вирощеної продукції не враховувались тенденції
ринку сільськогосподарської продукції, що спричинило недоотримання чистого
доходу (виручки) на суму майже 883,0 млн гривень. У свою чергу, придбання
сировини та матеріалів за завищеними цінами при виробництві продукції
державними підприємствами НААН призвело до завищення її собівартості на
152,0 млн гривень. Вагомий вплив на рівень собівартості мають витрати на оплату
послуг і робіт сторонніх організацій, питома вага яких становить третину її
структури.
Чистий фінансовий результат діяльності державних підприємств НААН за
2018 рік становить 135,2 млн грн, що на 23,7 млн грн менше запланованого обсягу,
за 2019 рік – 41,2 млн грн, що на 191,9 млн грн менше запланованого.
Станом на 01.01.2020 15 державних підприємств НААН (8,5 відс.)
перебувають у процедурі банкрутства (ліквідація, санація, розпорядження
майном), з них: 5 перебувають у процедурі розпорядження майном; 3 – у
процедурі ліквідації; 7 – у процедурі санації. У 2018 році 13 суб’єктів
господарювання перебувало у процедурі банкрутства, а у 2019 році – 15, тобто,
спостерігається тенденція щодо зростання кількості підприємств у процедурі
банкрутства, що відносяться до віддання НААН. При цьому процедура
банкрутства деяких державних підприємств триває понад 15 років (ДП «Наукова»
та ДГ «Мерефа» Інституту овочівництва і баштанництва УААН започаткована у
2004 році та станом на 01.01.2020 не завершена).
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Результатом управління НААН об’єктами державної власності, які
перебувають в оперативному управлінні державних підприємств, є надходження
до державного бюджету: у 2018 році – 113,1 млн грн (у тому числі: відрахування
105,9 млн грн частини чистого прибутку та 7,2 млн грн податку на прибуток) та у
2019 році – 65,4 млн грн (у тому числі: відрахування 61,9 млн грн частини чистого
прибутку та 3,5 млн грн податку на прибуток). Проте варто зазначити, що
надходження до державного бюджету лише від передання в оренду 336,2 тис. га
земель сільськогосподарського призначення за середньою вартістю орендної
плати 2 594 грн становили б близько 900 млн грн щорічно.
5.5. Діяльність бюджетних установ та організацій, які перебувають у
віданні НААН, не забезпечує досягнення статутної мети їх створення та мети
бюджетного фінансування, якими є наукове забезпечення та супроводження
галузі агропромислового комплексу.
Проведеним аудитом встановлено, що станом на 01.01.2020 у віданні НААН
перебувало 89 бюджетних установ, а саме: 86 наукових установ, Президія НААН,
видавництво, біосферний заповідник. Крім того, балансоутримувачем об’єктів
державної власності, управління якими здійснюється НААН, є гуртожиток
аспірантів.
Надходження коштів до спеціального фонду, отриманих бюджетними
установами НААН у 2018–2019 роках як плата за послуги, становили
1,5 млрд грн, з яких найбільшу питому вагу займають надходження наукових
установ – 98,9 відсотка. При цьому 64,2 відс. цих надходжень від додаткової
(господарської) діяльності наукових установ (926,3 млн грн), зокрема, від
реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції; 6,8 відс. від оренди майна
(98,0 млн грн); 0,1 відс. від реалізації майна (2,1 млн гривень). Лише третину
(28,9 відс.) надходжень становлять надходження за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
Наукове супроводження в галузі агропромислового комплексу, яке є метою
створення наукових установ і їх фінансування з державного бюджету, у 2018 та
2019 роках отримали відповідно 4 778 та 4 089 суб’єктів господарювання
(9,7 і 8,3 відс. їх загальної кількості). Кожним десятим отримувачем такого
наукового супроводження є державне підприємство сфери управління НААН.
Кількість укладених науковими установами НААН ліцензійних договорів та угод
про використання об’єктів права інтелектуальної власності за останні 10 років
скоротилася більше ніж у три рази, з 3568 у 2010 році до 1175 у 2019 році. За
останні 5 років половиною бюджетних наукових установ НААН (42 установи) не
укладались такі угоди взагалі, оскільки результати наукової діяльності цих
установ не користувались попитом серед сільгосптоваровиробників та
підприємств сфери АПК, що в свою чергу негативно впливало на формування
спеціального фонду державного бюджету для їх фінансування.
6.
Стан організації та функціонування системи внутрішнього контролю
в системі НААН є недостатнім для повного і своєчасного запобігання порушенням
фінансово-бюджетної дисципліни та недолікам при здійсненні фінансовогосподарської діяльності установ та підприємств, які перебувають у віданні
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НААН, а отже, ефективного використання коштів державного бюджету та
об’єктів державної власності.
Проведеним аудитом встановлено, що згідно з штатним розписом НААН
відділ внутрішнього аудиту налічує три штатні одиниці. Проте покладені на відділ
внутрішнього аудиту завдання і функції фактично виконує лише одна особа –
начальник відділу, посади двох головних спеціалістів є вакантними.
У період 2018–2019 років відділом внутрішнього аудиту, відповідно до
календарних планів проведення комплексних перевірок наукової та фінансовогосподарської діяльності наукових установ НААН, здійснено 69 внутрівідомчих
контролюючих заходів, з них у бюджетних наукових установах – 18, державних
підприємствах – 51. Під час здійснення зазначених контрольних заходів
встановлено факти системних порушень фінансово-бюджетної дисципліни та
недоліки у здійсненні фінансово-господарської діяльності установами та
підприємствами, які перебувають у віданні НААН. Водночас такі ж системні
порушення встановлені і під час контрольних заходів, які здійснювалися
Рахунковою палатою при проведенні цього аудиту, що є одним із свідчень
недостатньої дієвості контрольних заходів, проведених відділом внутрішнього
аудиту, та відсутності належних управлінських рішень учасників бюджетного
процесу за виявленими внутрішнім аудитом недоліками і порушеннями.
Аудитом встановлено недотримання Порядку здійснення внутрішнього
аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.09.2010 № 1001, а саме: пункту 6 – стратегічний
план діяльності з внутрішнього аудиту НААН не складався, операційні плани на
офіційному вебсайті НААН не оприлюднювались та їх копії до Мінфіну не
направлялись; пункту 16 – звіт про результати діяльності відділу внутрішнього
аудиту НААН до Мінфіну не подавався.
7.
Законодавче забезпечення в цілому є достатнім для належної
діяльності НААН. Водночас окремі законодавчі акти потребують узгодження.
Прийнятними є і підзаконні акти, які регулюють питання діяльності НААН,
окремі з яких також потребують удосконалення, зокрема:
потребують узгодження норми:
Закону України від 26.11.2015 № 848 «Про наукову та науково-технічну
діяльність» (далі – Закон № 848) та Закону України від 07.02.2002 № 3065 «Про
особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України,
національних галузевих академій наук та статусу їхнього майна» (далі –
Закон № 3065) у частині регулювання порядку затвердження статутів
національних галузевих академій наук;
Закону № 848 (стаття 1) та Державного стандарту України «Система
розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання
науково-дослідних робіт. Загальні положення» ДСТУ 3973-2000 (розділ 3),
затвердженого наказом Держстандарту України від 27.11.2000 № 677 (далі –
ДСТУ 3973-2000) у частині визначення видів та термінів наукових досліджень;
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Закону України № 3065 (стаття 2) із вимогами Податкового кодексу України
(пункт 7.3 статті 7), стосовно регулювання податкових відносин Податковим
кодексом України;
переліку установ, організацій та підприємств, які перебувають у віданні
Української академії аграрних наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22.06.1999 № 1089, із вимогами частини сьомої статті 1 Закону № 3065;
частини четвертої статті 18 Закону № 848 та частини першої статті 1
Закону України від 15.05.2003 № 755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755), в
частині реєстрації Міністерством юстиції України затверджених загальними
зборами статутів національних галузевих академій наук;
статті 5 Закону № 3065 із вимогами статті 13 Бюджетного кодексу
України, в частині віднесення надходжень від реалізації нерухомого майна, що
перебуває на балансі бюджетних установ, до власних надходжень бюджетних
установ;
термінології щодо визначення майна та майнового комплексу
Національної академії наук України та галузевих академій наук у Бюджетному
кодексі України із вимогами Законів № 848 та № 3065, а саме:
Закону № 848 (частина перша статті 8), який визначає, що майно, що
становить матеріально-технічну базу державної наукової установи, закріплюється
за такою установою на основі права оперативного управління або господарського
відання відповідно до організаційно-правової форми;
Закону № 3065, що не містить єдиного підходу до визначення майнового
комплексу Національної академії наук України та майнового комплексу
національних галузевих академій наук, який складають усі матеріальні та
нематеріальні активи (стаття 2), і термінів «цілісний майновий комплекс» та
«нерухоме майно» (стаття 4);
Бюджетного кодексу України (пункт 10 частини третьої статті 29), у якому
йдеться про майно Національної академії наук України і галузевих академій наук;
потребує унормування на законодавчому рівні вимога щодо
обов’язковості проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для
відображення їх вартості та права користування у бухгалтерському обліку;
з метою запобігання порушенню законодавства арбітражними
керуючими при виконанні ними повноважень розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів, які є учасниками процедури банкрутства, у тому числі
недопущенню затягування процедури банкрутства (як наприклад в ДП «Наукова», в
якому відповідні процедури здійснюються майже 15 років), потребує удосконалення
законодавство в частині посилення відповідальності арбітражних керуючих за дії або
бездіяльність, яка призводить до значної шкоди підприємствам-боржникам,
кредиторам чи іншим особам.
Проведеним аудитом також встановлено, що НААН та іншими учасниками
бюджетного процесу з недотриманням вимог:

частини четвертої статті 18 Закону № 848 – Статут НААН
затверджено загальними зборами НААН і зареєстровано Міністерством юстиції

141

України без висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у науковій та науково-технічній сфері
(МОН), та висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері агропромислового комплексу
(Мінагрополітики) (відповідні висновки НААН не надані і на запит контрольної
групи);

частини п’ятої статті 18 Закону № 848 та пункту 8 Статуту НААН –
щорічний звіт про результати наукової і науково-технічної діяльності НААН та
використання коштів, виділених з державного бюджету за 2018 рік, НААН подано
Кабінетові Міністрів України без висновку Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій.
8.
Реагування об’єктів контролю на попереднє рішення Рахункової
палати від 19.12.2017 № 26–2 не сприяли повному виконанню рекомендацій
Рахункової палати, а отже, є актуальними і надалі.
Під час аудиту встановлено, що НААН, зокрема:
суцільну інвентаризаію нерухомого майна НААН (у тому числі земельних
ділянок) не проведено, план заходів щодо ефективного використання майна не
затверджено, прийнятий Порядок управління об’єктами майнового комплексу
Національної академії аграрних наук України (у новій редакції, затвердженій
Президією НААН 31.01.2018) недостатньо сприяв ефективному використанню
майна НААН;
заходи щодо ліквідації юридичних осіб – державних підприємств
НААН, які припинили свою діяльність, але не здійснили повної ліквідаційної
процедури НААН, не здійснено;
перелік установ, організацій та підприємств, які перебувають у віданні
Української академії аграрних наук, у зв’язку із зміною структури та статусу НААН
у новій редакції не затверджено;
електронна система обліку об’єктів майнового комплексу НААН, яку
запроваджено на підприємствах, що перебувають у віданні НААН, сприяє
оновленню відомостей Єдиного державного реєстру об’єктів державної власності,
ведення якого здійснюється Фондом державного майна України, проте дані
реєстру станом на 01.01.2020 є неповними.
Концепцію створення автоматизованої системи управління земельно-майновим
комплексом Національної академії аграрних наук України та Проект автоматизованої
системи управління схвалено постановою Президії НААН лише 23.10.2019 № 15/02.
Отже, розроблений у 2019 році проєкт автоматизованої системи управління
земельно-майновим комплексом НААН, яка спрямована на упорядкування
земельно-майнових відносин у системі установ, підприємств та організацій
НААН, та забезпечення системи управління НААН актуальною та достовірною
інформацією про стан земельно-майнових ресурсів для їх ефективного
використання, не впроваджений.
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ПРОПОЗИЦІЇ
1. Про результати аудиту ефективності використання Національною
академією аграрних наук України коштів державного бюджету та управління
об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного
бюджету, поінформувати Президента України та Верховну Раду України шляхом
направлення Звіту та рішення Рахункової палати.
2. Надіслати Звіт та рішення Рахункової палати Комітету з питань освіти,
науки та інновацій і Комітету з питань аграрної та земельної політики і
рекомендувати ініціювати проведення парламентських слухань у Верховній Раді
України з питань щодо: основних засад і напрямів державної політики у сфері
наукової та науково-технічної діяльності; пріоритетних напрямів розвитку науки
і техніки та державних цільових програм науково-технічного розвитку України.
3. Відомості про результати аудиту ефективності використання
Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та
управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для
державного бюджету, у формі рішення Рахункової палати і Звіт надіслати
Кабінету Міністрів України та запропонувати:
3.1. Унести на розгляд Верховної Ради України:
- пропозиції щодо основних засад і напрямів державної політики у сфері
наукової та науково-технічної діяльності;
- пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки;
- законопроєкти щодо узгодження норм:
Законів № 848 та № 3065 у частині регулювання порядку затвердження
статутів національних галузевих академій наук;
статті 2 Закону № 3065 та статті 7 Податкового кодексу України в частині
регулювання податкових відносин;
статті 5 Закону № 3065 та статті 13 Бюджетного кодексу України в частині
віднесення надходжень від реалізації нерухомого майна, що перебуває на балансі
бюджетних установ, до власних надходжень бюджетних установ;
пункту 10 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України,
статей 2, 4 Закону № 3065, в частині застосування єдиної термінології щодо
визначення майна та майнового комплексу Національної академії наук України та
національних галузевих академій наук;
- пропозиції щодо законодавчого врегулювання проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок для відображення їх вартості та права
користування у бухгалтерському обліку.
3.2. Схвалити Концепцію реформування аграрної науки України;
3.3. Розглянути можливість внесення змін до законодавства з метою:
удосконалення механізмів фінансування наукових установ, які перебувають
у віданні НААН, зокрема шляхом виділення окремої бюджетної програми,
джерелом формування якої визначити надходження до спеціального фонду
коштів від сплати частини прибутку (до 50 відс.) державних підприємств, які
перебувають у віданні НААН;
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недопущення затягування процедури банкрутства, зокрема шляхом посилення
відповідальності арбітражних керуючих за дії або бездіяльність, яка призводить до
значної шкоди підприємствам-боржникам, кредиторам чи іншим особам.
3.4. Затвердити у новій редакції перелік установ, організацій та підприємств,
які перебувають у віданні НААН.
3.5. Доручити центральному органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері стандартизації, привести у
відповідність із вимогами Закону № 848 положення Державного стандарту України
«Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання
науково-дослідних робіт. Загальні положення» ДСТУ 3973-2000.
3.6 Зупинити реалізацію бюджетної програми за КПКВК 6591080
«Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств» у
наступному бюджетному періоді у зв’язку з її неефективністю.
4. Надіслати Звіт і рішення Рахункової палати Національній академії
аграрних наук України і рекомендувати:

ініціювати підготовку проєктів нормативних актів щодо:
- Концепції реформування аграрної науки України;
- удосконалення механізмів фінансування наукових установ, що
перебувають у віданні НААН, зокрема за рахунок коштів спеціального фонду за
окремою бюджетною програмою, джерелом формування якої визначити
надходження від сплати частини прибутку (до 50 відс.) державних підприємств
НААН, що сприятиме усуненню ризиків недостатнього фінансування наукових
установ НААН та неефективного управління такими підприємствами;
- переліку установ, організацій та підприємств, які перебувають у віданні
НААН;

вжити заходів щодо:
- своєчасного та належного звітування науковими установами НААН про
проведення наукових досліджень;
- впровадження завершених наукових розробок у виробництво;
- своєчасної державної реєстрації відповідних прав інтелектуальної
власності на наукові розробки;
- збільшення надходжень до спеціального фонду шляхом укладання
договорів з суб’єктами господарювання на виконання науково-дослідних робіт та
надання платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими
установами; ліцензійних договорів та договорів про передачу майнових прав на
об’єкти інтелектуальної власності;
- планування в паспорті бюджетної програми за КПКВК 6591020
результативних показників, які б визначали результат виконання бюджетної
програми, зокрема щодо ефективного управління майновим комплексом НААН;
- розроблення методики розрахунку вартості однієї наукової розробки;
- забезпечення належного фінансування Біосферного заповідника «АсканіяНова» з метою підтримки відповідного рівня його функціонування та збереження
природно-заповідного фонду;
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- своєчасного укладання договорів оренди майна науковими установами та
погодження їх НААН;
- належного ведення претензійно-позовної роботи з відшкодування
дебіторської заборгованості перед установами, підприємствами та організаціями,
які перебувають у віданні НААН;
- укладання договорів інститутами та національними науковими центрами з
підпорядкованими їм науковими установами на виконання науково-дослідних
робіт;
- ліквідації юридичних осіб – державних підприємств НААН, які припинили
свою діяльність, але не здійснили ліквідаційні процедури у встановленому
порядку;
притягнення до відповідальності керівників наукових установ, що
перебувають у віданні НААН, які не забезпечили в установленому порядку
державну атестацію наукової установи, реорганізацію чи ліквідацію;
припинення практики отримання благодійних внесків від державних
підприємств, які перебувають у віданні НААН;

в межах визначених законодавчих повноважень як суб’єкта
управління об’єктами державної власності, зокрема, забезпечити:
- затвердження стратегічних планів розвитку державних підприємств, які
перебувають у віданні НААН, та контроль за їх виконанням;
- оптимізацію організаційної структури НААН;
- належний контроль за виконанням річних фінансових планів та
моніторинг виконання їх показників;
- обов’язкове подання державними підприємствами НААН планів заходів
з підвищення операційної ефективності підприємств строком на три роки, які
включають заходи щодо оптимізації витрат на виробництво, адміністративноуправлінський персонал, підвищення ефективності використання основних
виробничих фондів і трудових ресурсів, збільшення прибутку та економічний
ефект для держави від впровадження цих заходів, зокрема: суми збільшення
надходжень до державного бюджету;
- належне ведення обліку об'єктів державної власності, що обліковуються
на балансах підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні
НААН, та здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням
таких об'єктів;
- своєчасне виявлення державного майна, яке тимчасово не
використовується, та внесення пропозицій щодо умов його подальшого
використання;
- проведення інвентаризації об’єктів нерухомого майна НААН та
підприємств, установ і організацій, що перебувають у її віданні, включаючи
земельні ділянки, які надані їм у постійне користування;
- проведення інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва та
внесення пропозицій щодо подальшого поводження з такими об’єктами;
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- у встановленому порядку відрахування до Державного бюджету України
частини прибутку (доходу) державними підприємствами, які перебувають у
віданні НААН;
- своєчасне та повне надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів
державної власності відомостей про об’єкти державної власності, які
обліковуються на балансах підприємств, установ та організацій, які перебувають
у віданні НААН;
- внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні
ділянки, які перебувають у користуванні суб’єктів господарювання, які віднесені до
відання НААН;
- проведення реєстрації речових прав на нерухоме майно підприємств,
установ, організацій, які перебувають у віданні НААН;
- належний облік активів, зокрема земельних ділянок, відповідно до
Закону України від 16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»;
- припинення практики укладання договорів, предметом яких можуть
виступати правочини з земельними ділянками державної власності, та належне
врегулювання питань щодо подальшої співпраці наукових установ із інвесторами,
з якими укладено договори щодо будівництва житлових будинків/житлового
комплексу на територіях землекористування суб’єктів господарювання, які
перебувають у віданні НААН, спрямованих на запобігання втраті таких земельних
ділянок та сплату штрафних санкцій;
розроблення стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту
НААН, оприлюднення операційного плану на офіційному вебсайті НААН та
подання їх копій та звітів про результати діяльності відділу внутрішнього аудиту
НААН до Мінфіну;
зайняття вакантних посад відділу внутрішнього аудиту НААН
відповідно до штатного розпису;
- розроблення:
типових ліцензійних договорів, в яких у розрахунках віддавати перевагу
паушальному платежу (у самозапильних культур паушальний платіж може бути
розрахований для кожної генерації насіння окремо);
«Положення про стягнення ліцензійних платежів» з урахуванням вимог
Закону № 3116 (статті 39 та 40), Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових
прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.10.2007 № 1185, та особливостей тих сільськогосподарських
культур, які є для них профільними;
- усунення ризиків:
недобросовісної конкуренції (змови сторін), спрямованої на отримання
прихованої вигоди, і як наслідок зростання витрат/або втрат державних
підприємств, які перебувають у віданні НААН, при здійсненні операцій із
закупівлі засобів захисту, добрив та іншої сировини і матеріалів за цінами, значно
вищими від відповідних середніх цін по Україні, а реалізації готової продукції –
за цінами, нижчими від відповідних ринкових цін;
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невідповідності фактичних та звітних даних щодо площ земельних
ділянок, на яких вирощуються основні види сільськогосподарських культур, та
обсягів вирощеної і реалізованої продукції;

вжити невідкладних заходів щодо усунення виявлених аудитом
порушень і запобігання їм надалі.
5. Звіт та рішення надіслати всім об’єктам контролю.
6. Повідомити про виявлені при здійсненні аудиту ознаки кримінальних
правопорушень Офіс Генерального прокурора.

Член Рахункової палати

В. П. Богун
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Додаток 1
Об’єкти заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)
1. Національна академія аграрних наук України (далі – НААН, Академія, м. Київ);
2. Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії
аграрних наук України» ННЦ (далі – ННЦ «Інститут землеробства НААН»,
Київська область);
3. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (далі –
ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ);
4. Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (далі –
Інститут садівництва НААН, м. Київ);
5. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії
аграрних наук України (далі – Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН, м. Київ);
6. Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних
наук України (далі – Інститут агроекології і природокористування НААН,
м. Київ);
7. Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії
аграрних наук України (далі – Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН, м. Вінниця);
8. Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних
культур та цукрових буряків Національної академії аграрних наук України (далі –
Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних
культур та цукрових буряків НААН, Вінницька область);
9. Державне підприємство «Дослідне господарство «Корделівське» Інституту
картоплярства Національної академії аграрних наук України» (далі –
ДП «ДГ «Корделівське», Вінницька область);
10. Подільська дослідна станція садівництва Інституту садівництва
Національної академії аграрних наук України (далі – Подільська дослідна станція
садівництва Інституту садівництва НААН, Вінницька область);
11.
Державне підприємство «Дослідне господарство Подільської дослідної
станції садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук»
(далі – ДП «ДГ Подільської дослідної станції садівництва Інституту
садівництва НААН», Вінницька область);
12.
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної
академії аграрних наук України (далі – Донецька державна сільськогосподарська
дослідна станція НААН, Донецька область);
13. Державне підприємство «Дослідне господарство «Забойщик» Донецької
державної сільськогосподарської дослідної станції Національної державної
сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук
України» (далі – ДП «ДГ «Забойщик» Донецької державної сільськогосподарської
дослідної станції, Донецька область);
14. Державна установа Інститут зернових культур Національної академії
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аграрних наук України (далі – ДУ Інститут зернових культур, м. Дніпро);
15. Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук
України (далі – Інститут овочівництва і баштанництва НААН,
Харківська область);
16. Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук України (далі – Дніпропетровська дослідна
станція Інституту овочівництва і баштанництва НААН, Дніпропетровська
область);
17. Державне підприємство «Дослідне господарство «Широке» Донецької
державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії
аграрних наук України» (далі – ДП «ДГ «Широке», Запорізька область);
18. Державне підприємство «Дослідне господарство «Саливонківське»
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії
аграрних наук України» (далі – ДП «ДГ «Саливонківське», Київська область);
19. Державне підприємство «Дослідне господарство «Шевченківське» Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук
України» (далі – ДП «ДГ «Шевченківське», Київська область);
20. Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України (далі –
Інститут біології тварин НААН, м. Львів);
21.
Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної
академії аграрних наук України (далі – Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН, Львівська область);
22.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Радехівське» Інституту
сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних
наук України» (далі – ДП «ДГ «Радехівське», Львівська область);
23.
Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту
сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних
наук України (далі – Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна
станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, м. ІваноФранківськ);
24.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Львівське» Інституту
садівництва Національної академії аграрних наук України» (далі –
ДП «ДГ «Львівське», Львівська область);
25.
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» Національної академії
аграрних наук України (далі – Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка»,
Одеська область);
26.
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення, м. Одеса;
27.
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної
академії аграрних наук України (далі – Одеська ДСГДС, Одеська область);
28.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Новоселівське»
Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення» (далі – ДП «ДГ «Новоселівське», Одеська область);
29.
Державне підприємство «Дослідне господарство імені О. В. Суворова
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Інституту сільського господарства Причорномор’я Національної академії
аграрних наук України» (далі – ДП «ДГ імені О. В. Суворова», Одеська область);
30.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Андріївське» Одеської
державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії
аграрних наук України» (далі – ДП «ДГ «Андріївське», Одеська область);
31.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Степне» Полтавської
державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту свинарства і
агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України»
(далі – ДП «ДГ «Степне», Полтавська область);
32.
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних
наук України (далі – Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, м. Харків);
33.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Пантелеймонівське»
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук
України» (далі – ДП «ДГ «Пантелеймонівське», Харківська область);
34.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Аграрне» Інституту
рослинництва імені В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України»
(далі – ДП «ДГ «Аграрне», Харківська область);
35.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту
сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук
України» (далі – ДП «ДГ «Кутузівка», Харківська область);
36.
Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
(далі – Інститут тваринництва НААН, Харківська область);
37.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Гонтарівка» Інституту
тваринництва Національної академії аграрних наук України» (далі –
ДП «ДГ «Гонтарівка», Харківська область);
38.
Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «АсканіяНова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства
(Херсонська область);
39.
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна
Національної академії аграрних наук України (далі – Біосферний заповідник
«Асканія-Нова», Херсонська область);
40.
Державне підприємство «Дослідне господарство Інституту тваринництва
степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового
селекційно-генетичного центру з вівчарства» (далі – ДП «ДГ Інституту
тваринництва степових районів «Асканія-Нова», Херсонська область);
41.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Асканійське»
Асканійської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України» (далі –
ДП «ДГ «Асканійське», Херсонська область);
42.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Івківці» Миронівського
інституту пшениці імені В. М. Ремесла Національної академії аграрних наук
України» (далі – ДП «ДГ «Івківці», Чернігівська область);
43.
Державне підприємство «Дослідне господарство «Еліта» Миронівського
інституту пшениці ім. В. М. Ремесла Національної академії аграрних наук
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України» (далі – ДП «ДГ «Еліта», Київська область);
44. Державне підприємство «Дослідне господарство «Покровське» Селекційногенетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення» (далі – ДП «ДГ «Покровське», Одеська область);
45. Державне підприємство «Дослідне господарство «Красноградське»
Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних
наук України» (далі – ДП «ДГ «Красноградське», Харківська область);
46. Державна установа «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна
станція Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук
України (Миколаївська область).
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Додаток 2
Організаційна структура управління об’єктами державної власності,
які належать до сфери управління Національної академії аграрних наук України
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
Фонд державного майна
Міністерство юстиції України
сільського господарства України
України
(відділ з питань банкрутства)

Моніторинг
ефективності
управління

Наукові установи
(86 суб’єктів)

Національна академія наук України
(Президія. Здійснює управління)
Управління наукового забезпечення
інноваційного розвитку
експериментальної бази

Державні підприємства
(142 суб’єкти)

Гуртожиток-готель аспірантів

Відділ
бухгалтерського
обліку

Відділ
внутрішнього
аудиту

Біосферний
заповідник
«Асканія-Нова»

Видавництво

Підприємства, установи та організацій НААН, які перебувають на тимчасово
окупованій території АР Крим та в зоні проведення ООС
(29 суб’єктів) – управління не здійснюється)

Перевірки
діяльності
арбітражних
керуючих

Ведення реєстру

Державні підприємства
дослідні господарства, в
яких проводяться
процедури банкрутства
(15 суб’єктів)
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Додаток 3
Стан виконання рекомендацій Рахункової палати за результатами
попереднього аудиту (рішення Рахункової палати від 19.12.2017 № 26–2)
Рахункова палата у 2017 році провела аудит ефективності використання
коштів державного бюджету на наукову і організаційну діяльність Президії
Національної академії аграрних наук України (рішення Рахункової палати від
19.12.2017 № 26–2).
За результатами зазначеного попереднього аудиту Рахункова палата
надала НААН відповідні рекомендації, які зокрема стосувалися:

проведення суцільної інвентаризаії нерухомого майна НААН
(у тому числі земельних ділянок) і розроблення плану заходів стосовно його
ефективного використання.
НААН суцільну інвентаризаію нерухомого майна (у тому числі земельних
ділянок) у 2018–2019 роках не проведено, План заходів не розроблено, окремі
нормативні акти НААН, прийняті у цей період з метою належного управління
державним майном, перебувають на стадіїї впровадження.

вжиття заходів щодо ліквідації юридичних осіб – державних
підприємств НААН, які припинили свою діяльність, але не здійснили
ліквідаційної процедури.
НААН рекомендацію не виконано. В ході проведення аудиту встановлено,
що станом на 01.10.2019 у Єдиному державному реєстрі об’єктів державної
власності обліковується 13 юридичних осіб, які перебувають у стадії припинення
юридичної особи в результаті їх реорганізації на підставі рішення НААН, а отже
ця рекомендація не втрачає своєї актуальності і надалі.

підготовки та подання на затвердження Кабінету Міністрів
України переліку установ, підприємств та організацій, що перебувають у
віданні НААН.
НААН розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження переліку установ, організацій та підприємств, які перебувають у
віданні Національної академії аграрних наук України» (в новій редакції) та
подано Міністерству аграрної політики та продовольства України відповідні
матеріали для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінетові
Міністрів України. Водночас зазначений нормативний акт Урядом не
прийнято, а отже ця рекомендація не виконана.

запровадження на підприємствах, що перебувають у віданні
НААН, електронної системи обліку об’єктів майнового комплексу НААН.
НААН поінформовано Рахункову палату, що установами,
підприємствами та організаціями, які перебувають у віданні НААН,
запроваджено автоматизовану систему обліку об’єктів майнового комплексу
НААН – АС «Юридичні особи», за допомогою якої відповідно до наказу НААН
від 01.02.2018 № 45 «Про проведення робіт із інвентаризації нерухомого майна
та земельних ділянок, оформлення права власності на об’єкти нерухомості та
права користування земельними ділянками» систематично здійснюється
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оновлення відомостей Єдиного державного реєстру об’єктів державної
власності.

ініціювання внесення змін до договорів про спільну діяльність з
метою: проведення об’єктивної оцінки внесків сторін; визначення щорічних
фінансових результатів та витрат сторін; проведення внутрішнього
суцільного аудиту діяльності організацій, які уклали договори спільної
діяльності, та запровадження аналізу виконання умов договорів.
У ході проведення аудиту встановлено, що станом на 01.01.2020
залишаються чинними три договори про спільну діяльність, укладені Державним
підприємством «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського
господарства Північного Сходу НААН» з ТОВ «Івашківський інкубатор»;
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» з
ТОВ «Бета Агро Інвест», та ДП «Дослідне господарство «Поливанівка» з
ТОВ «Агро-Овен».

внесення змін до договорів оренди нерухомого майна в частині
приведення площ у відповідність із фактично зайнятими площами
орендарями і здійснюваною діяльністю; вжиття заходів щодо обов’язкового
страхування орендованого майна.
НААН поінформовано Рахункову палату, що постановою Президії
НААН від 31.01.2018 затверджено Порядок управління об’єктами майнового
комплексу НААН та Типовий договір оренди індивідуально визначеного
(нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, якими
визначені обовязки орендаря щодо страхування орендованого майна та права
орендодавця щодо контролю наявності, стану, напрямів та ефективності
використання майна, переданого в оренду.

внесення змін до Статуту НААН в частині визначення порядку
позбавлення статусу дійсного члена (академіка), члена-кореспондента,
іноземного члена, із вказанням конкретних випадків і підстав.
Постановою Президії НААН від 25.09.2019 затверджено форму Звіту
дійсного члена (академіка), члена-кореспондента НААН та зобовязано дійсних
членів (академіків) і членів-кореспондентів НААН щороку до 10 грудня
подавати у письмовій формі Звіт про результати своєї діяльності до відділення
Академії, членами якого вони є, та раз на три роки особисто звітувати на
Загальних зборах відділень.

154

Додаток 4
Схема. Рух коштів державного бюджету, виділених у 2018–2019 роках
НААН
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
Передбачено видатки (зі змінами)
2 463 080,5 тис. грн, у т. ч.:
КПКВК 6591020 у сумі 65 259,6 тис. грн
(заг. фонд – 63 427,7 тис. грн; спец. фонд – 1 831,9 тис. грн);
КПКВК 6591060 у сумі 2 338 238,7 тис. грн
(заг. фонд – 671 694,8 тис. грн; спец. фонд – 1 666 543,9 тис. грн);
КПКВК 6591080 у сумі 3 055 тис. грн (заг. фонд);
КПКВК 6591100 у сумі 56 527,2 тис. грн
(загальний фонд – 38581,9 тис. грн; спеціальний – 17945,3 тис. грн)

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
(головний розпорядник бюджетних коштів)
Касові видатки

КПКВК 6591020
63 457 тис. грн
(заг. фонд –
62 589,1 тис. грн;
спец. фонд –
867,9 тис. грн)

Апарат Президії
НААН

КПКВК 6591060
2 237 258,8 тис. грн
(заг. фонд –
671 631,8 тис. грн;
спец. фонд –
1 565 627 тис. грн)

86 наукових
установ
Гуртожитокготель
аспірантів
Державне
видавництво
«Аграрна
наука»

КПКВК 6591080
2 612 тис. грн
(заг. фонд)

ДП «ДГ «Еліта»
Миронівського
інституту пшениці ім.
В.М.Ремесла НААН
(Київська обл.)
ДП «ДГ «Покровське»
Селекційногенетичного
інституту–
Національного центру
насіннєзнавства та
сортовивчення
(Одеська обл.)
ДП «ДГ
«Красноградське»
ДУ Інституту зернових
культур НААН
(Харківська обл.)

КПКВК 6591100
55 280,9 тис. грн
(заг. фонд –
38 581,9 тис. грн;
спец. фонд –
16 699 тис. грн)

Біосферний
заповідник
«Асканія–
Нова»
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Додаток 5
Планування та використання коштів загального та спеціального фондів
державного бюджету, спрямованих у 2018–2019 роках НААН
тис. грн

КПКВК

Необхідний
обсяг видатків
на рік
відповідно до
бюджетних
запитів

План із
врахуванням
змін

Касові
видатки

Повернено
коштів до
бюджету
внаслідок їх
невикористання

2018 рік
КПКВК 6591020

34824,1

29626,4

29184,7

0,1

Загальний фонд
Спеціальний фонд
КПКВК 6591060
Загальний фонд
Спеціальний фонд
КПКВК 6591080
Загальний фонд
КПКВК 6591100
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд

33843,3
980,8
1583890
782387,6
801502,4
6300
6300
38588,2
34588,2
4000
1663602,3
857119,1
806483,2

28454,4
730,3
1150860,8
393223,6
757637,2
1527,5
1527,5
27932,4
18367,1
9565,3
1209505,4
441572,6
767932,8

0,1
х
62,9
62,9
х

КПКВК 6591020
Загальний фонд
Спеціальний фонд
КПКВК 6591060
Загальний фонд
Спеціальний фонд
КПКВК 6591080
Загальний фонд
КПКВК 6591100
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

35935,5
35275,5
660
1644525,4
854633,1
789892,3
6300
6300
50937,1
45437,1
5500
1737698

28454,5
1171,9
1209932,5
393286,5
816646
1527,5
1527,5
28525,6
18367,1
10158,5
1269612
441635,6
827976,4
2019 рік
35633,2
34973,2
660
1128306,2
278408,3
849897,9
1527,5
1527,5
28001,6
20214,8
7786,8
1193468,5

34272,3
34134,7
137,6
1086398
278408,2
807989,8
1084,5
1084,5
27348,5
20214,8
7133,7
1149103,3

838,5
838,5
х
0,1
0,1
х
443
443

х
63
63

х
1281,6
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КПКВК

Необхідний
обсяг видатків
на рік
відповідно до
бюджетних
запитів

Загальний фонд
Спеціальний фонд

941645,7
796052,3

КПКВК 6591020
Загальний фонд
Спеціальний фонд
КПКВК 6591060
Загальний фонд
Спеціальний фонд
КПКВК 6591080
Загальний фонд
КПКВК 6591100
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд

70759,6
69118,8
1640,8
3228415,4
1637020,7
1591394,7
12600
12600
89525,3
80025,3
9500
3401300,3
1798764,8
1602535,5

План із
врахуванням
змін

335123,8
858344,7
ВСЬОГО
65259,6
63427,7
1831,9
2338238,7
671694,8
1666543,9
3055
3055
56527,2
38581,9
17945,3
2463080,5
776759,4
1686321,1

Продовження додатка 5

Касові
видатки

Повернено
коштів до
бюджету
внаслідок їх
невикористання

333842,2
815261,1

1281,6
х

63457
62589,1
867,9
2237258,8
671631,8
1565627
2612
2612
55280,9
38581,9
16699
2358608,7
775414,8
1583193,9

838,6
838,6
х
63
63
х
443
443

х
1344,6
1344,6
х
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Додаток 6
Структура апарату Президії НААН із зазначенням фактичної
чисельності станом на 01.01.2020
НААН
Апарат Президії (98 осіб), у тому числі:

Президія (19 осіб)
Секретаріат Президії (4 особи)
Відділ землеробства, меліорації та механізації (3 особи)
Відділ рослинництва (5 осіб)
Відділ ветеринарної медицини та зоотехнії (4 особи)

Відділ аграрної економіки і продовольства (4 особи)
Відділ інформаційного забезпечення інноваційного
розвитку та інтелектуальної власності (5 осіб)
Управління наукового забезпечення інноваційноінвестиційного розвитку експериментальної бази (8 осіб)
Відділ міжнародного наукового співробітництва (3 особи)
Відділ наукових кадрів та аспірантури (3 особи)
Відділ прогнозування бюджетних програм та фінансового
забезпечення (5 осіб)
Відділ правового забезпечення (3 особи)
Відділ бухгалтерського обліку (6 осіб)
Відділ внутрішнього аудиту (1 особа)
Адміністративно-господарське управління (13 осіб)
Науково-організаційне управління (10 осіб)
Відділ контролю, виконання та діловодства (2 особи)

Відділення

Установи, підприємства,
організації
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Продовження додатка
7

Додаток 7
Виконання результативних показників за напрямами використання бюджетних коштів відповідно до звіту про
виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 6591060 за 2018-2019 роки
Напрями використання бюджетних коштів
(2018 рік)

1)

1) Фундаментальні наукові дослідження в галузі землеробства,
рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, харчової
та переробної галузі, механізації та електрифікації, економічні
проблеми розвитку агропромислового комплексу

2) Прикладні наукові та науково - технічні розробки у сфері
сільськогосподарських наук

3) Підготовка наукових кадрів (аспірантів, докторантів)

4) Розвиток інфраструктури НААН
5) Підготовка до друку та випуск наукових видань
6) Здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на
об`єкти інтелектуальної власності (спеціальний фонд)

7) Збереження та розвиток об`єктів, що становлять національне
надбання (загальний фонд)
8) Виплата стипендії Кабінету Міністрів України для молодих
вчених (спеціальний фонд)
9) Погашення кредиторської заборгованості наукових установ,
зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01.01.2018
(спеціальний фонд)

Результативні показники

заг. фонд – 255 036,2 тис. грн

772 фундаментальних дослідження
(у т.ч. 85 завершених і впроваджених)

Середні витрати на 1
дослідження – 330,4 тис. грн

спец. фонд – 2 675,1 тис. грн

9 фундаментальних досліджень
(завершених та впроваджених)

Середні витрати на 1
дослідження – 297,2 тис. грн

заг. фонд – 107 525,5 тис. грн

668 прикладних досліджень
(у т.ч. 648 завершених, з них
350 впроваджених)

спец. фонд – 715 436,4 тис. грн

197 прикладних досліджень
(завершених та впроваджених)

заг. фонд – 27 647,4 тис. грн

прийом – 134 аспіранти/15 докторантів,
випуск – 178 аспірантів/21 докторант,
захист дисертацій – 13 аспірантів/0
докторантів

спец. фонд – 824,7 тис. грн

прийом – 17 аспірантів/0 докторантів,
випуск – 9 аспірантів/1 докторант, захист
дисертацій – 0 аспірантів/1 докторант

заг. фонд – 54,3 тис. грн/
2700,3 тис. грн

14 ліжко-місць у гуртожитку аспірантів;
4,4 тис. примірників випущених наукових
видань

спец. фонд – 3881,7 тис. грн/
152,2 тис. грн/
34 280,4 тис. грн

266 ліжко-місць у гуртожитку аспірантів;
0,9 тис. примірників випущених наукових
видань; 1227 ліцензійних договорів та
договорів на передачу майнових прав на
об’єкти інтелектуальної власності

заг. фонд – 259,9 тис. грн

11 об`єктів, що становлять національне
надбання

спец. фонд – 325,5 тис. грн/
61,2 тис. грн

15 стипендій Кабінету Міністрів України
для молодих вчених: рівень погашення
кредиторської заборгованості – 100 відс.

Середні витрати на 1
дослідження – 161,0 тис. грн
Середні витрати на 1
дослідження – 3 631,7 тис. грн
Середні витрати на навчання
1-го аспіранта/докторанта –
58,7 тис. грн./84,2 тис. грн
Середні витрати на навчання
1-го аспіранта/докторанта –
25,9 тис. грн./32,9 тис. грн
Середні витрати на 1 ліжкомісце в рік – 3,9 тис. грн;
підготовку і випуск 1-го
примірника наукових видань –
0,61 тис грн
Середні витрати на 1 ліжкомісце в рік – 14,6 тис. грн;
підготовку і випуск 1-го
примірника наукових видань –
0,17 тис грн.;
на діяльність щодо передачі
майнових прав – 27,9 тис. грн
Середні витрати на збереження
та утримання 1-го об`єкта
нацнадбання – 23,6 тис. грн
Середні витрати на виплату
стипендії на одного вченого на
місяць – 1,8 тис. грн
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Напрями використання бюджетних коштів
(2019 рік)

2)

Результативні показники

1) Фундаментальні наукові дослідження в галузі землеробства,
рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, харчової
та переробної галузі, механізації та електрифікації, економічні
проблеми розвитку агропромислового комплексу

заг. фонд – 175 211,7 тис. грн

2) Прикладні наукові та науково - технічні розробки у сфері
сільськогосподарських наук

заг. фонд – 75 699,8 тис. грн

спец. фонд – 2 577,0 тис. грн

спец. фонд – 25 115,8 тис. грн

3) Підготовка наукових кадрів (аспірантів, докторантів)

заг. фонд – 24 416,3 тис. грн
спец. фонд – 553,6 тис. грн

4) Розвиток інфраструктури НААН (спеціальний фонд)
5) Підготовка до друку та випуск наукових видань
6) Здійснення діяльності щодо передачі майнових прав на
об`єкти інтелектуальної власності (спеціальний фонд)
7) Збереження та розвиток об`єктів, що становлять
національне надбання (загальний фонд)
8) Виплата стипендії Кабінету Міністрів України для молодих
вчених (спеціальний фонд)

9) Надання послуг бюджетними установами згідно із
законодавством
10) Організація та здійснення додаткової (господарської)
діяльності
11) Утримання, облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, що здійснюється бюджетними установами
12) Погашення кредиторської заборгованості наукових
установ, зареєстрованої в органах Казначейства станом на
01.01.2019
13) Здійснення заходів з інформатизації

Продовження додатка 7

заг. фонд – 2 820,5 тис. грн/
259,9 тис. грн
спец. фонд – 4 728,3 тис. грн/
291,2 тис. грн/
38 957,7 тис. грн/
537,0 тис. грн

спец. фонд – 190 163,0 тис. грн/
475 779,6 тис. грн/
65 882,0 тис. грн/
198,5 тис. грн/
3 206,1 тис. грн

797 фундаментальних досліджень
(у т.ч. 113 завершених і впроваджених)

Середні витрати на 1
дослідження – 219,8 тис. грн

5 фундаментальних досліджень
(завершених та впроваджених)

Середні витрати на 1
дослідження – 515,4 тис. грн

623 прикладних дослідження
(у т.ч. 14 завершених та впроваджених)

Середні витрати на 1
дослідження – 121,5 тис. грн

202 прикладних дослідження
(завершених та впроваджених)

Середні витрати на 1
дослідження – 124,3 тис. грн

прийом – 80 аспірантів/10 докторантів,
випуск – 90 аспірантів/13 докторантів,
захист дисертацій – 5 аспірантів/
0 докторантів
прийом – 11 аспірантів/2 докторанти,
випуск – 6 аспірантів/1 докторант, захист
дисертацій – 0 аспірантів/1 докторант
4,4 тис. примірників випущених наукових
видань; 11 об`єктів, що становлять
національне надбання
280 ліжко-місць у гуртожитку аспірантів;
1,1 тис. примірників випущених наукових
видань; 1409 ліцензійних договорів та
договорів на передачу майнових прав на
об’єкти інтелектуальної власності ;
15 стипендій Кабінету Міністрів України
для молодих вчених
1845 договорів на виконання послуг
бюджетними установами згідно із
законодавством; 957 найменувань
придбаних матеріалів, отриманих послуг;
373 од. придбаного комп`ютерного
обладнання, приладдя та програмного
забезпечення

Середні витрати на навчання
1-го аспіранта/докторанта –
54,6 тис. грн./85,4 тис. грн
Середні витрати на навчання
1-го аспіранта/докторанта –
11,1 тис. грн./9,1 тис. грн
Середні витрати на
підготовку і випуск 1-го
примірника наукових видань –
0,67 тис грн.; збереження та
утримання 1-го об`єкта
нацнадбання – 23,6 тис. грн
Середні витрати на 1 ліжкомісце в рік – 16,9 тис. грн;
підготовку і випуск 1-го
примірника наукових
видань – 0,26 тис. грн;
діяльність щодо передачі
майнових прав – 27,6 тис. грн;
виплату стипендії на одного
вченого на 1 місяць –
2,9 тис. грн
Середні витрати на придбання
одиниці комп’ютерного
обладнання – 3,5 тис. грн; 1
пакета програмного
забезпечення – 5,2 тис. грн

160

Додаток 8
Інформація щодо фінансуван ня наукових об’єктів, що становлять
національне надбання, які перебувають у віданні НААН, за напрямом
використання бюджетних коштів «Збереження та розвиток об’єктів, що
становлять національне надбання» у 2018–2019 роках
тис. грн
№
з/п

Назва наукового об’єкта, що становить
національне надбання

1

Банк генетичних ресурсів рослин Інституту
рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН,
Устимівська дослідна станція Глобинського
району Полтавської області
Банк штамів мікроорганізмів для ветеринарної
медицини Інституту ветеринарної медицини (м.
Київ)
Банк генетичних ресурсів тварин Інституту
розведення і генетики тварин (с. Чубинське
Бориспільського району Київської області)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів
для підвищення урожайності
сільськогосподарських культур Інституту
сільськогосподарської мікробіології
(м. Чернігів)
Колекція тварин зоопарку Біосферного
заповідника «Асканія –Нова» ім. Ф. Е. ФальцФейна (смт Асканія –Нова Чаплинського району
Херсонської області)
Банк моноспецифічних імунодіагностикумів
Інституту тваринництва НААН (смт Кулиничі
Харківської області)
Колекція клітинних культур для ветеринарної
медицини і біотехнології Інституту
експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини (м. Харків)
Колекція генетичних ресурсів шовковичного
шовкопряда Національного наукового центру
«Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини» (м. Харків)
Колекція генофонду шовковиці Національного
наукового центру «Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків)
Фонд видань, випущених у ХІХ столітті з
сільськогосподарської тематики Державної
наукової сільськогосподарської бібліотеки
(м. Київ)
Колекція збудників інфекційних хвороб тварин
Національного наукового центру «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» (м. Харків)
Разом

Законодавча підстава
Постанова Кабінету
Міністрів України від
19.12.2001 № 1709
Постанова Кабінету
Міністрів України від
19.12.2001 № 1709
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 19.08.2002
№ 472-р
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 19.08.2002
№ 472-р
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 19.08.2002
№ 472-р
Постанова Кабінету
Міністрів України від
22.09.2004 № 1241
Постанова Кабінету
Міністрів України від
22.09.2004 № 1241
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 22.10.2008
№ 1345-р
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 03.09.2009
№ 1038-р
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 03.09.2009
№ 1038-р
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 28.08.2013
№ 650-р

Обсяг фінансування
2018 рік

2019 рік

63,3

63,3

26,5

26,5

71,2

71,2

8,3

8,3

13,3

13,3

8,5

8,5

22,3

22,3

4,0

4,0

4,0

4,0

17,7

17,7

20,8

20,8

259,9

259,9
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Додаток 9
Перелік порушень щодо правильності та своєчасності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності фінансово-господарських операцій, встановлених в ході проведення на окремих об’єктах аудиту
ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та
управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету
Сума
Назва документа, який
порушення,
Виявлені в ході аудиту порушення
порушено
тис. грн
Департамент контролю з питань АПК, використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
2018–
6659,6
Невірно відображено у Балансі (форма № 1-дс) та Примітках до стаття 11 Закону України від
2019
річної фінансової звітності установи (форма № 5-дс) за 2018 рік та 16.07.1999
№ 996
«Про
Балансі (форма № 1-дс) за 9 місяців 2019 року, у групі "інвестиційна бухгалтерський облік та фінансову
нерухомість" вартість адміністративно-лабораторного корпусу з звітність в Україні» (далі –
підсобними приміщеннями – 6091,2 тис. грн, вартість гаражних Закон № 996), пункт 1 розділу ІІ
боксів – 289,8 тис. грн та знос у сумі 278,6 тис. гривень
Порядку
заповнення
форм
фінансової звітності в державному
секторі, затвердженого наказом
Мінфіну від 28.02.2017 № 307
(далі –Порядок № 307), пункт 1
розділу
V
Національного
положення
(стандарту)
Інститут агроекології і
бухгалтерського
обліку
в
природокористування
державному секторі 101 «Подання
Національної академії
фінансової
звітності»,
аграрних наук України
затвердженого наказом Мінфіну
від 28.12.2009 № 1541 (далі –
НП(С)БО
101
«Подання
фінансової звітності»)
2018
164,7
Не нараховано та не відображено у Балансі (форма № 1-дс) та
пункт
3
розділу
ІV
Примітках до річної фінансової звітності установи (форма № 5-дс) Національного
положення
за 2018 рік знос на основні засоби у сумі 164,7 тис. грн, що
(стандарту)
бухгалтерського
призвело до завищення в обліку станом на 01.01.2019 вартості
обліку в державному секторі 121
активів та валюти балансу
«Основні
засоби»,
затвердженого наказом від
12.10.2010 № 1202 (далі –
НП(С)БО 121 «Основні засоби»)
Рік

Найменування
об’єкта аудиту

162

Продовження додатка 9
Рік

Найменування
об’єкта аудиту

2018

2018–
2019

58882,3
Національний
науковий центр
«Інститут аграрної
економіки»

2018–
2019

2018–
2019

Сума
порушення,
тис. грн
694,5

16,2

262,1
Інститут садівництва
Національної академії
аграрних наук України

Виявлені в ході аудиту порушення
У пояснювальній записці до фінансової звітності за 2018 рік не
зазначено прострочену дебіторську заборгованість у сумі
694,5 тис. грн, не описані причини її виникнення та вжиті заходи
щодо її стягнення

Невірно відображено в обліку станом на 01.01.2018, 01.01.2019 та
за 9 місяців 2019 року дві земельні ділянки площею 22818 кв. м
(8893,1 тис. грн) та 8125,0 кв. м (3166,6 тис. грн) за вартістю,
визначеною нормативною грошовою оцінкою, а не експертною.
Невірно відображено також, вартість однієї земельної ділянки
визначену за експертною грошовою оцінкою від 16.10.2018 у сумі
58882,3 тис. грн у Балансі (форма № 1-дс), Примітках до річної
фінансової звітності установи (форма № 5-дс) за 2018 рік та Балансі
(форма № 1-дс) за 9 місяців 2019 року
Не обліковується поліпшений майданчик вартістю 16,2 тис. грн на
субрахунку 1013 "Будівлі, споруди та передавальні пристрої", що
призвело до заниження в обліку станом на 01.01.2018, 01.01.2019,
за 9 місяців 2019 року вартості активів та валюти балансу. Крім
того, на вказаний об’єкт основного засобу у 2018–2019 роках не
нараховувався знос

Назва документа, який
порушено
пункт 2 розділу IV Порядку
складання бюджетної звітності
розпорядниками
та
одержувачами
бюджетних
коштів,
звітності
фондами
загальнообов'язкового
державного
соціального
і
пенсійного
страхування»,
затвердженого наказом Мінфіну
від 24.01.2012 № 44
стаття 13 Закону України від
11.12.2003 № 1378 «Про оцінку
земель» (далі – Закон № 1378),
пункт 1 розділу V НП(С)БО 101
«Подання фінансової звітності»

пункти 1, 2 розділу ІІ НП(С)БО
121 «Основні засоби», розділ І
Порядку застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку
в
державному
секторі,
затвердженого наказом Мінфіну
від 29.12.2015 № 1219 (далі –
Порядок № 1219)
Облік земельної ділянки площею 177,07 га (акт на право постійного розділ І Порядку № 1219,
користування землею від 30.12.2003 І-КВ № 001208) балансовою пункт 1 розділу ІІ, пункт 1
вартістю 262,1 тис. грн здійснюється не на тому субрахунку
розділу V НП(С)БО 101
«Подання фінансової звітності»
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2018
2019

2018–
2019

2018

2018–
2019

Сума
Назва документа, який
порушення,
Виявлені в ході аудиту порушення
порушено
тис. грн
Територіальне управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (у м. Харків)
1557,2
Проведені за рахунок спецфонду витрати, пов’язані з виконанням пункт
2
розділу
ІІ
бюджетної
програми
в
частині
оплати
праці
працівників
(крім
Порядку
№
307,
Типова
3519,4
працівників, зайнятих наданням послуг), у бухгалтерському обліку кореспонденція
субрахунків
відображені як витрати на надання послуг замість витрат на бухгалтерського обліку для
виконання бюджетних програм
відображення
операцій
з
активами,
капіталом
та
зобов’язаннями розпорядниками
бюджетних
коштів
та
державними
цільовими
фондами, затверджена наказом
Мінфіну від 29.12.2015 № 1219,
розділ ІІ Порядку № 307
183,8
Відображення в бухгалтерському обліку та звітності п’яти об’єктів частина 1 статті 3 Закону № 996,
нерухомого майна, які зруйновані або відсутні, непридатні для пункт 4 розділу І, пункт 2
Інститут рослинництва
використання та, відповідно, не є активом
розділу ІІ
НП(С)БО
121
ім. В. Я. Юр’єва
«Основні засоби», пункт 1
Національної академії
розділу V НП(С)БО 101
аграрних наук України
«Подання фінансової звітності»
1329,3
Не відображена кредиторська заборгованість авторської частина перша статті 3 Закону
винагороди працівникам (авторам та учасникам) за отримані в № 996, пункт 1 розділу ІІ
2017 році роялті (граничний термін їх виплати настав 31.12.2018). Порядку № 307
Нараховується відповідно до пункту 5.5 Положення про створення,
охорону, використання та виплату винагороди авторам об’єктів
права інтелектуальної власності та пункту 2 Постанови Кабінету
Міністрів України "Про заходи щодо реалізації Закону України
"Про охорону прав на сорти рослин"
183,9
Завищення вартості виконаних робіт, в частині встановлення плати частина восьма статті 9 Закону
за надану послугу, яка повинна визначатися на підставі ціни, базою № 996, пункти 2.1, 2.2 Порядку
для якої є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням та умов надання платних послуг
послуги, та їх складової
бюджетними
науковими
установами,
затвердженого
Найменування
об’єкта аудиту
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Рік

Найменування
об’єкта аудиту

Сума
порушення,
тис. грн

2019

1740,9

2018

393,6

2018

124,8

2018
2019

Інститут овочівництва
і баштанництва

11201,1
2697,9

Виявлені в ході аудиту порушення

Назва документа, який
порушено

спільним наказом Міністерства
освіти і науки, Міністерства
фінансів України, Міністерства
економіки
та
з
питань
європейської інтеграції України
від 01.12.2003 № 798/657/35
Не відображенно простроченої заборгованості в фінансовій частина перша статті 3 Закону
звітності на суму 1740,99 тис. грн, у тому числі: простроченої № 996, пункт 1 розділу ІІ
кредиторської заборгованості в сумі 60,05 тис. грн; простроченої Порядку № 307
дебіторської заборгованості на загальну суму 1680,94 тис. гривень
Видатки на придбання основних засобів (обладнання, засобів для
пункти 1, 5 Розділу IX
оброблення земель) та введення їх в експлуатацію здійснені без
Методичних рекомендацій з
відображення їх у складі капітальних інвестицій та складення актів бухгалтерського
обліку
введення в експлуатацію основних засобів
основних
засобів
суб'єктів
державного
сектору»,
затверджених наказом Мінфіну
від 23.01.2015 № 11 (далі –
Методичні рекомендації № 11),
пункт 1 розділу ІІ Порядку
складання типових форм з
обліку та списання основних
засобів суб’єктами державного
сектору, затвердженого наказом
Мінфіну від 13.09.2016 № 818
(далі – Порядок № 818), розділ І
Порядку № 1219
Списання основних засобів здійснено на підставі актів списання пункт 6 Розділу І Порядку № 818
групи основних засобів, а не передбачених для відповідних
господарських операцій актів списання основних засобів (часткової
ліквідації)
При виконанні договорів, укладених у 2018–2019 роках, частина
п’ята
статті
9
несвоєчасно відображені господарські операції (виконання Закону № 996
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Найменування
об’єкта аудиту

Сума
порушення,
тис. грн

Національної академії
аграрних наук України

Виявлені в ході аудиту порушення
зобов’язань за договорами завершено у жовтні 2018 року та жовтні
2019 року, переважна більшість актів виконаних робіт на загальну
суму 13898,96 тис. грн складені у листопаді-грудні 2018 року на
суму 11201,05 тис. грн, у листопаді-грудні 2019 року – на суму
2697,91 тис. гривень)
Не проведено індексацію балансової вартості однієї будівлі
житлового фонду, що призвело до заниження станом на 01.10.2019
у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності балансової
вартості основних засобів

2019

49,9

2019

1

В бухгалтерському обліку безпідставно збільшено балансову
вартість двох будівель і споруд (усунено під час аудиту)

2018–
2019

5,1

Не відображена вартість отриманих у 2018–2019 роках
нематеріальних активів (15 патентів), що призвело до заниження
вартості активів (усунено під час аудиту)

914,9

Відображення в бухгалтерському обліку та звітності 25 об’єктів
нерухомого майна, які зруйновані або відсутні, непридатні для
використання та, відповідно, не є активом

2018–
2019

Інститут тваринництва
Національної академії
аграрних наук України

Назва документа, який
порушено

частина 1 статті 3 Закону № 996,
пункт 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 31.08.1996
№ 1024 «Про порядок індексації
вартості об'єктів житлового
фонду» у частині внесення
недостовірної інформації про
фінансовий
стан
установи
(далі – Постанова № 1024)
частина 1 статті 3 Закону № 996,
пункт 4 розділу ІІ НП(С)БО 121
«Основні засоби»
частина п’ята статті 9 та частина
перша статті 3 Закону № 996,
пункти
1,2
розділу
ІІ
Національного
положення
(стандарту)
бухгалтерського
обліку в державному секторі
«Нематеріальні
активи»,
затвердженого наказом від
12.10.2010 № 1202 (далі –
НП(С)БО 122 «Нематеріальні
активи»)
частина 1 статті 3 Закону № 996,
пункти 1,2 розділу ІІ НП(С)БО
121 «Основні засоби»
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2019

Найменування
об’єкта аудиту

Сума
порушення,
тис. грн
20,1

Виявлені в ході аудиту порушення
Не проведено індексацію балансової вартості однієї будівлі
житлового фонду, що призвело до заниження станом на 01.10.2019
у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності балансової
вартості основних засобів

Назва документа, який
порушено
частина перша статті 3 Закону
№ 996 та пункт 2 Постанови
№ 1024 у частині внесення
недостовірної інформації про
фінансовий стан установи, пункт
1 розділу V НП(С)БО 101
«Подання фінансової звітності»
пункт 2 розділу ІІ НП(С)БО 121
«Основні засоби», абзац другий
пункту
4
розділу
VII
Методичних рекомендацій № 11

231 одиниця майна первісною вартістю 1961,13 тис. грн
обліковуються за нульовою залишковою вартістю, які повністю
амортизовані та потребують переоцінки. Інститутом не визначено
ліквідаційної вартості об'єктів з нульовою залишковою вартістю,
об’єкти, які не придатні до використання, не списано
Територіальне управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях (у м. Дніпро)
2018–
300
Безпідставно відображалась кредиторська заборгованість перед частина третя статті 8 та частина
2019
ТОВ "Агро-Овен", яка фактично не підтверджена.
восьма статті 9 Закону № 996,
Дніпропетровська
Сума кредиторської заборгованості відкоригована під час пункт 33 частини першої
дослідна станція
проведення аудиту
статті 116 Бюджетного кодексу
Інституту овочівництва
України
і баштанництва
Національної академії
2018
37,9
Завищено вартість активів через помилку в програмі "UA-Бюджет", частина перша статті 3 Закону
аграрних наук України
за допомогою якої забезпечується ведення бухгалтерського обліку. № 996, пункт 4 розділу ІІ
2019
135,8
В ході аудиту первісну вартість основних засобів відновлено.
НП(С)БО 121 «Основні засоби»
2018–
Державна установа
161,8
Вартість активів завищено через відображення в обліку земельних частина перша статті 3 Закону
2019
Інститут зернових
ділянок площею 18,4 га, вилучених під будівництво автомобільної № 996, пункт 4 розділу ІІ
культур Національної
дороги, державна реєстрація яких не проведена
НП(С)БО 121 «Основні засоби»,
академії аграрних наук
розділ І Порядку № 1219
України
Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця)
2019
Інститут кормів та
28,5
Відділом бухгалтерської служби нарахування авансових платежів, частина
п’ята
статті 9
сільського
на підставі укладених ліцензійних договорів, у бухгалтерському Закону № 996
господарства Поділля
обліку не проводилося, дебіторська заборгованість в загальній сумі
Національної академії
28,5 тис. грн станом на 01.10.2019 не відображена
аграрних наук України
2018–
2019

1961,1
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Продовження додатка 9
Рік

Найменування
об’єкта аудиту

Сума
порушення,
тис. грн
202,1

Виявлені в ході аудиту порушення

Назва документа, який
порушено

Внаслідок непроведення Інститутом експертної грошової оцінки стаття 13 Закону № 1378; пункт
земельних ділянок, за даними бухгалтерського обліку на балансі 4 розділу ІІ НП(С)БО 121
Інституту на рахунку 1011 "Земельні ділянки" не відображено «Основні засоби» та пункт 1
вартості земельних ділянок загальною площею 341,6074 га, а розділу
І
Методичних
земельна ділянка площею 0,9274 га обліковується за вартістю рекомендацій № 11
нематеріального активу – права користування земельною ділянкою
Інститут кормів та
в сумі 202,1 тис. гривень
сільського
2019
78,5
З недотриманням частини п’ятої статті 9 Закону України від частина
п’ята
статті
9
господарства Поділля
16.07.1999 № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Закону № 996
Національної академії
в Україні», відповідно до якої господарські операції повинні бути
аграрних наук України
відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому
вони були здійснені, Інститутом нараховано орендарям орендної
плати, відшкодування комунальних послуг та земельного податку
за січень-вересень 2019 року у загальній сумі 48,4 тис. грн; за
березень-вересень 2019 року у загальній сумі 30,1 тис. грн, а в
бухгалтерському обліку відображено лише у жовтні 2019 року
Територіальне управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю
(у м. Одеса)
2018
27,8
Занижено вартість основних засобів у сумі 27,8 тис. грн, що статті 3, 4, 9 Закону № 996,
призвело до викривлення фінансової звітності
пункт 5 розділу ІІ НП(С)БО 121
«Основні засоби»
2019
92,2
Не визнано нематеріальним активом створений вебсайт інституту, статті 3, 4, 9 Закону № 996,
Інженерночим занижено в обліку вартість нематеріальних активів, які можуть пункти 1.2, 2.2 Положення про
технологічний інститут
бути достовірно ідентифіковані та мають договірну вартість документальне
забезпечення
«Біотехніка»
92,2 тис. грн без ПДВ, що призвело до викривлення фінансової записів
у
бухгалтерському
Національної академії
звітності
обліку, затвердженого наказом
аграрних наук України
Мінфіну від 24.05.1995 № 88
(далі – Положення № 88), пункт
1 розділу ІІ НП(С)БО 122
«Нематеріальні активи»
2018–
2019
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Продовження додатка 9
Рік

Найменування
об’єкта аудиту

Сума
порушення,
тис. грн
4,9

Виявлені в ході аудиту порушення

Назва документа, який
порушено

Відображено у складі нематеріальних активів суму витрат на пункт 4 розділу І та пункт 1
виготовлення технічного паспорта залишковою вартістю розділу ІІ
НП(С)БО
122
4,9 тис. грн, що призвело до завищення балансової вартості «Нематеріальні активи»
нематеріальних активів та до викривлення фінансової звітності
Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях (у м. Львів)
2019
781,1
Автомобіль Toyota Camry первісною (балансовою) вартістю частина 5 статті 9 Закону № 996
703,7 тис. грн Інститутом оприбуткувано пізніше на один місяць,
тобто в червні 2019 року, що підтверджується бухгалтерськими
записами у меморіальному ордері № 9 за червень 2019 року, на
підставі видаткової накладної на його передачу від 02.05.2019
№ 356;
від ДП «ДГ «Миклашів» передана техніка інституту на підставі
накладної від 22.08.2019 № 118 (комп’ютер, пристрій
безперебійного живлення, принтер, мережевий фільтр живлення та
багатофункціональний пристрій всього на суму 27,4 тис. грн), який
здійснив її оприбуткування в наступному місяці (м/о № 9 за
Інститут сільського
вересень);
господарства
Інститутом у вересні 2019 року оприбутковано площадку з твердим
Карпатського регіону
покриттям площею 0,53 га на суму 50,0 тис. грн, яку необхідно було
Національної академії
зарахувати на баланс установи у липні 2019 року (наказ по
аграрних наук України
Інституту сільського господарства від 24.07.2019 № 49
«Про інвентаризацію» та акт щодо оприбуткування від 24.07.2019
без номера, затверджений в. о. директора Інституту сільського
господарства)
2019
8029,3
Орендарями сплачувалася орендна плата після 15 числа місяця, за не відповідає вимогам пункту
який здійснювався платіж. За невчасну оплату відповідно до умов 3.6 договорів оренди, за якими
договорів під час аудиту нараховано пеню за шість місяців орендна плата перераховується
2019 року, що становить 8029,33 гривень
щомісяця не пізніше 15 числа
місяця, за який здійснюється
платіж
Разом
102443,3
2019
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Додаток 10
Організаційна схема формування тематики наукових досліджень на 2016–2020 роки, контролю за їх виконанням
у Національній академії аграрних наук України
Загальні збори
Президія НААН
Апарат Президії НААН,
Заслуховують звіт про діяльність
НААН

Віце-президенти - головні
вчені секретарі Академії
Затверджують перспективні та
річні плани

Затверджує Положення про порядок формування тематики
наукових досліджень на 2016-2020 роки і контролю за їх
виконанням та перелік конкурсної тематики (від 29.10.2014
№ 20), оголошує конкурс;
Затверджує зведений перелік ПНД, керівників, головних
установ з їх виконання (постанова від 23.04.2015 № 5);
Щорічно здійснює оновлення та розглядає стан виконання
ПНД;
Формує обсяг бюджетного фінансування кожної установи,
укладає
договори
з
головними
установами
та
співвиконавцями;
Надає МОН інформацію про основні результати;
Затверджує акти приймання робіт за завершеними
завданнями

Науково-органзаційне управління апарату
Реєструє заявки на виконання наукових проєктів;
Формує зведений перелік ПНД;
Подає до Експертної ради з питань оцінювання фундаментальних робіт
при НАНУ проєкти фундаментальних досліджень, до МОН на
погодження проєкти прикладних досліджень;
Погоджує перспективні та річні плани

Відділення НААН (6 відділень)
На засіданні Бюро або розширеного Бюро відділення розглядають і затверджують результати наукової
експертизи заявок, формують назви програм наукових досліджень, визначають керівників головних установ;
Погоджують перспективні та річні плани наукових установ;
На засіданнях загальних зборів або розширеного Бюро відділення заслуховують та затверджують звіти
керівників ПНД
Формують
персональний склад
експертних
комісій
(наказ НААН від 28.11.2014 № 248)

Здійснюють наукову та
науково-технічну
експертизу
заявок,
визначають переможців,
подають перелік обраних
за конкурсом проєктів

Апарат Президії передає на
розгляд
заявки
на
виконання
проєкту;
Відділення
передають
перелік обраних проєктів,
назви
ПНД,
головних
установ

Наукові установи подають до 31 січня наукові
звіти про виконання наукових досліджень;
Головні установи з виконання ПНД подають річні
зведені звіти з висновками рецензентів;
Акти приймання робіт за завершеними
завданнями

Експертні комісії з питань формування та реалізації тематики наукових досліджень
НААН на 2016–2020 роки (6 комісій)
Основними завданнями експертної комісії є: об’єктивне комплексне дослідження об’єкта експертизи;
встановлення відповідності об’єктів експертизи вимогам і нормам чинного законодавства, умовам конкурсу
проєктів (завдань другого рівня) НААН; визначення відповідності поданих на конкурс проєктів пріоритетам
державної науково-технічної політики з відповідного напряму наукових досліджень, тенденціям науковотехнічного прогресу, економічній доцільності, сучасному рівню наукових знань та її вимогам екологічної безпеки;
аналіз матеріально-технічних та соціально-економічних наслідків у разі реалізації проєкту, що подається на
експертизу; підготовка науково обґрунтованих експертних висновків.

Реєструють в
УкрІНТЕІ
фундаментальні та
прикладні дослідження;
Подають УкрІНТЕІ
затверджений
заключний звіт за
завершеною
тематикою

Подає заявку
на виконання
наукового
проєкту;
Перспективн
і та річні
плани;
Аки
приймання
робіт
за
завершеними
завданнями

Доводить
тематику
замовлення
та
умови
конкурсу
(лист НААН
від 31.10.2014
№ 3.2-5/);
доводить
перелік ПНД
головним
установам

Головні установи
(визначені відділеннями)
Визначають структуру програми,
формують персональний склад
координаційно-методичних рад,
Ініціюють конкурсний відбір пошукових
проєктів

Наукові установи
40 Інститутів та Національних наукових
центрів,
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені
Ф. Е. Фальц-Фейна, Національна наукова
сільськогосподарська бібліотека,
7 дослідних станцій НААН
ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки»
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Додаток 11
Структура розподілу програм наукових досліджень у розрізі відділень НААН, головних установ та
співвиконавців
2018/2019 роки
відділення аграрної
економіки і
продовольства

940/752

відділення
ветеринарної
медицини

відділення
землеробства,
меліорації та
механізації

відділення зоотехнії

відділення
наукового
забезпечення
інноваційного
розвитку

відділення
рослинництва

Аграрна
економіка;
Економіка
і
природокористування;
Харчова
і
переробна
промисловість; Олія і жири; Землевпорядкування

Епізоотичне благополуччя, біологічна та продовольча
безпека; Біотехнологія у ветеринарній медицині

Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване
використання та управління; Новітні системи
землеробства і землекористування; Органічне
виробництво
сільськогосподарської
продукції:
Енергоощадні технологічні процеси і техніка; Стале
використання водних ресурсів і меліорованих земель;
Агроекологія; Сільськогосподарська мікробіологія;
Сталий розвиток Карпатського регіону: Хміль;
Біотехніка;
Заповідна
справа;
Зрошуване
землеробство
Нано– і біотехнології у тваринництві; Скотарство;
Свинарство; Птахівництво; Вівчарство; Рибництво та
рибальство; Бджільництво; Фізіологія і біохімія
тварин; Кролівництво та хутрове звірівництво;
Збереження генофонду порід

Інноваційний розвиток
Захист рослин; Селекція зернових і зернобобових
культур; Технологія вирощування зернових культур;
Селекція кукурудзи і сорго; Олійні культури;
Біоенергетичні ресурси; Картоплярство; Овочівництво
і баштанництво; Плодове та декоративне садівництво;
Луб’яні культури; Виноградарство і виноробство;
Корми і кормовий білок; Біотехнологія і генетика
рослин; Генофонд рослин; Круп’яні культури;
Ефіроолійні, лікарські і ароматичні рослини;
Цукрові буряки

ННЦ «Інститут аграрної економіки»; Інститут агроекології і
природокористування; Інститут
продовольчих ресурсів;
Український науково-дослідний інститут олій та жирів; Інститут
землекористування

120/141
досліджень

ННЦ «Інститут ветеринарної і клінічної медицини»
Інститут ветеринарної медицини; 3 дослідні станції

65/68
досліджень

ННЦ «Інститут ґрунтознавства ім. О. Н. Сколовського»;
ННЦ «Інститут землеробства НААН»; Інститут агроекології і
природокористування;
ННЦ
«Інститут
механізації
та
електрифікації сільського господарства»; Інститут водних
проблем і меліорації; Інститут сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва; Інженернотехнологічний інститут «Біотехніка»; Інститут сільського
господарства Карпатського регіону; Інститут сільського
господарства Полісся; Біосферний заповідник «Асканія-Нова»
імені Ф. Е. Фальц-Фейна; 12 дослідних станцій

346/318
досліджень

Інститут біології тварин; Інститут тваринництва; Інститут
свинарства і агропромислового виробництва; Державна дослідна
станція птахівництва; Інститут тваринництва степових районів
ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний науковий
селекційно-генетичний центр з вівчарства; Інститут рибного
господарства;
ННЦ
«Інститут
бджільництва
ім. П. І. Прокоповича»; Черкаська дослідна станція біоресурсів;
Інститут розведення і генетики тварин НААН ім. М. В. Зубця;
3 дослідні станції
ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки»; Інститут сільського
господарства Західного Полісся;
Інститут сільського
господарств Степу; Національна наукова сільськогосподарська
бібліотека; 4 дослідні станції
Інститут захисту рослин; Селекційно-генетичний інститут–
Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
ДУ Інститут зернових культур; Інститут рослинництва імені
В. Я.
Юр’єва;
Інститут
олійних
культур;
Інститут
біоенергетичних культур і цукрових буряків; Інститут
картоплярства; Інститут овочівництва та баштанництва; Інститут
садівництва; ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства
ім. В. Є. Таїрова; Інститут кормів та сільського господарства
Поділля; Інститут агроекології і природокористування;
Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла;
19 дослідних станцій

194/183
досліджень

191/89
НТП

71/108
НТП

752/589
НТП

200/162
НТП

52/51
досліджень

123/195
НТП

663/659
досліджень

940/752
НТП
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Додаток 12
Перелік наукових установ, які не пройшли в обов’язковому порядку
державну атестацію
1) Панфильська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут
землеробства Національної академії аграрних
наук України» (код
ЄДРПОУ 00496871);
2) Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного
наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук
України» (код ЄДРПОУ 14198402);
3) Дослідна станція тютюнництва Національного наукового центру «Інститут
землеробства Національної академії аграрних
наук України» (код
ЄДРПОУ 21378004);
4) Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
Національного наукового центру «Інститут механізації і електрифікації сільського
господарства» (код ЄДРПОУ 39158018);
5) Державна установа «Миколаївська державна сільськогосподарська
дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства Національної академії
аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00724882);
6) Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України (код
ЄДРПОУ 35435081);
7) Українська науково-дослідна станція карантину рослин Інституту захисту
рослин Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00495832);
8) Дослідна станція карантину винограду і плодових культур Інституту
захисту рослин Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ
00495102);
9) Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 26352050);
10) Дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 32585608);
11) Закарпатська науково-дослідна станція лососівництва та відтворення
зникаючих видів риб Інституту рибного господарства Національної академії
аграрних наук України (код ЄДРПОУ 37713421);
12) Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства Національної
академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 05379820);
13) Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (код ЄДРПОУ 20990045);
14) Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини
Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 39121449);
15) Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини
Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 39139367).
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Додаток 13
Перелік підприємств, установ та організацій НААН, які перебувають на
тимчасово окупованій території АР Крим та в зоні проведення ООС
№
з/п

Код
ЄДРПОУ

Підприємства, установи, організації

Фактичне місцезнаходження

Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
Інституту
сільського
господарства Криму»
Науково-виробничий центр м’ясного
птахівництва Інституту ефіроолійних і
лікарських культур

97536, Автономна Республіка
Крим, Сімферопольський р-н,
с.Укромне, вул. Путилинська, 28
97503, Автономна Республіка
Крим, Сімферопольський р-н,
с. Мирне, вул.Білова, 3

34842975

3

Кримська дослідна станція Національного
наукового
центру
«Інститут
експериментальної
і
клінічної
ветеринарної медицини»

95494, Автономна Республіка
Крим,
м.Сімферополь,
смт Комсомольське,
вул. Садова,12 А

5505302

4

Кримська дослідна станція садівництва 97517, Автономна Республіка
Інституту садівництва
Крим, Сімферопольський р-н,
с. Маленьке
Державне
підприємство
«Дослідне 97517, Автономна Республіка
господарство «Кримський сад» Кримської Крим, Сімферопольський р-н,
дослідної станції садівництва Інституту с.Маленьке
садівництва»

415405

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

5505325

38051664

Державне
підприємство
«Дослідне 97010, Автономна Республіка
господарство «Клепініно» Інституту Крим, Красногвардійський р-н,
сільського господарства Криму“
с. Клепиніне,
Октябрьський
масив, 12
Інститут сільського господарства Криму
97010, Автономна Республіка
Крим, Красногвардійський р-н,
с .Клепиніне,
Октябрьський
масив, 24
Державне
підприємство
«Дослідне 97010, Автономна Республіка
господарство «Клепінінська
Крим, Красногвардійський р-н,
експериментальна база»
Інституту с. Клепиніне,
Октябрьський
сільського господарства Криму»
масив, 24
Державне
підприємство
«Дослідне 96531, Автономна Республіка
господарство «Чорноморське» Інституту Крим, Сакський р-н, с. Сизівка,
сільського господарства Криму»
вул. Тітова, 46
Науково-виробниче об’єднання «Селта» 95034, Автономна Республіка
ННЦ
«Інституту
механізації
і Крим,
м.
Сімферополь,
електрифікації сільського господарства»
Київський р-н, вул. Київська, 76

32363287

Державне підприємство
«Дослідне
господарство
«Крим»
Інституту
сільського господарства Криму»
Інститут ефіроолійних і лікарських
культур

4641434

97140, Автономна Республіка
Крим, Нижньогірський р-н,
с. Желябовка, вул. Ювілейна, 15
95493, Автономна Республіка
Крим,
м. Сімферополь,
Залізничний р-н, вул. Київська,
150

24863958

37349377

854067

4835931

4684248
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№
з/п
13

14

15

16

17
18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

Підприємства, установи, організації

Продовження додатка 13
Фактичне місцезнаходження

Державне
підприємство
дослідне 97633, Автономна Республіка
господарство «Кримська Роза» Інституту Крим,
Білогірський
р-н,
ефіроолійних та лікарських культур
с. Кримська
Роза,
вул. Павлюченко, 4
Державне підприємство «Торговий дім 95453,
м. Сімферополь,
«Лаванда»
Інституту
сільського Залізничний
р-н,
господарства Криму
вул. Київська,150
Держване
підприємство
«Дослідне 96531 Автономна Республіка
господарство
«Цигай»
Кримського Крим, Сакський р-н, с. Сизівка,
інституту агропромислового виробництва вул. Тітова, 46
НААНУ»
Кримська дослідна станція овочівництва 97536 Автономна Республіка
Кримського інституту агропромислового Крим, Сімферопольський р-н,
виробництва УААН
с. Укромне, вул. Путилинська,
28
Національний інститут винограду і вина 98600, Автономна Республіка
«Магарач»
Крим, м. Ялта, вул. Кірова, 31
Державне
підприємство
дослідне 96118, Автономна Республіка
господарсво
«Степове»
Інституту Крим,
Джанкойський
р-н,
винограду і вина «Магарач»
с. Дмитрівка, вул. Центральна 10
Державне підприємство «Агрофірма 98433, Автономна Республіка
«Магарач» Національного інституту Крим, Бахчисарайський р-н,
винограду і вина «Магарач»
с. Віліне, вул. Чапаєва, 9
Кримський науково-дослідний центр 95022
м.
Сімферополь,
Інституту гідротехніки і меліорації Київський
р-н,
Національної академії аграрних наук вул Кечкеметська, 198
України
Кримське виробниче підприємство по 95022
м.
Сімферополь,
мікрозрошуванню та водопостачанню Київський
р-н,
Інститута гідротехніки і меліорації УААН вул. Кечкеметська, 198
Нікітський
ботанічний
сад
– 98648, Автономна Республіка
Національний науковий центр
Крим, м. Ялта, смт Нікіта
Державне
підприємство
«Дослідне 98542, Автономна Республіка
господарство «Приморське» Нікітського Крим, Алуштинський р-н, смт
ботанічного
саду–Національного Партеніт
наукового центру»
Державне підприємство «Торговий дім 98648, Автономна Республіка
«Нікітський сад» Нікітського ботанічного Крим, м. Ялта смт Нікіта
саду – Національного наукового центру
Кримська
помологічна
станція 99049
м.Севастополь,
Нікітського ботанічного саду УААН – Нахімовський
р-н,
селище
Національного наукового центру
Вавилово, 1
Державне
підприємство
«Дослідне 96121, Автономна Республіка
господарство
«Джанкойський Крим,
Джанкойський
р-н,
інтродукційно-карантинний розсадник» с. Медведівка
Нікітського
ботанічного
саду
–
Національного наукового центру»
Державне
підприємство
«Дослідне Луганська обл, смт Металіст
господарство
«Агроспілка»
Національного
наукового
центру
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О. Н. Соколовського»

Код
ЄДРПОУ
494500

32120339

34621642

494539

334830
334824

31332064

4641411

25131542

494551
4688105

30686127

494522

20713618

34201917
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№
з/п
28

29

Продовження додатка 13

Підприємства, установи, організації

Фактичне місцезнаходження

Код
ЄДРПОУ

Державне
підприємство
«Дослідне
господарство Донецької дослідної станції
Інституту овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук
України»
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
Донецького
інституту
агропромислового
виробництва
Національної академії аграрних наук
України»

Донецька обл, Ясинуватський
район, с. Опитне

494373

Донецька обл, Ясинуватський
район, с. Піски

34590782
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Додаток 14
Перелік установ та підприємств, якими не забезпечено проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок
(із зазначенням площ ділянок)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назва

Площа, га

Державна установа Інститут зернових культур НААН
Генічеська дослідна станція Державної установи Інституту зернових
культур НААН
Ерастівська дослідна станція Державної установи Інституту зернових
культур НААН
Розівська дослідна станція Державної установи Інституту зернових
культур НААН
Синельниківська селекційно-дослідна станція Державної установи
Інституту зернових культур НААН
Державне підприємство «Дослідне господарство «Красноградське»
Державної установи Інституту зернових культур НААН
Державне підприємство «Дослідне господарство «Поливанівка»
Державної установи Інституту зернових культур НААН
Державне підприємство «Дослідне господарство «Дніпро» Державної
установи Інституту зернових культур НААН
Державне підприємство «Дослідне господарство «Радехівське»
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН
Державне підприємство «Дослідне господарство «Пантелеймонівське»
Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН»
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Державне підприємство «Дослідне господарство «Шевченківське»
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
«Івківці»
Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН»
Уладово-Люлинецька
дослідно-селекційна
станція
Інституту
біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН
Всього

1007,1377
1392,6985
5230,9955
2306,6
1081,8
1244,5814
3536,6
3735,4426
5466,8
6005,59
8,125
4,6465
3956,0
4988,6
5153,6
45119,22
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Додаток 15
Перелік установ та підприємств, якими не проведено державну реєстрацію
речових прав на земельні ділянки
№
Назва
з/п
1 Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
2 Державне підприємство «Дослідне господарство «Корделівське»
Інституту картоплярства НААН
3 Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція Інституту
біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН
4 Державне підприємство «Дослідне господарство Подільської
дослідної станції садівництва Інституту садівництва НААН»
5 Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»
6 Державна установа Інститут зернових культур НААН
7 Державне підприємство «Дослідне господарство «Красноградське»
Державної установи Інститут зернових культур НААН
8 Розівська дослідна станція
9 Державне підприємством «Дослідне господарство «Дніпро»
10 Державне підприємство «Дослідне господарство «Поливанівка»
11 Дніпропетровська дослідна станція Інститут овочівництва і
баштанництва НААН
12 Державне підприємство «Дослідне господарство «Широке» Донецької
державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
13 Інститут біології тварин НААН
14 Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН
15 Державне підприємство «Дослідне господарство імені О. В. Суворова
Інституту сільського господарства Причорномор’я НААН»
16 Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
17 Інститут тваринництва НААН
18 Державне підприємство «Дослідне господарство «Гончарівка»
Інституту тваринництва НААН
19 Державне підприємство «Дослідне господарство «Аграрне» Інституту
рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН»
20 Державне підприємство «Дослідне господарство
«Пантелеймонівське» Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва
НААН»
21 Державне підприємство «Дослідне господарство «Кутузівка»
Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН
22 Державне підприємство «Дослідне господарство «Шевченківське»
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
23 Державне підприємство «Дослідне господарство «Саливонківське»
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН»
24 Державне підприємство «Дослідне господарство «Еліта»
Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН»
Всього

Площа, га
5,5
283,388
2342,1756
43,3534
466,1
5,0679
197,6265
448,6
3742,6485
3536,6
424,493
7150,3
488,5
3388,07
6450,6
8,8927
1,37
6560,1333
10550,6801
6005,59

9838,2635
7,6
448,0556
1390,1189
63740,37
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Додаток 16
Інформація про об’єкти незавершеного будівництва,
що обліковуються установами НААН
№
п/п

Назва установи

Державне підприємство «Дослідне господарство імені
О. В. Суворова Національного наукового центру Інститут
виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»
2
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
імені М. І. Кутузова
Одеської
державної
сільськогосподарської дослідної станції Національної
академії аграрних наук України»
3
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення
4
Державне підприємство «Дослідне господарство Подільської
дослідної станції садівництва Інституту садівництва
Національної академії аграрних наук України»
5
Ерастівська дослідна станція державної установи Державної
установи Інституту зернових культур Національної академії
аграрних наук України
6
Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук
України
7
Устимівська дослідна станція рослинництва інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії
аграрних наук України
8
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
«Білокриницьке»
Інституту сільського
господарства
Західного Полісся Національної академії аграрних наук
України»
9
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна
станція Національної академії аграрних наук України
10 Інститут олійних культур Національної академії аграрних
наук України
11 Державне підприємство «Дослідне господарство «Елітне»
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної
академії агарних наук України»
12 Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
«Таїровське»
Національного
центру
«Інститут
виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова»
13 Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. ФальцФейна Національної академії аграрних наук України
14 Дослідна станція ефіроолійних та малопоширених
сільськогосподарських культур Національної академії
аграрних наук України
15 Державне підприємство «Дослідне господарство «Зорі над
Бугом» Науково-виробничого центру «Соя» Національної
академії аграрних наук України»
Разом

Кількість
об’єктів

Вартість
незавершеного
будівництва

1

1028

3

1805

1

166

1

1585

1

361

2

3171

1

28

1

6

1

1
1

6124

1

137

9

2799

12

4139

1

28

2

67

38

21444
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Додаток 17
Перелік балансоутримувачів НААН, відомості про об’єкти державної
власності яких відсутні в Єдиному державному реєстрі об’єктів державної
власності
№ з/п

Повне найменування суб’єкта господарювання

1

Державне підприємство «Дослідне господарство «Чабани» Національного
наукового центру «Інститут землеробства Національної академії агарних
наук України»
Державне підприємство «Дослідне господарство «Центральне»
Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції
Інституту сільського господарства Карпатського Регіону Національної
академії аграрних наук України»
Державне підприємство «Дослідне господарство Дніпропетровської
дослідної станції інституту овочівництва і баштанництва Національної
академії аграрних наук України»
Державне підприємство «Дослідне господарство «Новосілки» Інституту
садівництва Національної академії аграрних наук України»
Державне підприємство «Дослідне господарство «Борівське» Інституту
садівництва Національної академії агарних наук України»
Державне підприємство «Дослідне господарство «Маркеєво» Інституту
тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-нова»
Національного наукового селекційно-генетичного центру вівчарства»
Державне підприємство «Експериментальна база «Надія» Інституту
свинарства і агропромислового виробництва Національної академії
аграрних наук України
Державне підприємство «Науково-технічний центр сертифікації
«Агросепро» Національної академії аграрних наук України
Державне підприємство «Головний науково-виробничий селекційноінформаційний центр у тваринництві інституту розведення і генетики
тварин імені М. В. Зубця НААН»
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
«Затишне»
Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла»
Державне підприємство «Експериментальна база інституту ветеринарної
медицини Української академії агарних наук»
Державне підприємство «Дослідне господарство Поліської дослідної
станції імені О. М. Засухіна Інституту картоплярства Української академії
агарних наук»
Державне підприємство «Дослідне господарство дослідної станції
помології імені Л. П. Симеренка інституту садівництва Національної
академії аграрних наук України»
Державне підприємство «Дослідне господарство «Чишки» Інституту
біології тварин Національної академії аграрних наук України»
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Державне видавництво «Аграрна наука»
Дніпропетровська дослідна станція Національного наукового центру
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
Запорізьке науково-виробниче об’єднання «Еліта»
Закарпатська науково-дослідна станція лососівництва та відтворення
зникаючих видів риб Інституту рибного господарства
Інститут землекористування Національної академії аграрних наук України

2

3

4
5
6

7

8
9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

Код
ЄДРПОУ
496840

729876

496633

32342995
4372158
30728190

33709343

30463465
37747838

16294989
24212706
496655

32289214

496917
496797
21552181
496679
20474243
37713421
20589035
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Додаток 18
Перелік державних підприємств НААН, що перебувають у процедурі
банкрутства станом на 01.01.2020
Назва підприємства
Державне підприємство «Дослідне
господарство «Борки» Інституту овочівництва
і баштанництва Національної академії
аграрних наук України»
Державне підприємство «Дослідне
господарство «Червоний землероб»
Кіровоградської державної
сільськогосподарської дослідної станції
Національної академії аграрних наук України»
Державне підприємство «Дослідне
господарство «Рихальське» Інституту
сільського господарства Полісся Національної
академії аграрних наук України»
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство «Таврія» Донецької Державної
дослідної
станції
сільськогосподарської
Національної академії аграрних наук України»
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство «Перемога» Прикарпатської
державної сільськогосподарської дослідної
станції Інституту сільського господарства
Карпатського регіону Національної академії
аграрних наук України»
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
«Аграрне»
Інституту
рослинництва імені В. Я. Юр`єва Національної
академії аграрних наук України»
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
«Чувиріно»
Інституту
тваринництва Національної академії аграрних
наук України»
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
Донецького
інституту
агропромислового виробництва Української
академії аграрних наук України»

Дата
порушення
справи про
банкрутство

Стадія розгляду справи

03.08.2016
(Справа
№ 922/2315/16)

триває процедура
розпорядження майном

13.09.2016
(Справа
№ 912/2391/16)

триває процедура
розпорядження майном

15.08.2018
(Справа
№ 906/687/18)

триває процедура
розпорядження майном

02.04.2019
(Справа
№ 908/503/17)

триває процедура
розпорядження майном

08.07.2013
(Справа
№ 909/671/13)

поновлено провадження у
справі про банкрутство зі
стадії розпорядження
майном та мирову угоду
розірвано

24.04.2008
(Справа
№ Б-39/31-07)
14.01.2010
(Справа
№ Б-24/03-10)

триває процедура санації

16.04.2010
(Справа
№ 5/68б)

Державне
підприємство
«Дослідне
господарство імені О. В. Суворова Інституту
сільського
господарства
Причорномор’я
Національної академії аграрних наук України»

12.08.2015
(Справа
№ 916/2675/15)

Державне
підприємство
«Дослідне
господарство «Руно» Національної академії
аграрних наук України

05.04.2016
(Справа
№ 904/2032/16)

триває процедура санації
у зв’язку з проведенням на
території ООС, на якій
розташовано
це
підприємство,
матеріали
втрачено судом. Справа про
банкрутство призупинена
триває процедура санації

триває процедура санації

Продовження додатка 18
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Назва підприємства
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство
«Андріївське»
Одеської
державної сільськогосподарської дослідної
станції Національної академії аграрних наук
України
Дослідне господарство «Мерефа» Інституту
овочівництва і баштанництва УААН
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство «Центральне» Буковинської
державної сільськогосподарської дослідної
станції Інституту сільського господарства
Карпатського регіону Національної аграрної
академії наук України»
Державне
підприємство
«Дослідне
господарство «Новоселівське» Селекційногенетичного інституту – Національного центру
насіннєзнавства та сортовивчення»
Державне підприємство «Науково-виробнича
дослідна агрофірма «Наукова» Української
академії аграрних наук

Дата
порушення
справи про
банкрутство
29.04.2016
(Справа
№ 916/735/16
15.04.2004
(Справа
№ Б-10745/2-19)

Стадія розгляду справи

триває процедура санації

триває процедура санації

09.11.2012
(Справа
№ 5027/805б/2012)

відкрито ліквідаційну
процедуру

08.01.2013
(Справа
№ 916/61/13-г)

справу закрито 10.12.2019,
однак ліквідатором подано
апеляційну скаргу

07.04.2004
(Справа
№ Б29/59/04

відкрито ліквідаційну
процедуру
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Додаток 19
Інфографіка управління об’єктами державної власності в НААН

Об’єкти державної власності, які перебувають в
користуванні державних підприємств НААН
Загальна вартість 3,4 млрд гривень
Можливий
результат від
ефективного
управління

Фактичні
результати
управління

Витрати на
виробництво
4487,5 млн гривень

Доходи 4622,8
млн гривень

Фактичний чистий
фінансовий
результат

135,3 млн гривень
Фінансові
наслідки
113,1 млн грн

Можливість оптимізації витрат до
4335,5 млн грн за рахунок оплати за
середньостатистичними цінами:
76,0 млн грн послуг сторонніх
організацій;
- 55,0 млн грн засобів захисту рослин;
- 21,0 млн грн мінеральних добрив
-

Можливість збільшення доходів до
6 522,8 млн грн за рахунок:
+ 1500,0 млн грн досягнення рівня
врожайності в середньому по Україні;
+ 400,0 млн грн врахування кон’юнктури
ринку сільгосппродукції

Чистий фінансовий результат при
ефективному управлінні

2187,3 млн гривень

Фінансові
наслідки
1968,6 млн грн

Державний бюджет України
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Додаток 20
Інформація про інші порушення, допущені державними підприємствами та організаціями при управлінні
майном, виявлені аудитом ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів
державного бюджету та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного
бюджету
Найменування об’єкта
Виявлені під час аудиту порушення
аудиту
Територіальне управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Києві)
Державне підприємство Недотримання: пункту 2 частини 1 статті 4, статті 5 Закону № 1952 не оформлені речові права на 154 будівлі, споруди
«Дослідне господарство вартістю 16034,6 тис. грн, що є активами і використовуються у статутній діяльності ДП «ДГ «Шевченківське»;
«Шевченківське»
пункту 4 розділу ІІ, пункту 1 розділу VI Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному
Інституту
секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202, (далі - НП(С)БО 121 «Основні
біоенергетичних культур і засоби»), – в бухгалтерському обліку завищено вартість активів на 762,0 тис. грн (обліковується вартість
цукрових буряків НААН» приватизованого житла у 56 житлових будинках), а окремі будівлі та споруди обліковуються за нульовою
залишковою вартістю.
Державне підприємство Недотримання пункту 2 частини першої статті 3 Закону № 1952 – речові права на 214 будівель і споруд та
«Дослідне господарство 20 передавальних пристроїв не оформлені.
ДГ «Саливонківське»
Не прийнято управлінські рішення щодо утримання (списання) державного майна вартістю 7600,8 тис. грн, яке не
Інституту
використовується в статутній діяльності, що призвело до завищення вартості їх активів, а також свідчить про
біоенергетичних культур і непродуктивне використання державного майна.
цукрових буряків НААН»
Державне підприємство Виявлено нестачу матеріальних цінностей на суму 356,9 тис. грн, з яких 217,0 тис. грн – встановлені аудитом.
«Дослідне господарство Керівництвом підприємства не вживаються дієві заходи щодо збереження державного майна.
«Івківці» Миронівського
інституту пшениці
ім. В. М. Ремесла НААН»
Державне підприємство Станом на 01.01.2020 на балансі ДП «ДГ «Еліта» обліковуються 122 од. будинків, споруд та передавальних пристроїв
«Дослідне господарство (зерносховища, склади, насіннєсховища, корівники, конюшня, елеватор, телятники, кормоцех, квартири тощо)
«Еліта» Миронівського
первісною вартістю 12011,0 тис. грн, залишковою 3298,0 тис. грн (з них будівель – 91 первісною вартістю
інституту пшениці
10786,6 тис. грн, залишковою 2961,2 тис. грн), речові права на які не оформлені, до державного Реєстру речових
ім. В. М. Ремесла НААН» прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права не внесені, чим недотримано вимоги пункту 1
статті 3, пункту 2 частини першої статті 4 Закону № 1952.
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аудиту
Територіальне управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях (у м. Дніпро)
Державне підприємство Недотримання: вимог частини першої статті 193 Господарського кодексу України, статті 526 Цивільного кодексу
«Дослідне господарство України не забезпечено дотримання умов укладених договорів в частині виконання робіт для отримання добазового,
«Широке» Донецької
базового насіння врожаю 2018–2019 років власними засобами, технікою та робочою силою, внаслідок залучення до
державної
його вирощування сторонніх організацій по 3-х договорах (36,6 тис. гривень). Вказане погоджено керівництвом
сільськогосподарської
Донецької станції, шляхом укладання додаткових угод до договорів за фактично виконаними послугами залученими
дослідної станції НААН» організаціями;
статті 11 Закону України від 10.04.1992 № 2269 «Про оренду державного та комунального майна» (далі –
Закон № 2269) не здійснено переукладання договору оренди будівлі ангару з урахуванням зміни її вартості та
втрачено можливість отримання додаткових надходжень в загальній сумі 40,2 тис. гривень;
пункту 13 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, від 04.10.1995 № 786
(далі - Методика № 786) невірно визначено щомісячний розмір орендної плати та недоотримано орендної плати в
загальній сумі 61,1 тис. грн (з яких у 2018 році - 25,6 тис. грн, 10 місяців 2019 року – 5,5 тис. гривень).
Станом на 01.10.2019 в обліку підприємства рахується прострочена дебіторська заборгованість за 6-ма суб’єктами
господарювання на загальну суму 1 234,6 тис. грн, яка виникла в 2016–2017 роках.
Аналізом заходів зі стягнення вказаної заборгованості, встановлено, що підприємством щороку лише направлялись
вимоги про сплату заборгованості вищезазначеним суб’єктам господарювання.
В листопаді 2019 року до одного із дебіторів (КСП «Прогрес») направлено угоду про зарахування зустрічних
однорідних вимог на суму 240,0 тис. грн, яку на час завершення аудиту не було підписано.
В січні 2020 року ДП «ДГ «Широке» повідомлено про підписання угоди КСП «Прогрес» та зменшення в обліку
підприємства дебіторської заборгованості на цю суму.
Таким чином, недостатність заходів, вжитих керівництвом ДП «ДГ «Широке» щодо стягнення дебіторської
заборгованості, створює ризики втрати підприємством активів на загальну суму 994,6 тис. гривень.
Не вжито заходів, передбачених пунктом 3 розділу ІІІ НП(С)БО 121 «Основні засоби» та пунктом 16 Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92 (далі –
П(С)БО 7 «Основні засоби»), в частині проведення переоцінки 58 од. транспортних засобів первісною вартістю
12 601,9 тис. грн, залишкова вартість яких дорівнює 3 875,3 тис. гривень.
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Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця)
Державне підприємство
«Дослідне господарство
Подільської дослідної
станції садівництва
Інституту садівництва
НААН»

Підприємством у звіті за формою № 2 б(д) «Відомість про нерухоме майно» станом на 01.01.2018, 01.01.2019,
01.10.2019 не включено 45 об’єктів первісною вартістю 18043,6 тис. грн, зокрема будівлі – 3 од. вартістю
477,9 тис. грн; споруди – 7 од., вартістю 244,6 тис. грн; інше майно – 4 од., вартістю 814,2 грн; садові насадження –
31 од. вартістю 16507,0 тис. грн, що свідчить про недостатній рівень контролю за поданням достовірних відомостей
про державне майно до НААН.
Недотримання: статті 75 Господарського кодексу України – підприємством кошти у загальній сумі 5495,0 тис. грн
за 2018 рік використані з перевищенням запланованих витрат. Крім цього, проведено витрати, не передбачені
фінансовими планами, на загальну суму 215,2 тис. гривень. Здійснення державними підприємствами таких витрат
призводить до заниження прибутку (збитку) підприємства;
статті 4 частини першої статті 11 Закону № 996, пункту 5.1.8 П(С)БО 7 «Основні засоби», пунктів 4,7 розділу ІІ
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73, – через невірне відображення
багаторічних насаджень та плодоносних рослин в обліку, занижено вартість основних засобів первісною вартістю
16507,0 тис. грн, при цьому завищено показник вартості довгострокових біологічних активів на цю суму станом на
01.01.2018, 01.01.2019, 01.10.2019.
Підприємство не використовувало у господарській діяльності чотири об’єкти нерухомого майна (будівлі) первісною
вартістю 219,8 тис. грн, що є неефективним (непродуктивним) використанням державного майна.
В порушення статті 759 Цивільного кодексу України, статей 179 та 283 Господарського кодексу України, статті 2,
частини другої статті 10 Закону № 2269, абзацу тринадцятого статті 3 Закону № 3065, абзацу третього пункту 7.1
постанови Президії НААН від 31.01.2018 (Протокол № 2) «Про затвердження Порядку управління об’єктами
майнового комплексу Національної академії аграрних наук» підприємством надано в користування Подільської
дослідної станції садівництва Інституту садівництва НААН без будь-яких підстав 381,0 кв. м нежитлової площі (або
25,9 відс. загальної площі будівлі) лабораторного приміщення (адміністративної будівлі) за адресою с. Медвеже
Вушко, вул. Наукова, 1.
Згідно з даними бухгалтерського обліку та звітності (Баланс (форма №1), звіту про виконання фінансового плану
підприємства незавершені капітальні інвестиції на початок 2018–2019 років становили 636,0 тис. грн, станом на
30.09.2019 – 1898,0 тис. грн, які рахуються по таких об’єктах: будівництво холодильника (початок будівництва
2012 рік) первісною вартістю 1585,0 тис. грн, дольова участь у будівництві газопроводу (початок будівництва
1998 рік) первісною вартістю 27,5 тис. грн, проєкт на вирощування суниці 20 га первісною вартістю 23,0 тис. гривень.
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Державне підприємство
«Дослідне господарство
«Корделівське» Інституту
картоплярства НААН»
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За інформацією підприємства, на вказані об’єкти в 2018 році кошти не виділялись, у 2019 році на догляд саду
молодого зерняткового спрямовано 262,0 тис. гривень. Станом на 01.10.2019 об’єкти залишаються недобудованими,
як наслідок, кошти використано неефективно.
В порушення статті 75 Господарського кодексу України, в частині обов’язку виконання фінансових планів
підприємства, в 2018 році проведено витрати (капітальні інвестиції), які не передбачені фінансовим планами, на
загальну суму 3 108,0 тис. гривень.
За результатами проведеного внутрішнього аудиту по окремих напрямах з 01.01.2017 до 22.04.2018 (реалізація
несортових яблук, закупівля добрив та захисту рослин) встановлено (акт від 18.06.2019) заниження реалізаційної ціни
сільськогосподарської продукції, внаслідок чого підприємством недоотримано 940,5 тис. грн доходів; в порушення
статті 901 Цивільного кодексу України завищено обсяги проведених робіт, що призвело до завищення собівартості
продукції та заниження прибутку у звіті про фінансовий результат підприємства на суму 2,6 тис. грн; через
завищення вартості робіт (послуг) із збирання яблук ФОП Волощук С.В., підприємством отримано збитків у сумі
345,7 тис. гривень
Не проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 51 будівель та споруд, які рахуються на балансі
підприємства станом на 01.10.2019.
Підприємством у 2018-2019 роках, за розрахунками контрольної групи, зайво нараховано і сплачено єдиного податку
ІV групи у розрахунковій сумі 5,1 тис. грн (виходячи із нормативно-грошової оцінки ріллі), в тому числі: у 2018 –
2,5 тис. грн, у 2019 – 2,6 тис. гривень.
Аналізом укладених державним підприємством господарських договорів на купівлю товарів, надання послуг та робіт
встановлено, що при здійсненні придбання окремих товарів протягом 2018 року керівництвом підприємства
порушено вимоги статті 732 Господарського кодексу України в частині відсутності рішення НААН як органу, до
сфери управління якого належить державне підприємство, про надання згоди на вчинення значного господарського
зобов’язання.
Не відображено у звіті за формою № 2 б(д) «Відомість про нерухоме майно» 5 об’єктів нерухомого майна первісною
вартістю 649,0 тис. грн, що свідчить про недостатній рівень контролю за поданням достовірних відомостей про
державне майно до НААН.
Підприємство не використовувало у господарській діяльності 27 об’єктів нерухомого майна (будівлі та споруди)
первісною вартістю 1368,7 тис. грн та частково використовувало 19 об’єктів житлового фонду первісною вартістю
2 667,6 тис. грн, що є неефективним (непродуктивним) використанням державного майна.
З недотриманням вимог статті 75 Господарського кодексу України підприємством кошти у загальній сумі
13538,0 тис. грн, у тому числі за 2018 рік – 8387,0 тис. грн, 9 місяців 2019 року – 5151,0 тис. грн, використані з
перевищенням запланованих витрат. Крім цього, проведено витрати, які не передбачені фінансовими планами, на
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загальну суму 113,0 тис. гривень. Здійснення державними підприємствами таких витрат призводить до заниження
прибутку підприємства
У зв’язку з неефективним використанням земельних ресурсів у розумінні вибору виду культур, посіви яких знищені
через відсутність вологи в ґрунті та суховії, умовні втрати ДП «ДГ «Корделівське» в 2018 році становили
1233,9 тис. гривень.
В порушення статті 75 Господарського кодексу України, в частині обов’язку виконання фінансових планів
підприємства, проведено витрати (капітальні інвестиції), не передбачені фінансовим планами, на загальну суму
830,0 тис. гривень.
Інвентаризація земельних ділянок, які перебувають в користуванні ДП «ДГ «Корделівське», інвентаризаційною
комісією не проводилася, чим не дотримано вимог статті 10 Закону № 996, пунктів 4, 5, 6 розділу І Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 (далі –
Положення № 879).
Не відображено у звіті за формою № 2 б(д) «Відомість про нерухоме майно» інформацію про 4 об'єкти первісною
вартістю 294,2 тис. грн, земельні ділянки площею 2342,2 га, що свідчить про недостатній рівень контролю за
поданням відомостей про державне майно до НААН. Також матеріали аудиту засвідчили відсутність окремих
відомостей про 293 об'єкти (реєстрових номерів, відомостей щодо місцезнаходження майна, кадастрових номерів
земельних ділянок, площі об’єкта та відомостей щодо надання майна в оренду та майно) і на 3 об’єкти нерухомого
майна площею 1465,6 кв. метрів.
Загальна вартість проведеної модернізації та реконструкції основних засобів становить 1115,3 тис. грн, що на
99,7 тис. грн менше від відображеної вартості у звіті про виконання фінансового плану підприємства за 2018 рік, чим
не дотримано вимоги пункту 2 Порядку № 205.
В актах прийняття в експлуатацію основних засобів відсутня інформація щодо проведених змін в характеристиці
обʼєкта, що визнані реконструкцією, модернізацією (загальна вартість поліпшень – 215,0 тис. гривень).
З недотриманням вимог статті 4 Закону № 3065, в частині погодження оренди нерухомого майна, пункту 1.2 договору
№ 3 щодо цільового використання орендованого майна, постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» обʼєкт оренди частина
приміщення «торговий павільйон і їдальня» площею 53,11 кв. м використовується орендарем після закінчення
договору оренди для розміщення торгівельного обʼєкту «Магазин», в якому на час огляду здійснюється роздрібна
торгівля продовольчими та непродовольчими товарами і товарами підакцизної групи.
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На балансі станції обліковується 81 будівля та споруда (з яких 61 житловий будинок, корівники – 7 од., телятники –
7 од., свинарники – 3, літній табір, пункт штучного запліднення, пологове відділення тваринницької ферми,
хлібопекарня), для господарської діяльності, які не придатні для експлуатації або які не використовуються станцією
у господарській діяльності, що є неефективним (непродуктивним) використанням державного майна.
Територіальне управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (у м. Харків)
Державне підприємство Встановлено викривлення даних щодо кількості та вартості нерухомого майна у звіті за формою № 2 б(д) «Відомість
«Дослідне господарство про нерухоме майно», а саме: не включено будівлю технічної майстерні площею 162,0 кв. м первісною вартістю
«Красноградське»
20,5 тис. грн, яка обліковується на балансі.
Державної установи
Не дотримано: вимог частини другої статті 15 Закону № 108 – нараховувалась премія в розмірах, що перевищує
Інституту зернових
максимальну межу, визначену Колективним договором (Положенням про преміювання), що призвело до
культур НААН»
безпідставного збільшення витрат та зменшення прибутку підприємства в сумі 153,2 тис. грн (125,6 тис. грн сума
зайво виплаченої премії та 27,6 тис. грн нарахування ЄСВ);
статті 1 Закону № 108 здійснювалось нарахування та виплата заробітної плати у сумі 56,0 тис. грн з нарахуванням
науковому співробітнику за суміщенням на 0,5 ставки, прийнятим на роботу з порушенням статті 105 КЗпП яким
визначено, що оплата праці за суміщенням передбачена виключно для працівників, які виконують роботу на тому ж
підприємстві;
статті 73 Господарського кодексу України – відсутні рішення НААН, як органу, до сфери управління якого належить
підприємство, про надання згоди на взяття зобов’язань на загальну суму 4904,0 тис. грн, які становлять 10 і більше
відсотків вартості активів, тобто є значними господарськими зобов'язаннями (в тому числі у 2018 році
1 725,5 тис. грн, у 2019 році 3 178,5 тис. гривень).
пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мінфіну від
31.01.2000 № 20 (далі – П(С)БО № 11 «Зобов’язання») – в складі пасиву обліковується кредиторська заборгованість
у сумі 35,6 тис. грн, термін позовної давності якої минув, суму якої не включено до складу доходів звітного періоду;
вимог частини першої статті 182 Цивільного кодексу України, частини першої статті 4 Закону № 1952 не забезпечено
державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна та не проведено у повному обсязі державну
реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна первісною вартістю 19 076,0 тис. гривень.
Інвентаризаційною комісією під час проведення інвентаризацій у 2018 році не визначався стан активів, їх
відповідність критеріям і оцінка, що свідчить про недотримання вимог пункту 5 розділу І Положення № 879.
Претензійно-позовна робота щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості у сумі 2,5 тис. грн, за якою
минув строк позовної давності, підприємствами не велась.
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Не прийнято управлінські рішення щодо утримання (списання) 6 об’єктів первісною вартістю 1387,0 тис. грн
(корівник, омшаник, свинарник, дитячий садок, кормоцех та ін.), які є морально і фізично застарілими, в
господарській діяльності не використовуються, що свідчить про непродуктивне (неефективне) використання
державного майна. При цьому на 5 об’єктів підприємством безпідставно нараховано амортизаційні відрахування в
загальній сумі 116,3 тис. гривень.
Встановлено викривлення даних щодо кількості та вартості нерухомого майна у звіті за формою № 2 б(д) «Відомість
про нерухоме майно» – двічі включено один будинок олійниці вартістю 3,0 тис. гривень.
Претензійно-позовна робота щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості у сумі 59,9 тис. грн, за якою
минув строк позовної давності, підприємствами не велась.
Недотриманння: пункту 5 П(С)БО № 11 «Зобов’язання» – в складі пасиву обліковується кредиторська заборгованість
у сумі 1 393,2 тис. грн, термін позовної давності якої минув, суму якої не включено до складу доходів звітного
періоду.
вимог частини першої статті 182 Цивільного кодексу України, частини першої статті 4 Закону № 1952 – не
забезпечено державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна та не проведено у повному обсязі
державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна первісною вартістю 8 860,3 тис. гривень.
Не вжито заходів, передбачених пунктом 3 розділу ІІІ НП(С)БО 121 «Основні засоби» та пунктом 16 П(С)БО 7
«Основні засоби» в частині проведення переоцінки 49 об'єктів нерухомого майна, які мають нульову залишкову
вартість – первісною вартістю 2 717,0 тис. гривень.
Не прийнято управлінські рішення щодо утримання (списання) житлового будинку первісною вартістю 11,6 тис. грн,
який є морально і фізично застарілим, знаходиться в занедбаному стані, що свідчить про непродуктивне
(неефективне) використання державного майна.
Інвентаризаційною комісією під час проведення інвентаризацій у 2018 році не визначався стан активів, їх
відповідність критеріям і оцінка, що свідчить про недотримання вимог пункту 5 Розділу І Положення № 879, а також
за наявності придатних для використання об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, не
передано відповідні матеріали керівництву для організації проведення дооцінки та визначення їх справедливої
вартості, що не відповідає вимогам пункту 1.4 Розділу ІІІ Положення № 879.
Не дотримано: вимог частини третьої статті 232 Господарського кодексу України – підприємство не скористалось
своїм правом нарахування пені у розмірі 1,1 тис. грн орендарям за невиконання зобов’язань щодо своєчасної сплати
орендної плати, відшкодування витрат на утримання майна, що визначено статтями 526 і 629 Цивільного кодексу
України.
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вимог частини першої статті 182 Цивільного кодексу України, частини першої статті 4 Закону № 1952 – не
забезпечено державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна та не проведена у повному обсязі
державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна первісною вартістю 5 520,1 тис. гривень.
Не прийнято управлінські рішення щодо утримання (списання) 132 об’єктів первісною вартістю 32153,9 тис. грн
(зокрема, приміщення ангарів, складів, корівників, телятників, свинарників, модулі для ремонту техніки,
кукурудзяний завод, літні табори для корів, молокоблок, житлові будинки тощо).
При цьому, для запобігання розкраданню залишків будівельних матеріалів, що залишились від вищезазначених
будівель та споруд, в штаті підприємства утримуються охоронники у кількості 45 одиниць. Витрати Підприємства на
оплату праці охоронників, з урахуванням сплачених обов’язкових платежів, становили у 2018 році – 2 513,9 тис. грн
та за 9 місяців 2019 року – 2 098,2 тис. грн, з яких близько 60 відс. витрачено на охорону зруйнованих об’єктів.
Враховуючи, що підприємство починаючи з 2013 року до теперішнього часу знаходиться у процедурі судової санації,
для виходу з якої потребує обігових коштів для погашення зареєстрованої кредиторської заборгованості, необхідно
провести заходи з оптимізації неліквідних активів (зруйнованих будівель та споруд), за результатами яких можливо
скоротити витрати на оплату послуг з їх охорони щонайменше на 1000,0 тис. грн та отримати додаткові обігові кошти
від реалізації їх залишків.
Недотримання: статті 73 Господарського кодексу України – відсутні рішення НААН, як органу, до сфери управління
якого належить державне підприємство, про надання згоди на взяття зобов’язань на загальну суму 127 729,6 тис. грн,
які становили 10 і більше відсотків вартості активів, тобто є значними господарськими зобов'язаннями (в тому числі
у 2018 році – 35 788,3 тис. грн, у 2019 році – 91 941,3 тис. гривень);
вимог частини третьої статті 232 Господарського кодексу України – внаслідок незастосування пені за несвоєчасну
оплату до 3-х орендарів, підприємством за період 2018 – 9 місяців 2019 року, за розрахунками, недоотримано коштів
у сумі 4,1 тис. грн (у тому числі від сплати орендної плати – 3,9 тис. грн, сплати експлуатаційних витрат –
0,2 тис. грн), з яких в ході аудиту відшкодовано – 3,9 тис. гривень;
вимог частини першої статті 182 Цивільного кодексу України, частини першої статті 4 Закону № 1952 – не
забезпечено державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна та не проведена у повному обсязі
державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна первісною вартістю 107,0 тис. гривень.
Інвентаризаційною комісією під час проведення інвентаризацій у 2018 році не визначався стан активів, їх
відповідність критеріям і оцінка, що свідчить про недотримання вимог пункту 5 розділу І Положення № 879, та за
наявності придатних для використання об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, не

190

Найменування об’єкта
аудиту

Продовження додатка 20

Виявлені під час аудиту порушення

передавались відповідні матеріали керівництву для організації проведення дооцінки та визначення їх справедливої
вартості, що не відповідає вимогам пункту 1.4 Розділу ІІІ Положення № 879.
Не вжито заходів, передбачених пунктом 3 розділу ІІІ НП(С)БО 121 «Основні засоби» та пунктом 16 П(С)БО 7
«Основні засоби», в частині проведення переоцінки 53 об'єктів нерухомого майна, які мають нульову залишкову
вартість – первісною вартістю 10 993,7 тис. гривень.
Не прийнято управлінські рішення щодо утримання (списання) 37 об'єктів первісною вартістю 5297,4 тис. грн
(зокрема, нежитлові будівлі корівників, телятників, свинарників, зерноскладів, складів, комор тощо), які є морально
і фізично застарілими, знаходяться в занедбаному стані та на різних стадіях руйнації, в господарській діяльності не
використовуються. Це свідчить про непродуктивне (неефективне) використання державного майна.
Державне підприємство Недотримання: статей 292 та 297 Податкового кодексу України – не нараховано підприємством єдиного податку за
«Дослідне господарство 18,2 га земель під внутрішніми водоймами – 16,1 тис. грн та земельного податку за землі несільськогосподарського
«Пантелеймонівське»
призначення – 608,9 тис. гривень, внаслідок чого загальні втрати місцевого бюджету за розрахунками становили
Інституту рослинництва 625,0 тис. гривень;
імені В. Я. Юр’єва
вимог частини першої статті 182 Цивільного кодексу України, частини першої статті 4 Закону № 1952 – не
НААН»
забезпечено державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна та не проведена у повному обсязі
державна реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна первісною вартістю 7 386,8 тис. гривен.
Претензійно-позовна робота щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості у сумі 62,3 тис. грн, за якою
минув строк позовної давності підприємствами не велась.
Не вжито заходів, передбачених пунктом 3 розділу ІІІ НП(С)БО 121 «Основні засоби» та пунктом 16 П(С)БО 7
«Основні засоби», в частині проведення переоцінки 67 об'єктів нерухомого майна, які мають нульову залишкову
вартість – первісною вартістю 4 275,5 тис. гривень.
Не прийнято управлінські рішення щодо утримання (списання) 10 об’єктів первісною вартістю 1 208,0 тис. грн
(зокрема, адміністративна споруда, будівля клубу, розчино-бетонний вузол, зерноочисний комплекс та ін.), які є
морально і фізично застарілими, знаходяться в занедбаному стані і на різних стадіях руйнації та в господарській
діяльності не використовуються, що свідчить про непродуктивне (неефективне) використання державного майна.
Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях (у м. Львів)
Державне підприємство Недотримання: абзацу першого частини першої та частини дванадцятої статті 9 Закону України від 08.07.2010
«Дослідне господарство
№ 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та вимог
Податкового кодексу України (підпункти 168.1.2, 168.1.4, 168.1.5 статті 168) – під час погашення заборгованості із
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заробітної плати працівникам натурою не проведено відрахування обов’язкових зборів і платежів на загальну суму
144,4 тис. грн, зокрема:
- єдиного внеску із сум виплаченої заборгованості із заробітної плати, погашення якої відбувалося у натуральній
формі, на суму 76,6 тис. грн (у 2018 році – 29,3 тис. грн та за 9 місяців 2019 року – 47,3 тис. грн);
- перерахування податку на доходи з фізичних осіб на суму 62,6 тис. грн (у 2018 році – 23,9 тис. грн та за
9 місяців 2019 року – 38,7 тис. грн) та військового збору на суму 5,2 тис. грн (у 2018 році – 2,0 тис. грн та за
9 місяців 2019 року – 3,2 тис. гривень);
статті 23 Закону № 108 – в рахунок погашення боргу по зарплаті підприємство розрахувалось з працівниками згідно з
накладними, сільськогосподарською продукцією на загальну суму 348,0 тис. грн (у 2018 році – 133,0 тис. грн та за
9 місяців 2019 року – 215,0 тис. гривень);
розділу 3 «Класифікація державного майна» Класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду
державного майна України 15.03.2006 за № 461 (далі – Класифікатор № 461) у звіті за формою № 2 б(д) «Відомість про
нерухоме майно» станом на 01.01.2019 – підприємством не відображено 35 од. майна вартістю 566,6 тис. гривень;
статті 4 Закону № 3065 – без погодження НААН укладено з ТОВ «Сільськогосподарське товариство «Агрозахід» договір
про надання послуг (отримано послуг) на суму 1 745,3 тис. грн, що перевищує 10 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності підприємства;
вимоги пункту 30 частини першої статті 6 Закону № 185, частини одинадцятої статті 4 Закону № 3065 – щодо погодження
НААН передавання майна підприємства в оренду. ДП «ДГ «Львівське» 01.12.2018 укладено із ТзОВ «Флора-Захід»
попередній договір про наступне укладання оренди;
пунктів 8, 12 Методики № 786 – підприємством не затверджено розрахунок орендної плати за базовий (перший) місяць
оренди, а застосовано сталий розмір місячної плати в сумі 12,5 тис. грн (з ПДВ). Таким чином, у досліджуваний період
підприємством нараховано орендарю 125,0 тис. грн орендної плати (розрахований розмір орендної плати –
179,6 тис. грн) та занижено вартість оренди приміщення плодосховища загальною площею 1365,4 кв. м на
54,6 тис. гривень;
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1996 № 1024 «Про порядок індексації вартості об'єктів
житлового фонд», пункту 4 Методики визначення балансової вартості об'єктів житлового фонду, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1995 № 163 «Про проведення індексації балансової вартості
об'єктів житлового фонду» (далі – Методика № 163) – ДП «ДГ «Львівське» у 1996–2018 роках не приведено до
справедливої вартості житлового фонду та не проведено індексацій балансової вартості гуртожитків, чим занижено їх
балансову вартість на 9 961,8 тис. гривень;
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вимог частини першої статті 182 Цивільного кодексу України, частини першої статей 4 та 5 Закону № 1952 та Порядку
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.12.2015 № 1127 (далі – Порядок № 1127) у ДП «ДГ «Львівське» на 120 об’єктів нерухомого майна
залишковою вартістю 1181,2 тис. грн (первісна вартість 3071,1 тис грн) не оформлено право власності.
В порушення статті 127 Житлового кодексу Української РСР та пункту 2 Положення про гуртожитки, затвердженого
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
27.04.2015 № 84, у гуртожитку ДП «ДГ «Львівське» без правових підстав проживають 18 сімей колишніх працівників
цього підприємства, які не оплачують за проживання у ньому останні 7 років (прострочена дебіторська заборгованість
за період 2013–2017 років на суму 37,5 тис. грн). Як наслідок, ДП «ДГ «Львівське» втрачено можливість отримати
надходження (доходи) на суму 37,5 тис. гривень
Під час проведення вибіркового огляду майна в ДП «ДГ «Львівське», яке введено в експлуатацію, виявлено 62 об’єкти
основних засобів, які фактично у 2018–2019 роках не використовуються, загальною вартістю 1 537,9 тис. грн, з яких
непридатні для використання 40 об’єктів вартістю 1 327,4 тис. грн, що свідчить про неефективне (непродуктивне)
управління об’єктами державної власності.
Державне підприємство З недотриманням: розділу 3 «Класифікація державного майна» Класифікатора № 461 у звіті за формою № 2 б(д)
«Дослідне господарство
«Відомість про нерухоме майно» станом на 01.01.2019 підприємством не відображено 94 од. майна вартістю
«Радехівське» Інституту 31 579,4 тис. гривень;
сільського господарства
вимог частини першої статті 182 Цивільного кодексу України, частини першої статей 4 та 5 Закону № 1952 та
Карпатського регіону
Порядку № 1127 у ДП «ДГ «Радехівське» на 94 об’єкти нерухомого майна залишковою вартістю 4 146,0 тис. грн
НААН»
(первісна вартість 6 380,0 тис. грн) не оформлено право власності.
Під час проведення вибіркового огляду майна в ДП «ДГ «Радехівське», яке введено в експлуатацію, виявлено
71 основний засіб, який фактично у 2018-2019 роках не використовувався, вартістю 1939,7 тис. грн, з яких непридатні
для використання 38 основних засобів вартістю 878,4 тис. грн, що свідчить про неефективне (непродуктивне) управління
об’єктами державної власності.
Територіальне управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополю (у м. Одеса)
Державне підприємство
Неефективні управлінські рішення НААН призводять до відволікання державним підприємством власних обігових
«Дослідне господарство коштів на вирішення фінансових та господарських проблем інших державних установ. Так, ДП «ДГ «Асканійське»
«Асканійське»
вимушене користуватись кредитними ресурсами з метою забезпечення своїх працівників заробітною платою та
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Селекційно-генетичного
інституту –
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Виявлені під час аудиту порушення
своєчасної сплати податків і платежів до бюджету (податків із заробітної плати, сплати частини чистого прибутку
тощо).
В той же час за рішенням НААН ДП «ДГ «Асканійське» за 2018 рік та 9 місяців 2019 року передано на баланс інших
наукових установ матеріальних цінностей на загальну суму 1 576,2 тис. гривень
Залишається невирішеним Національною академією аграрних наук України, як органом управління державним
майном, питання подальшого розпорядження ДП «ДГ «Асканійське» майном пансіонату «Лелека» (с. Стрілкове,
вул. Берегова 8, Генічеський район, Херсонська область), яке обліковується на балансі підприємства загальною
вартістю 463,0 тис. гривень. Цей пансіонат став об’єктом рейдерського захоплення у 2015–2017 роках та згідно з
рішенням Господарського суду Херсонської області від 28.10.2010 (справа № 10/259–ПН-05), постановою Одеського
Апеляційного господарського суду від 18.01.2011 року (справа № 10/259–ПН-05) майно пансіонату «Лелека» визнано
власністю ТОВ «ТММ «Паллада» (м. Київ), що призвело до нанесення збитків державі внаслідок втрати державної
власності, яка належала ДП «ДГ «Асканійське», вартістю 463,00 тис. гривень.
Із 165 будівель та споруд, які обліковуються на балансі ДП «ДГ «Асканійське», не оформлено технічні паспорти на
133 будівлі загальною площею 286337 кв. м, що становить 80 відс. загальної кількості, та не проведено державну
реєстрацію 153 будівель та об’єктів загальною площею 300210 кв. метрів.
На балансі ДП «ДГ Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» рахується 36 об’єктів нерухомого
майна балансовою вартістю 1122,9 тис. грн, які внаслідок руйнування фактично відсутні. У зв’язку з відсутністю
будь-яких управлінських рішень Національної академії аграрних наук України, як органу управління державним
майном, відповідне майно не списано з балансу підприємства (з 2012 року). У 2012–2017 роках (до проведення
консервації відповідного майна) ДП «ДГ Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» проводилось
нарахування амортизації на майно, яке по факту відсутнє, що, в свою чергу, збільшувало витрати підприємства та
призводило до викривлення фінансового результату діяльності підприємства протягом п’яти років.
З 151 будівлі та споруди, які обліковуються на балансі ДП «ДГ Інституту тваринництва степових районів «АсканіяНова», не проведено державну реєстрацію 133 будівель загальною площею 631039 кв. м, що становить 88 відс.
загальної кількості.
ДП «ДГ «Покровське» використовується нерухоме майно 34 будівель та споруд первісною вартістю 3648,0 тис. грн,
які обліковуються на балансі підприємства без відповідного оформлення права постійного користування,
проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що не узгоджується з вимогами статті 3
Закону № 1952.
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Із загальної кількості державного майна 234 одиниць ДП «ДГ «Новоселівське», яке перебуває у стані припинення
(ліквідації) з 2013 року, більша його частина 166 одиниць (71,0 відс.) є непридатним до використання та зруйнованим.
Територія майнових комплексів ДП «ДГ «Новоселівське» знаходиться у незадовільному стані, будівлі та споруди
пошкоджені, деякі розібрані, обладнання частково розкрадене та понівечене, дахи будівель і приміщень здебільшого
перебувають у аварійному стані та потребують коштів на ремонт, деяке лабораторне обладнання відсутнє, комплекси
відключено від електро- та водопостачання, дерев’яні конструкції (опори, галереї тощо) в середині складів та
виробничих приміщень мають хитку будову, що може призвести до обрушення. Будівлі молочно-товарних ферм,
свиноферми, автотракторного парку, лабораторії не обладнані автоматичною пожежною сигналізацією, що свідчить
про ймовірність їх легкозаймистості.
Незважаючи на заходи щодо охорони майнових комплексів державної власності шляхом укладання договорів про
надання послуг з охорони майна, місцевим населенням здійснюються протиправні дії та розкрадання об’єктів
нерухомого майна, яке знаходиться в достатньо віддалених місцях від основного місцезнаходження
ДП «ДГ «Новоселівське» (викрадення металевих конструкцій, виробів з кольорових металів, будівельних матеріалів,
огорожі, частин конструкцій будівель та споруд).
Станом на 01.01.2018 ліквідатором ДП «ДГ «Новоселівське» зафіксовано кримінальні правопорушення з викрадення
матеріальних цінностей (40 одиниць матеріальних цінностей) на загальну суму збитків 160,3 тис. гривень. Про
зазначені крадіжки було повідомлено начальника Подільського ВП ГУНП в Одеській області з метою проведення
досудового розслідування та відкриття кримінальних справ.
У зв’язку з передаванням до комунальної власності місцевих територіальних громад майна, що обліковується на
балансі ДП «ДГ «Новоселівське», а саме: житлових будинків, які обліковуються як лікарні, аптека, їдальня,
багаторічних насаджень, ставків, шосейної дороги, очисних споруд, водонапірних веж, артезіанських свердловин,
ліквідатором не включено їх до складу ліквідаційної маси. Погодження Національною академією аграрних наук
України переліку ліквідаційної маси (майнових активів) ДП «ДГ «Новоселівське» станом на 08.11.2019 не
здійснювалося.

195

Продовження додатка 20
Найменування об’єкта
аудиту
Державне підприємство
«Дослідне господарство
«Андріївське»
Одеської державної
сільськогосподарської
дослідної станції
Національної академії
аграрних наук України»

Виявлені під час аудиту порушення
Незважаючи на умови Плану санації ДП «ДГ «Андріївське», яким визначено, що кошти, одержані від запланованих
заходів відновлення платоспроможності боржника, спрямовуються на задоволення вимог конкурсних кредиторів у
порядку, встановленому Законом № 2343, керуючим санацією придбано основні засоби у 2018 році на загальну суму
6 295,4 тис. грн та у березні 2019 року – 1 800,0 тис. гривень. Тобто, у 2018–2019 роках направлено на придбання
основних засобів 8 095,4 тис. грн, чим не дотримано вимоги Плану санації.
Аналітичний облік очисних споруд (1983 року будівництва) вартістю 304,0 тис. грн та 17 одиниць доріг і тротуарів
вартістю 4 216,23 тис. грн ведеться тільки у вартісному виразі, без зазначення протяжності мереж у натуральному
виразі.
Технічна документація та правоустановчі документи на житловий фонд, який перебуває на балансі
ДП «ДГ «Андріївське», відсутні. Індексація балансової вартості об’єктів житлового фонду не проводилась, чим не
дотримано вимоги пункту 4 Методики № 163, яким передбачено, що індексація балансової вартості об'єктів
житлового фонду провадиться один раз на рік за станом на 1 січня наступного року.
Право власності на нерухоме майно ДП «ДГ «Андріївське» не оформлено, чим не дотримано вимоги статті 3
Закону № 1952, якою передбачено, що державна реєстрація прав на нерухоме майно є обов'язковою, а інформація
про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до державного реєстру речових прав.
За даними ДП «Дослідне господарство «Андріївське» на рахунку 1005 «Незавершені капітальні інвестиції»
обліковуються об’єкти незавершеного будівництва (свинарник, кормоцех) вартістю 227,0 тис. грн, будівництво яких
припинено в 1995 та 1999 роках.
У 2018 році та за 9 місяців 2019 року ДП «ДГ «Андріївське» не використовувались у виробничому процесі 8 одиниць
транспортних засобів, які повністю або частково зношені, але проведення поточного або капітального ремонту
економічно невигідно.
Не використовувались повністю амортизовані 4 одиниці основних засобів (два автомобілі УАЗ та автозаправник
1986 та 1989 років, комбайн ДОН–1500 1989 року, САМПО 1988 року), які непридатні до використання.
Підприємством рішення щодо їх списання не приймалося, що не відповідає вимогам пункту 4 розділу ІV
Положення № 879 відповідно до якого виявлені під час інвентаризації непридатні або зіпсовані запаси вносяться до
окремого інвентарного опису, в якому вказуються найменування відповідних запасів, їх кількість, причини, ступінь
і характер псування, пропозиції щодо їх знецінення, списання або можливості використання цих предметів у
господарських цілях.
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Додаток 21
Перелік бюджетних наукових установ НААН, якими у 2015–2019 роках не
укладались ліцензійні договори та угоди про використання об’єктів права
інтелектуальної власності
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наукова установа
Поліська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
Луганська
державна
сільськогосподарська
дослідна
станція
Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О. Н. Соколовського»
Панфильска дослідна станція Національного наукового центру «Інститут
землеробства Національної академії аграрних наук України»
Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва
Національного наукового центру “Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства”
Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і
природокористування Національної академії аграрних наук України
Сквирська
дослідна
станція
Інституту
агроекології
і
природокористування Національної академії аграрних наук України
Кам'янсько-Дніпровська дослідна станція Інституту водних проблем і
меліорації Національної академії аграрних наук України
Сарненська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації
Національної академії аграрних наук України
Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України
Верхняцька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України
Українська науково-дослідна станція карантину рослин Інституту
захисту рослин Національної академії аграрних наук України
Дослідна станція карантину винограду і плодових культур Інституту
захисту рослин Національної академії аграрних наук України
Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту
кормів та сільського господарства Поділля Національної академії
аграрних наук України
Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук України
Устимівська дослідна станція рослинництва Інституту рослинництва
імені В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України
Подільська дослідна станція садівництва Інституту садівництва
Національної академії аграрних наук України
Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва
Національної академії аграрних наук України
Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії
аграрних наук України
Національний Науковий Центр «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України
Дослідна станція тютюнництва Національної академії аграрних наук
України
Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені
П. І. Прокоповича»

Код ЄДРПОУ
5539695
729327
496871
39158018
482312
26375507
26469774
5391169
724882
495817
495832
495102
21321872
26352050
497012
26339316
26265184
495214
05496135
05523406
21378004
00497199
30995014
03079829
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№ з/п
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Наукова установа
Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук
України
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія
Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з
вівчарства
Інститут розведення і генетики тварин Національної академії аграрних
наук України
Черкаська дослідна станція біоресурсів Національної академії аграрних
наук України"
Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини
Національної академії аграрних наук України
Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини
Національної академії аграрних наук України
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Інститут землекористування Національної академії аграрних наук
України
Інститут сільського господарства Західного Полісся Національної
академії аграрних наук України
Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція
Національної академії аграрних наук України
Науково-виробничий центр «Соя»
Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва і
баштанництва НААН
Закарпатська науково-дослідна станція лососівництва та відтворення
зникаючих видів риб Інституту рибного господарства
Дослідна
станція
ефіроолійних
та
малопоширених
сільськогосподарських культур
Запорізьке науково-виробниче об’єднання «Еліта»
Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства
Дніпропетровська дослідна станція Національного наукового центру
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Код ЄДРПОУ
04372342
497265
5408024
1598301
20990045
39121449
39139367
496805
20589035
729600
729391
724933
26369116
37713421
24784745
20474243
5379820
496679
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Додаток 22
Результати комерціалізації наукової та наукоємної продукції в розрізі наукових установ НААН

Відділення та наукові установи

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії імені О. Н. Соколовського»
ННЦ «Інститут землеробства НААН»
Черкаська ДСГДС ННЦ «Інститут
землеробства НААН»
Інженерно-технологічний інститут
«Біотехніка»
Інститут агроекології і
природокористування НААН
Інститут водних проблем та
меліорації
Південна ДС ІВПіМ
Інститут зрошуваного землеробства
Інститут сільського господарства
Карпатського регіону НААН
Прикарпатська державна
сільськогосподарська дослідна
станція Інституту сільського
господарства Карпатського регіону
НААН
Інститут сільського господарства
Полісся
Інститут сільськогосподарської
мікробіології та АПВ
Асканійська ДСДС ІЗЗ НААН

Ліцензійні договори та угоди про використання об’єктів інтелектуальної власності
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
Відділення землеробства, меліорації та механізаціїї
1
8,0
1
9,0
116
6

2105,1
237,5

77
5

1516,1
135,7

110
2

1862,9
123,7

70
-

1250,7
-

86
-

1573,5
-

4

27,1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

40,0

-

-

-

-

1

5,6

-

-

-

-

-

-

-

-

67
11

502,4
17,7

94
8

683,1
28,3

38
3

926,9
16,3

64
3

284,3
16,0

3
66
1

6,0
2127,6
9,0

7

29,5

4

68,9

5

15,5

-

-

-

-

3

65,0

2

20,3

-

-

-

-

-

-

16

41,9

16

254,8

15

138,7

7

72,7

4

2950,3

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0,0
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Відділення та наукові установи

ННЦ «Інститут виноградарства і
виноробства ім. В. Є. Таїров»”
Селекційно-генетичний інститут –
Національний центр насіннєзнавства
та сортовивчення
ДУ Інститут зернових культур
ДУ Інститут сільського господарства
степової зони
Інститут біоенергетичних культур і
цукрових буряків НААН
Інститут картоплярства
Волинська ДСГДС
Інститут кормів та сільського
господарства Поділля НААН
Тернопільська ДСГДС Інституту
кормів та сільського господарства
Поділля НААН
Інститут овочівництва та
баштанництва НААН
Інститут помології
ім. Л. П. Симиренка
Інститут рису
ДС «Маяк» ІОБ
Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва НААН
Інститут садівництва НААН
Бахмутська ДСР Інституту
садівництва НААН

Ліцензійні договори та угоди про використання об’єктів інтелектуальної власності
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
Відділення рослинництва
43
182,7
43
280,0
48
214,0
55
131,9
8
140,7
468

6661,5

504

11589,3

526

15922,5

398

13539,5

296

12888,7

120

8505,7

121
-

4725,6
-

54
-

5566,4
-

63
-

4449,8
-

53
-

7299,1
-

12

4,3

5

203,2

4

208,3

7

9,6

6

102,4

9
152

57,2
640,0

32
48

46,2
645,1

16
35

34,7
133,7

18
5
43

41,8
23,8
179,2

15
1
6

30,4
1,2
14,7

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

25

27,0

23

145,2

23

82,1

5

18,2

19

44,5

71

91,7

-

-

-

-

-

-

-

-

2
305

148,4
7857,0

1
208

5322,1

2
166

113,6
10224,2

7
141

1,8
6223,5

1
5
323

52,7
0,7
4132,3

67
-

916,9
-

32
-

879,9
-

151
-

1773,8
-

27
1

728,5
17,0

44
3

998,2
34,9
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Відділення та наукові установи
Мелітопольська ДСС Інституту
садівництва НААН
Придністровська ДСС Інституту
садівництва НААН
ДС помології ім. Л. П. Симиренка
Інституту садівництва НААН
Миронівський інститут пшениці імені
В. М. Ремесла
Носівська ДС МІП
імені В. М. Ремесла
Інститут олійних культур
Інститут луб’яних культур

Ліцензійні договори та угоди про використання об’єктів інтелектуальної власності
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
18
124,6
42
231,0
-

-

-

-

-

-

19

89,4

18

102,8

-

-

71

175,5

-

-

73

151,8

18

108,2

115

827,2

102

983,0

156

831,6

55

1791,6

59

2238,4

-

-

-

-

-

-

22

165,0

17

211,7

15
-

38,7
-

11
-

223,6
-

9
-

169,7
37,4

8
15

58,8
302,2

12
16

343,7
55,1

20
-

17,0
-

5

149,0

10

65,5

118,4

4

234,1

1

53,9

1358,4

5

1378,4

9

1467,2

87,7
32,4
2
44,0
Відділення аграрної економіки і продовольства
4
298,9
3
336,3
3
303,5
Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку
-

2

45,81

2

882,9

3

356,7

3

474,2

16

296,3

8

232,9

Відділення зоотехнії
Інститут свинарства і АПВ
Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція
ім. М. І. Вавилова Інституту
свинарства і АПВ
ДДС птахівництва

11
-

17,7
-

4

34,2

ННЦ «Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини»
Інститут ветеринарної медицини

4

Інститут продовольчих ресурсів
Інститут сільського господарства
Степу

2

11
-

35,3
-

4
33,8
4
Відділення ветеринарної медицини
789,2
5
408,6
7
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Відділення та наукові установи
Інститут сільського господарства
Північного Сходу
Кіровоградська ДСГДС
Донецька ДСДС
Інститут сільського господарства
Причорномор’я
Одеська ДСГДС
Волинська ДСГДС
Буковинська ДСГДС
Разом

Ліцензійні договори та угоди про використання об’єктів інтелектуальної власності
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано Кіль- Отримано
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
кість,
коштів,
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
шт
тис. грн
31
196,0
27
293,3
29
159,7
17
111, 9
15
83,3
9
42
3

231,6
414,8
4,7

8
46
3

377,0
430,3
2,9

23
39
-

281,0
392,8
-

51
-

2036,4
-

-

-

6
1
1752

3,3
31068,2

5
1521

29883,8

1
4
1499

2,7
35,1
41157,6

1227

34280,4

1175

38957,7
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Додаток 23
Інформація про інші порушення, допущені науковими установами при управлінні майном, виявлені аудитом
ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та
управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету
Найменування об’єкта
аудиту

Виявлені в ході аудиту порушення

Територіальне управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях (у м. Дніпро)
Державна установа
Інститут зернових
культур НААН

Не дотримано: вимог частини 1 статті 182 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 4 Закону № 1952 – не проведено
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 16 об’єктів нерухомості;
статті 4 Закону № 3065 – не погоджено з НААН та продовжено дію договору оренди (підписано додаткову угоду)
нежитлового приміщення площею 11,4 кв. м та майданчика площею 24,0 кв. м; статті 11 Закону № 2269 – оцінка майна
не проводилась.
Дніпропетровська
Не дотримано: вимог частини 1 статті 182 статті 182 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 4 Закону № 1952 –
дослідна станція
не здійснено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 55 об'єктів.
Інституту овочівництва і При цьому у складі будівель і споруд обліковується 13 об'єктів житлового фонду, з яких 93,8 відс. – приватизовані
баштанництва НААН
квартири, які використовуються мешканцями села Олександрівка. Невирішення питання щодо передання об’єктів
житлового фонду в комунальну власність протягом тривалого часу спричинило витрати установи на його утримання у
2018 році – 49,4 тис. грн, за 9 місяців 2019 року – 56,2 тис. гривень;
пункту 13 Методики № 786 та вимог частини 3 статті 232 Господарського кодексу України – невірний розрахунок
орендної плати по двох орендарях, а також ненарахування пені та штрафних санкцій при несвоєчасній сплаті
орендарями орендної плати спричинило недоотримання у 2018 році – 1,1 тис. грн, за 9 міс. 2019 року – 0,6 тис. гривень.
Не вжито заходів, передбачених пунктом 3 розділу ІІІ НП(С)БО 121 «Основні засоби» та пунктом 16 П(С)БО 7 «Основні
засоби» в частині проведення переоцінки 27 од. обладнання та 11 од. транспортних засобів первісною вартістю
249,6 тис. грн (залишкова вартість 7,9 тис. грн). Переважна більшість основних засобів не використовується тривалий
період, а значний ступінь зношеності (машини та обладнання 95,9 відс., транспортні засоби 99,4 відс.) свідчить про
низький рівень їх оновлення.
Територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця)
Не відображено у звіті за формою № 2 б(д) «Відомість про нерухоме майно» 9 об’єктів первісною вартістю
Інститут кормів та
сільського господарства 1109,2 тис. грн, що свідчить про недостатній рівень контролю за поданням відомостей про державне майно до НААН.
Матеріали аудиту засвідчили також відсутність окремих відомостей про 8 об'єктів нерухомого майна площею
Поділля НААН
665,9 кв. метрів.
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Виявлені в ході аудиту порушення
Не дотримано: статті 3 Закону № 2269 – не врегульовані договором орендні відносини, а саме: після сплину терміну дії
договорів оренди не повернені орендодавцю та продовжували експлуатуватись приміщення Інституту загальною
площею 337,6 кв. м, а саме: площею 33,4 кв. м понад 15 місяців; площею 13,0 кв. м понад три місяці; площею
240,64 кв. м понад 18 місяців; площею 50,55 кв. м понад 3 місяці;
статті 4 Закону № 3065 – без погодження НААН продовжено термін дії договору оренди (підписано додаткову угоду)
на приміщення площею 18,0 кв. м з 07.04.2017 до 07.03.2018 з Вінницьким обласним центром гідрометеорології
(орендна плата 1,0 грн в рік без ПДВ);
статті 3 Закону № 2269 – після закінчення терміну дії договору оренди впродовж 29-місяців приміщення продовжують
використовуватись без укладання/продовження договору оренди;
статті 24 Закону 2269 орендарями не здійснювалось страхування переданого в оренду майна загальною площею
1268,2 кв. метрів.
Всупереч вимогам статті 4 Закону № 1952 Інститутом не оформлено право державної власності та, відповідно, право
господарського відання на 27 об’єктів нерухомого майна, що обліковується на його балансі загальною первісною
вартістю 6 752,8 тис. гривень.

Територіальне управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (у м. Харків)
Інститут овочівництва і
баштанництва НААН

Порушено частини 1 та 3 статті 1971 Кримінального кодексу України – окремі частини земельних ділянок державної
власності орієнтовною площею 4,1016 га використовуються третіми особами як для експлуатації та обслуговування
будівель і споруд, що знаходяться в їх власності, так і для розміщення самовільно збудованих капітальних споруд,
безпідставно встановлених торгівельних павільйонів, огорож тощо.
Не дотримано вимог частини 1 статті 182 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 4 Закону № 1952 – не здійснено
державну реєстрацію речових прав 9 об'єктів нерухомого майна загальною площею 732,0 кв. м вартістю
224,0 тис. гривень.
Три будівлі загальною площею 261,3 кв. м не використовуються в діяльності (нежитлова будівля складу, будівля
олійниці та нежитлова будівля торгівельного центру), теслярська майстерня площею 246 кв. м. не використовується та
знаходиться в аварійному технічному стані, що свідчить про непродуктивне використання державного майна.
В будинку, який обліковується на балансі інституту, проживає в приватизованій квартирі науковий працівник інституту.
При цьому відшкодування вартості спожитої електроенергії не проводилось, як наслідок, обліковується заборгованість
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станом на 01.10.2019 у розмірі 19,9 тис. гривень. У ході аудиту інститутом укладений договір про реструктуризацію
заборгованості та отримано 6,7 тис. гривень.

Інститут рослинництва
ім. В. Я. Юр’єва НААН

Інститут тваринництва
НААН

Не дотримано вимог частини 1 статті 182 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 4 Закону № 1952 – не здійснено
державну реєстрацію речових прав 22 об'єктів нерухомого майна площею 20943,0 кв. м та вартістю 2 918,6 тис. гривень.
Встановлено факт невірної реєстрації Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН одного об'єкта нерухомого
майна нежитлової будівлі площею 596,6 кв. м, яка за даними техпаспорта має площу 327,8 кв. м, що свідчить про
реєстрацію речового права на об’єкт із зазначенням недостовірної інформації про його площу.
Аналізом статистичної звітності щодо повноти та достовірності даних наявності майна встановлено, що інститутом
подавався до НААН звіт за формою № 2 б(д) «Відомість про нерухоме майно», у якій наведено недостовірні дані, а
саме: завищено на 1706 кв. м площу нежитлової будівлі Корпусу № 1 та не відображено житловий будинок № 142/3
площею 166,0 кв. м (порушення усунено станом на 01.10.2019 шляхом внесення змін до звітності).
Через непродуктивне (неефективне) використання державного майна з 48 облікованих на балансі будівель та споруд,
загальною площею 30749,4 кв. м використовується лише 19 об'єктів, або 58,3 відс., загальною площею
17914,4 кв. метрів. Так, оглядом встановлено, що:
- 5 об'єктів площею 2916,4 кв. м первісною вартістю183,8 тис. грн частково зруйновані та не придатні для
використання;
- 5 об'єктів площею 7502,8 кв. м вартістю 2 126,13 тис. грн практично не використовуються, знаходяться в аварійному
стані та потребують капітального (поточного) ремонту або реконструкції;
- 6 об’єктів площею 1933,0 кв. м вартістю 624,79 тис. грн перебувають у користуванні приватних осіб. Так, на балансі
інституту обліковується двоповерховий житловий будинок площею 739,4 кв. м, вартістю 4,77 тис. грн, усі 11 квартир
якого приватизовано та знаходяться у приватній власності громадян.
Не використовуються приміщення загальною площею 5993,5 кв. м (6 поверхів лабораторного корпусу площею
2313 кв. м, будівля фізіологічного корпусу – 2791,9 кв.м, їдальня, два зали засідань висотою у два поверхи, три
кабінети). Більшість площ приміщень, що не використовуються, утримуються в неналежному технічному стані, що
свідчить про непродуктивне (неефективне) використання державного майна.
Оглядом виявлено, що 25 об'єктів вартістю 914,9 тис. грн зруйновані та не придатні для подальшого використання або
відсутні. При цьому зазначені об’єкти, які поступово впродовж минулих років втратили корисність, відображено у звіті
за формою № 2 б(д) «Відомості про державне майно».
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Внаслідок руйнування та псування 19 будівель та споруд колишньої бази відпочинку «Сіверський Донець» загальною
площею 3128,3 кв. м вартістю 787,5 тис. грн с. Верхня Писарівка Вовчанського району нанесено шкоду державі на суму
404,1 тис. гривень.
Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях (у м. Львів)
Інститут біології тварин Не дотримано: статті 4 Закону № 3065 та пункту 30 частини 1 статті 6 Закону № 185 без погодження НААН укладено
НААН
договір одноразової оренди актового залу від 22.05.2019 із Громадською організацією «Асоціація Буятрики», за яким
отримано оплату у сумі 13,2 тис. грн з ПДВ;
статті 7 Закону України від 12.07.2001 № 2658 «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні» (далі Закон № 2658) – вартість об’єктів основних засобів, переданих інституту від ДП «ДГ «Чишки», не приведена
до справедливої вартості, що створило передумови заниження в обліку балансової вартості основних засобів.
Інститут сільського
Інститутом не вжито достатніх заходів щодо повернення суми боргу в обсязі 34,5 тис. грн, крім того, не віднесено суму
господарства
боргу до заборгованості за зобов’язаннями, за якими минув строк позовної давності, що, як наслідок, призвело до
Карпатського регіону
завищення фінансових активів на вказану суму.
НААН
Територіальне управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополю (у м. Одеса)
Селекційно-генетичний Претензійно-позовна робота щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості у сумі 222,1 тис. грн інститутом
інститут – Національний не велась, як наслідок, заборгованість є безнадійною, що є втратами державного бюджету.
центр насіннєзнавства та У зв’язку з недостатнім забезпеченням контролю за виконанням обов’язків орендарів щодо своєчасної та повної сплати
сортовивчення
орендної плати, орендарями з недотриманням вимог статті 629 Цивільного кодексу України, пунктів 3.6. та 5.2 діючих
договорів оренди нерухомого майна не забезпечено своєчасну оплату послуг з оренди, в результаті дебіторська
заборгованість станом на 01.10.2019 становила 372,8 тис. гривень.
Не забезпечено виконання умов договорів щодо стягнення штрафних санкцій (пені) за порушення термінів сплати
орендної плати, чим не дотримано вимоги статті 629 Цивільного кодексу України, умов договорів оренди. Проведеними
розрахунками штрафних санкцій (пені) встановлено недоотримання доходів в межах терміну давності нарахування у
сумі 48,4 тис. гривень.
З недотриманням вимог статті 629 Цивільного кодексу України (щодо виконання умов договору), розділу 2 договорів
про відшкодування витрат із надання комунальних послуг орендареві, у 2018 році 9-ма орендарями не забезпечено
своєчасне відшкодування комунальних послуг, в результаті станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість із
відшкодування комунальних послуг становила 127,6 тис. грн, станом на 01.10.2019 прострочена заборгованість за
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спожиті комунальні послуги орендарями – 253,4 тис. гривень. При цьому заходи впливу у вигляді штрафних санкцій до
боржників Інститутом не застосовувались.
Інститутом сплачено земельний податок за орендарів об’єктів нерухомості, що призвело до необґрунтованого
використання коштів державного бюджету та їх відволікання в загальній сумі 92,5 тис. грн, у тому числі: за 2018 рік –
70,8 тис. грн та за 9 місяців 2019 року – 21,7 тис. гривень. При цьому Інститут звільнено від сплати земельного податку
відповідно до діючих норм законодавства (підпункт 282.1.4 статті 82.1 Податкового кодексу України), як неприбуткову
бюджетну установу (заклад науки).
Територіальне управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк)
Донецька державна
В порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ НП(С)БО 121 «Основні засоби» не здійснено переоцінку зерноскладу, контори та стайні,
сільськогосподарська
залишкова вартість яких суттєво відрізняється (10-відсоткове відхилення) від справедливої вартості на дату балансу, чим
дослідна станція НААН занижена балансова вартість необоротних активів у фінансовій звітності на суму справедливої (ринкової) вартості, яка згідно зі
статтею 5 Закону № 2658 визначається за результатами проведення переоцінки суб’єктами оціночної діяльності.
Департамент контролю з питань АПК, використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
Інститут садівництва
Проведеним оглядом земельних ділянок, які перебувають на балансі Інституту садівництва НААН, встановлено, що на
НААН
частині земельної ділянки (кадастровий номер 3222457400:04:001:5005, цільове призначення: 01.01 для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, форма власності: державна) розміщена нетитульна споруда відділу
продажу Sofia nova, в якій здійснюється господарська діяльність, а саме реалізація житлових приміщень. При цьому
договір оренди частини земельної ділянки відсутній. За інформацією Інституту садівництва НААН, станом на
16.12.2019 проводиться робота з укладення договору оренди, зокрема, укладено договір оцінки площадки для оренди.
Національний науковий Станом на 01.11.2019 в ННЦ «Інститут землеробства НААН» наявні приміщення загальною площею 4532,7 кв. м
центр «Інститут
інститутом не використовуються та не здаються в оренду. Отже, управління об’єктами державної власності загальною
землеробства НААН»
площею 4532,7 кв. м (вартість за даними обліку 3 255,9 тис. грн) здійснюється неефективно. Середня вартість оренди
1 кв. м приміщень у 2019 році становила 37,12 грн на місяць, тобто, додаткові надходження ННЦ «Інститут
землеробства НААН» від оренди приміщень можуть становити (за розрахунками) 2 019,0 тис. грн на рік.

ДОВІДКА
щодо розгляду зауважень та пропозицій до Звіту про результати аудиту ефективності використання Національною академією
аграрних наук України коштів державного бюджету та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки
для державного бюджету, наданих НААН та установами, підприємствами, які перебувають у відання НААН
(лист НААН від 29.05.2020 № 13-2/254)
№
п/п

1.

2.

Зміст звіту
До розділу 2 «Загальна оцінка
актів»
1)
Проведеним
аудитом
встановлено, що Звіт про
результати наукової та науковотехнічної
діяльності
та
використання
коштів,
виділених
з
державного
бюджету за 2018 рік НААН
подано Уряду за відсутності
висновку Національної ради
України з питань розвитку
науки і технологій.

2)
Щодо
Наукового

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

НААН
стану законодавчого забезпечення діяльності НААН та дотримання НААН вимог законодавчих
Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Національна академія аграрних наук України регулярно
подає Уряду України Звіт НААН про результати наукової і
науково-технічної діяльності та використання бюджетних
коштів. У 2018 році НААН звітувалась на засіданні
Наукового комітету Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій (звіт за 2017 рік). У 2019 році
заслуховування Академій не проводилось, перенесено на
2020 рік НААН подала відповідну інформацію для звіту
(Анкети за 2018 і 2019 роки, за вимогою Наукового
комітету Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій). Висновки Наукового комітету
Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій щодо звіту НААН за 2018 і 2019 роки будуть у
2020 році. Звіт про результати наукової та науковотехнічної діяльності та використання коштів, виділених з
державного бюджету, НААН подає до Уряду України
своєчасно, після завершення календарного року.

Зауваження не приймається.
Відповідно до частини п’ятої статті 18
Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» національні галузеві
академії наук подають Кабінетові
Міністрів України щорічний звіт про
результати своєї наукової і науковотехнічної діяльності та використання
коштів, виділених їм з державного
бюджету,
разом
з
висновком
Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій.
Відповідно до листа від 10.06.2019
№ 3.1.2/8 НААН подано Кабінету
Міністрів України Звіт про результати
наукової і науково-технічної діяльності
та використання коштів, виділених з
державного бюджету за 2018 рік.
Висновок Національної ради України з
питань розвитку науки і технологій до
звіту НААН за 2018 рік відсутній.
рекомендацій Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Зауваження не приймаються.
Комітету Наукові установи НААН першими серед наукових установ НААН під час аудиту надано висновки та
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№
п/п

3.

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

Національної Ради України з
питань розвитку науки і
технологій:
якнайшвидше
провести
атестацію установ НААН та
аудит
їхньої
наукової
і
господарської діяльності;
проводити
більше
фундаментальних
та
прикладних
наукових
досліджень
за
рахунок
конкурсного фінансування;
стимулювати
процес
омолодження кадрів в наукових
установах НААН.

Національної академії наук України та інших національних
галузевих академій ще у 2019 році пройшли державну
атестацію у Міністерстві освіти та науки України, за
результатами якої до I класифікаційної групи віднесено
17 наукових установ (атестовані строком на п’ять років), до
II – 38 наукових установ (атестовані строком на три роки),
до III – 16 дослідних станцій (атестовані строком на два
роки).
Установи НААН відповідно до пріоритетних напрямів
досліджень, визначених державою, щорічно проводять
значну кількість фундаментальних та прикладних
досліджень, формування яких відбувається на конкурсній
основі (у 2018 році – 1443 завдання, у 2019 році –
1420 завдань).
Підготовка достойної наукової зміни є загальнодержавною
проблемою. Україна вже втратила значну кількість учених і
продовжує їх втрачати катастрофічними для себе темпами.
Щороку з науки йдуть кількасот молодих дослідників –
найбільш продуктивного віку – 30–40 років. Із кожним
роком дедалі інтенсивнішим стає процес відпливу
українського інтелекту за кордон. Вік обдарованих
емігрантів зменшується, кількість – зростає. Потенціал
молодих учених у НААН (до 40 років) на початок
2019 року становив 1323 наукових працівники (36,9 відс.),
на початок 2020 року – 1096 наукових працівників
(34,3відсотків).

3)
Встановлено
факти
недотримання
керівництвом
НААН Порядку проведення
конкурсного відбору керівників

Результати розгляду зауважень

пропозиції
Наукового
комітету
Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій за
результатами
проведеного
21-22 листопада
2018
року
заслуховування
звітів
головних
розпорядників бюджетних коштів, що
здійснюють наукову та науково-технічну
діяльність або є замовниками наукових
досліджень та розробок, про стан
використання коштів на наукову та
науково-технічну діяльність та отримані
результати.
В цих висновках та пропозиціях
рекомендовано науковим комітетом
якнайшвидше
провести
атестацію
установ НААН та аудит їхньої наукової і
господарської діяльності; проводити
більше фундаментальних та прикладних
наукових
досліджень
за
рахунок
конкурсного фінансування; стимулювати
процес омолодження кадрів у наукових
установах НААН.
Слід зазначити, що заслуховування
НААН відбулось у листопаді 2018 року,
а державну атестацію наукові установи
НААН пройшли у травні 2019 року.
Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Зауваження не приймається.
Відповідно до діючих на момент продовження в 2017 році Аудитом встановлено, що президентом
терміну дії контрактів положень статутів Національної НААН (лист від 25.01.2017 № 11-10/11),
академії аграрних наук України, Державної установи за зверненням директора Державної
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№
п/п

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

державних
підприємств.
Зокрема, аудит засвідчив, що
президентом НААН (лист від
25.01.2017
№11-10/11)
за
зверненням
директора
ДУ Інститут зернових культур
НААН, погоджено подовження
терміну дії контракту на п’ять
років керівникам двох із семи
самостійних
підрозділів,
підпорядкованих Інституту, а
саме, ДП «ДГ «Дніпро» та
ДП «ДГ «Красноградське» та
укладено контракт (на період з
01.02.2019
по
31.01.2024)
про призначення на посаду
директора
ДП «ДГ «Поливанівка».

Інститут зернових культур, Державного підприємства
«Дослідне господарство «Дніпро» Державної установи
Інститут зернових культур» та Державного підприємства
«Дослідне господарство «Красноградське» Державної
установи Інститут зернових культур НААН» керівник
дослідного поля; керівник дослідного господарства,
виробництва, іншого державного підприємства та
організації,
підпорядкованих
науковій
установі,
призначаються на посаду на конкурсній основі та
звільняються з посади директором наукової установи у
визначеному законом порядку після погодження з
президентом НААН.
Згідно з пунктом 24 Типової форми контрактів з
керівником підприємства, що є у державній власності,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
2 серпня 1995 року № 597 «Про Типову форму контракту з
керівником підприємства, що є у державній власності»,
внесення змін та доповнень до контракту здійснюється
шляхом підписання додаткових угод. Пунктом 29
зазначеної форми встановлено, що за два місяці до
закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою
Сторін продовжений або укладений на новий чи інший
термін.
Пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від
3 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного
відбору керівників суб’єктів господарювання державного
сектору економіки» установлено, що рішення про
необхідність проведення конкурсного відбору для
призначення
керівника
суб’єкта
господарювання
державного сектору економіки приймається міністерством,
Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює

установи Інституту зернових культур
НААН, погоджено подовження терміну
дії контрактів на п’ять років керівникам
двох із семи самостійних підрозділів,
підпорядкованих Інституту, а саме,
ДП ДГ
«Дніпро»
та
ДП ДГ «Красноградське» та укладено
контракт про призначення (на період з
01.02.2019 по 31.01.2024) на посаду
директора підрозділу, підпорядкованого
Інституту – ДП «ДГ «Поливанівка». При
цьому, останнє призначення відбулось
незважаючи на не виконання директором
ДП «ДГ «Поливанівка» вимог пункту 2
наказу НААН від 01.02.2018 № 45 щодо
розірвання наявних договорів спільної
діяльності.
Зокрема,
між
ДП «ДГ «Поливанівка» та ТОВ «АгроОвен»
укладено
договір
спільної
діяльності від 17.05.2007 № СД- /07.
Державне підприємство на підставі актів
приймання-передачі
передало
ТОВ
«Агро-Овен» право на користування
земельними
ділянками
площею
2025,3 гектарів для ведення спільної
діяльності.
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№
п/п

4.

5.

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

управління об’єктами державної власності.
Ґрунтуючись на викладеному, а також враховуючи
результати фінансово-економічної та наукової діяльності
зазначених підприємств та організацій за останні роки
НААН за рекомендацією Державної установи Інститут
зернових культур НААН було прийнято рішення щодо
надання згоди на укладення додаткової угоди та
продовження терміну дії контракту керівників вказаних
установ. Такі дії відповідають чинному законодавству, є
обґрунтованими та доцільними.
4) За інформацією НААН Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
82,1 відс.
установ
НААН Наукові установи НААН були першими, які відповідно до
(69 установ) пройшли державну Закону України «Про наукову і науково-технічну
атестацію в МОН України.
діяльність», Порядку проведення державної атестації
наукових установ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19.07.2017 № 540, наказу
Міністерства освіти і науки України від 17.09.2018 № 1008
«Деякі питання державної атестації наукових установ», у
2019 році проходили атестацію у Міністерстві освіти і
науки України.

5)
При
цьому
аудитом
встановлено, що 15 дослідних
наукових
установ
НААН
(17,9 відс.), які є юридичними
особами та у відповідному
порядку не пройшли державну
атестацію.

Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Установи НААН, які мають у своєму підпорядкуванні
мережу (дослідні станції, які є юридичними особами),
звертались за роз’ясненням до Міністерства освіти і науки
України щодо заповнення відповідних документів і
проходження атестації: разом зі своєю мережею чи кожен
окремо. Відповідь Міністерства освіти і науки України
була на їх вибір: можна окремо, а можна і разом,

Результати розгляду зауважень

Зауваження не приймається.
НААН надано до аудиту інформацію, що
69 наукових установ, які перебувають у
віданні НААН, пройшли у травні
2019 року державну атестацію та
отримали від МОН свідоцтво про
державну атестацію наукової установи.
Також НААН надано інформацію про
проходження
державної
атестації
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки» та ТДВ «Інститут обліку і
фінансів», які не перебувають у віданні
НААН.
Зауваження не приймається.
Статтею 18 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»
визначено,
що
наукові
установи
національних галузевих академій наук
підлягають
обов’язковій
державній
атестації в порядку, встановленому цим
Законом.
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п/п

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

долучивши атестаційні показники дослідних станцій до
відповідних показників головної установи. Ці 15 дослідних
станцій (17,9 відс.) також пройшли атестацію, але у складі
своїх головних установ.

Проте, 15 наукових установ, що
перебувають у віданні НААН, які є
юридичними
особами,
заявки
і
інформаційні матеріали до МОН не
подавали та свідоцтво про державну
атестацію
наукової
установи
не
отримували.
На лист Рахункової палати від 22.01.2020
№ 03-11 до Міністерства освіти і науки
України, МОН листом від 31.01.2020
№ 17/12-557 поінформовано Рахункову
палату, що із зазначених дослідних
станцій та центру до МОН із заявкою на
проведення
державної
атестації
звернулась лише Дослідна станція
«Маяк» Інституту овочівництва і
баштанництва
НААН
(заявка
від
26.12.2019 № 190). Ураховуючи, що
заявка була зареєстрована в МОН
02.01.2020 № 103/0/1-20 та подана з
порушенням встановлених експертною
комісією строків подання інформаційних
матеріалів, у 2019 році експертною
групою та експертною комісією в
установленому
порядку
вона
не
опрацьовувалась.
Що стосується відповіді МОН науковим
установам про проходження атестації на
їх вибір, офіційного роз’яснення за
підписом
керівництва
МОН
не
надходило.
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6) 29 наукових установ НААН
(34,5 відс.) МОН не включено
до
Державного
реєстру
наукових
установ,
яким
надається підтримка держави
(15 дослідних станцій, які у
2019 році не пройшли державну
атестацію; 9 – отримали
відмову МОН через низьку
результативну
оцінку
їх
наукової діяльності; 4 – від
МОН не отримано відповіді; 1 –
документи
до
МОН
не
подавались у зв’язку з тим, що
ця
установа
податковими
пільгами не користується.

Установи НААН були першими, які відповідно до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
Порядку проведення державної атестації наукових установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19.07.2017 № 540, наказу Міністерства освіти і науки
України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної
атестації наукових установ», у 2019 році проходили
атестацію у Міністерстві освіти і науки України. Установи
НААН, які мають у своєму підпорядкуванні мережу
(дослідні станції, які є юридичними особами) звертались за
роз’ясненням до Міністерства освіти і науки України щодо
того як їм заповнювати відповідні документи і проходити
атестацію: разом зі своєю мережею чи кожен окремо.
Відповідь Міністерства освіти і науки України була на їх
вибір: можна окремо, а можна і разом, долучивши
атестаційні показники дослідних станцій до відповідних
показників головної установи. Ці 15 дослідних станцій
(17,9 відс.) також пройшли атестацію, але у складі своїх
головних установ.
Академією прийнято рішення дослідні станції, що не
пройшли державну атестацію й ті дослідні станції, що
через низькі показники наукової діяльності не включено до
державного реєстру установ, яким надається підтримка
держави, позбавити самостійного юридичного статусу та
приєднати структурними підрозділами до відповідних
головних установ НААН.
НААН повідомляє, що станом на 01.06.2020 прострочена
заборгованість із виплати заробітної плати на державних
підприємствах, які перебувають у віданні НААН, в сумі
304,тис. грн погашена.

Приймається як пояснення та як
заходи реагування за результатами
проведеного
аудиту.
Однак
не
спростовує висновок у проєкті звіту.

7) Загальна сума простроченої
заборгованості
із
виплати
заробітної плати на державних
підприємствах, які перебувають
у віданні НААН, становила:

Приймається
як
інформація. Однак не
висновок у проєкті звіту.

додаткова
спростовує
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станом
на
01.01.2018
–
1406,4 тис. грн, станом на
01.01.2019р. – 1499,4 тис. грн,
станом
на
01.01.2020
–
765 тис. грн (з якої 461 тис. грн
утворена
у
підприємствах,
розташованих
у
зоні
проведення ООС, станом на
01.04.2014), що має ознаки
кримінального
правопорушення, зокрема, у
значені
статті 175
Кримінального
кодексу
України.
8) В недотримання пункту 2.19
розділу 2 положення № 20,
відповідно
до
якого
формування
обсягів
бюджетного
фінансування
кожної
наукової
установи
повинно
здійснюватися
з
урахуванням внеску наукових
установ у виконання завдань
наукових досліджень, фактично
потреба у бюджетних коштах
науковими
установами
розраховувалась відповідно до
штатного розпису фонду оплати
праці,
необхідних
обсягів
комунальних платежів та інших
видатків, тобто на утримання

Зауваження об’єктів контролю
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Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Наукові установи подавали проєкти кошторисів до
бюджетних запитів, що містили окремо розрахунки на
виконання фундаментальних досліджень, прикладних
розробок, підготовку наукових кадрів, утримання об’єктів
національного надбання та інше. Потреба на виконання
науково-дослідних робіт розраховувалась виходячи з
вартості (включаючи заробітну плату виконавців) робіт, що
виконувала наукова установа, та робіт що подавались на
конкурс на виконання наукових досліджень на наступний
цикл.

Зауваження не приймається.
Наукові установи НААН розраховують
потребу у бюджетних коштах та подають
її Академії відповідно до штатного
розпису фонду оплати праці, необхідних
обсягів комунальних платежів та інших
видатків (тобто весь обсяг коштів,
необхідний на утримання установи
протягом року).
Академія здійснює розподіл бюджетних
коштів між науковими установами з
урахуванням внеску наукових установ у
виконанні завдань наукових досліджень
(тобто відповідно до кількості та вартості
наукових досліджень, які наукова
установа буде виконувати протягом
бюджетного року).
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установи.
9) Аудитом встановлено, що
НААН
при
формуванні
тематики наукових досліджень
на
2016–2020
роки
та
визначенні
програм
і
підпрограм
наукових
досліджень,
керівників
і
головних
установ
з
їх
виконання
керувалась
Положенням № 20, норми якого
поширюються лише на наукові
установи
НААН.
За
результатами
конкурсного
відбору
фундаментальні
і
прикладні наукові дослідження
виконували
85
наукових
установ НААН та одна наукова
установа
ТОВ
«Інститут
інноваційної біоекономіки», яка
є недержавною та не перебуває
у віданні НААН
Таким
чином,
НААН
в
порушення п. 6 Постанови
№ 1084
при
фінансуванні
окремих наукових і науковотехнічних програм визначено їх
виконавцем ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки» із
застосуванням
конкурсного
відбору, а не процедури
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В своїй науковій діяльності ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» (раніше ЗАТ «Інститут іноваційного
провайдингу»)
більше
10
років
координується
Національною академією аграрних наук України з
відповідних напрямів наукових досліджень. Це перша
недержавна
наукова
установа
зі
створення
ринковоорієнтованих
екосистем
впровадження
біоінновацій. У цій установі за сумісництвом працюють
провідні науковці НААН. Установа на конкурсній основі
бере участь у формуванні і виконанні проєктів (завдань)
наукових досліджень, у 2019 році пройшла державну
атестацію у Міністерстві освіти і науки України, проєкти
пройшли експертизу Експертної ради при Національній
академії наук України.

Зауваження не приймається.
НААН в порушення п. 6 постанови
№1084 при фінансуванні окремих
наукових і науково-технічних програм
визначено їх виконавцем ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
із
застосуванням конкурсного відбору
відповідно до Положення № 20, яке
поширюються лише на наукові установи
НААН, а не процедури закупівлі,
внаслідок чого кошти державного
бюджету у сумі 1948,7 тис. грн, які
спрямовані товариству на виконання
наукових досліджень, використані з
порушення зазначеної норми чинного
законодавства.
НААН може залучати ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки», яке є
недержавною науковою установою та не
перебуває у її віданні для виконання
фундаментальних
та
прикладних
досліджень лише відповідно
до
процедури закупівлі.
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закупівлі.
10)
Проведеним
аудитом Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Зауваження
стосовно
розроблення
встановлено,
що
перелік Відповідно до п. 2 пар 33 Регламенту Кабінету Міністрів оновленого переліку установ, організацій
установ,
організацій
та України розробниками проєктів актів Кабінету Міністрів та підприємств, які перебувають у її
підприємств, які перебувають у України є міністерства, інші центральні органи виконавчої віданні, та подання його у 2019 році на
віданні НААН, затверджений влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів погодження
до
Мінагрополітики
постановою Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та приймається як пояснення, однак не
України від 22.06.1999 № 1089 Севастопольська міські держадміністрації відповідно до спростовує висновок у проєкті звіту.
«Про
перелік
установ, своєї компетенції. З огляду на це, НААН було розроблено Актуальний перелік установ, організацій
організацій та підприємств, які оновлений перелік установ, організацій та підприємств, які та підприємств, які перебувають у
входять до складу Української перебувають у її віданні, та подано у 2019 році на віданні НААН на сьогодні є відсутнім.
академії аграрних наук». Проте, погодження до Мінагрополітики як органу законодавчої
незважаючи на зміни, що ініціативи, який відповідно до компетенції розробляє
відбулися в структурі НААН і проєкт постанови Кабінету Міністрів України та узгоджує
наданий їй новий статус, зміни її з заінтересованими органами згідно з Регламентом
до цього переліку не внесені. Кабінету Міністрів України та Правилами підготовки
Як
наслідок,
актуальний проєктів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими
перелік установ, організацій та постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня
підприємств, які перебувають у 2005 р. № 870. Станом на момент здійснення аудиту
віданні НААН, на початок Кабінету Міністрів України не затверджено цей перелік із
2020 року є відсутнім.
незалежних від НААН причин.
До розділу 3. Фактичний стан справ, оцінка планування та використання коштів державного бюджету, спрямованих
Національній академії аграрних наук України
1) Аудитом встановлено, що НААН із зауваженням Рахункової палати категорично Зауваження не приймається.
залишок відкритих асигнувань не погоджується, оскільки це не відповідає дійсності.
У звіті до неефективного управління
коштів
загального
фонду У процесі аудиту НААН інформувала Рахункову палату, коштами державного бюджету, зокрема
державного
у
сумі що до державного бюджету НААН повернено кошти за КПКВК 6591020, віднесено бюджетні
838,5 тис. грн в кінці 2019 року загального фонду державного з незалежних від Академії кошти у сумі 427,5 тис. грн, які
повернено
в
бюджет
як причин.
залишились невикористаними у зв’язку з
невикористані,
зокрема, Завдяки економії бюджетних коштів (за КПКВК 6591020) припиненням реєстрації зобов'язань
411 тис. грн. – внаслідок за заходами енергозбереження в адміністративній будівлі Казначейством
відповідно
до
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утворення економії коштів на
оплату послуг та енергоносіїв,
При цьому асигнування у сумі
427,5 тис. грн
залишились
невикористаними у зв’язку з
припиненням
реєстрації
зобов’язань
Казначейством
відповідно
до
доручення
Прем’єр-міністра
України
№ 46351/0/1-19 з 17.12.2019, що
є неефективним управлінням
коштами державного бюджету
2) Аудитом встановлено, що
річні звіти дійсних членів
(академіків)
та
членівкореспондентів НААН у 2018–
2019 роках складались у
довільній формі та містили
інформацію щодо: кількості та
переліку опублікованих статей,
підручників, монографій, участі
у виставках, конференціях,
семінарах, виступах на радіо та
на
телебаченні,
нарадах,
творчих дискусіях, засіданнях
круглих столів, а також у
виконанні фундаментальних і
прикладних
досліджень
за
програмами
наукових
досліджень.
3)
НААН,
як
головним

НААН у 2019 році, які за кошторисом передбачались на
оплату комунальних послуг, Академією у грудні 2019 року
повернено до державного бюджету 411,0 тис. гривень.
Крім того, за Дорученням Прем'єр-міністра України від
17.12.2019 № 46351/0/1-19 Державною казначейською
службою України було припинено проведення платежів та
реєстрації бюджетних зобов’язань видатків загального
фонду щодо незахищених видатків до кінця 2019 року, а
саме: у грудні 2019 року Державною казначейською
службою України за КПКВК 6591020 було відкликано до
державного бюджету 427,5 тис. грн за незахищеними
видатками.
Академія систематизувала показники звітності академіків
та членів-кореспондентів НААН та на Президії НААН
затвердила єдину форму звітності.

Наказом

Результати розгляду зауважень
доручення Прем’єр-міністра
№ 46351/0/1-19 з 17.12.2019.

України

Інформація щодо затвердження НААН
єдиної форми звітності академіків та
членів-кореспондентів приймається як
додаткова інформація та пояснення,
однак не спростовує викладених у
проєкті звіту фактів.

Міністерства фінансів України від 10.12.2010 Зауваження не приймається.
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№
п/п

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

розпорядником
коштів
державного
бюджет,
при
визначенні
результативних
показників
бюджетної
програми
КПКВК 6591020
«Наукова
і
організаційна
діяльність
Президії
Національної академії аграрної
наук України» не дотримано
Загальних вимог до визначення
результативних
показників
бюджетних програм (наказ
Мінфіну від 10.12.2015 № 553).
Зокрема,
результативні
показники
цієї
бюджетної
програми
не
відповідають
таким критеріям, як:
реалістичність,
актуальність,
суспільна значимість

№ 1536 «Про результативні показники бюджетної
програми» визначені загальні вимоги до визначення
результативних показників бюджетних програм, яким і
керувалась НААН при підготовці результативних
показників бюджетної програми за КПКВК 6591020.
Пунктом 4 цього наказу визначено, що результативні
показники бюджетних програм мають відповідати таким
критеріям: реалістичність (результативні показники
визначаються з урахуванням показників поточного стану та
існуючих потреб економіки та суспільства, показників,
визначених прогнозними документами щодо економічного
та соціального розвитку, з одного боку, та можливостями
ресурсної частини державного бюджету, з іншого);
актуальність (результативні показники узгоджуються із
програмними та стратегічними документами, цілями
державної політики у відповідній сфері діяльності,
формування та/або реалізацію якої забезпечує головний
розпорядник, та показниками
їх
досягнення
в
середньостроковому періоді, характеризують найважливіші
аспекти очікуваного результату); суспільна значимість
(результативні показники висвітлюють ефект, який
отримують економіка та суспільство завдяки діяльності
головного розпорядника, дають можливість оцінити вплив
на економічний та соціальний розвиток, ефективність
надання публічних послуг, ступінь забезпечення рівних
прав і можливостей жінок і чоловіків).

Паспортом бюджетної програми за
КПКВК 6591020 у 2018 році визначено
лише два результативні показники
продукту, а саме: кількість проведених
засідань Президії та кількість проведених
засідань Бюро Президії. У 2019 році їх
доповнено ще двома: кількість щорічних
письмових
звітів
дійсних
членів
(академіків) та кількість щорічних
письмових
звітів
дійсних
членівкореспондентів НААН. При цьому
результативні
показники,
які
характеризували б виконання завдання
бюджетної програми щодо ефективного
управління
майновим
комплексом
НААН, взагалі не визначено.
НААН як головним розпорядником коштів
державного бюджету при визначенні
результативних показників бюджетної
програми за КПВК 6591020 не дотримано
Загальних
вимог
до
визначення
результативних показників бюджетних
програм,
затверджених
наказом
Міністерства фінансів України від
10.12.2010 № 1536 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від
15.06.2015 № 553), зареєстрованим у
Мін’юсті 27.12.2010 за № 1353/18648.
Зокрема, результативні показники цієї
бюджетної програми не відповідають
таким критеріям як: реалістичність - не
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№
п/п

14.

Зміст звіту

4) Відповідно до вимог частини
п’ятої статті 75 Господарського
кодексу України державне
комерційне підприємство не
має
права
безоплатно
передавати
належне
йому
майно
іншим
юридичним
особам чи громадянам, крім
випадків,
передбачених
законом.
В
установчих
документах
(статутах)
та
показниках фінансових планів

Зауваження об’єктів контролю

Зауваження Рахункової Палати зазначене у проєкті
Звіту не відповідає дійсності.
Безоплатна передача майна державними підприємствами
НААН на баланс Президії НААН здійснювалась на підставі
постанов Президії Академії в порядку, визначеному
діючим законодавством.
НААН не може погодитись з тим, що у показниках
фінансових планів державних підприємств відання НААН
на 2018–2019 роки надання благодійних внесків
підприємствами не передбачалось та пояснює наступним.
Фінансовим планом НААН (зведений) на 2018 рік у
структурі інших операційних витрат (рядок 1080 –

Результати розгляду зауважень
враховують
показники
розвитку
агропромислового
комплексу
через
відсутність державної цільової програми
розвитку аграрного сектору економіки
України;
актуальність
–
не
узгоджуються із цілями державної
політики у відповідній сфері діяльності,
формування
та
реалізацію
якої
забезпечує НААН, і показниками їх
досягнення
в
середньостроковому
періоді
та
не
характеризують
найважливіші
аспекти
очікуваного
результату; суспільна значимість – не
висвітлюють ефект, який отримують
економіка та суспільство завдяки
діяльності головного розпорядника –
НААН, не дають можливість оцінити
вплив на економічний та соціальний
розвиток.
Зауваження приймається частково.
Зокрема, у частині передбачення надання
благодійних
внесків
державними
підприємствами, які перебувають у
віданні НААН, у показниках фінансових
планів та звітах про їх виконання у 2018–
2019 роках.

13

№
п/п

15.

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

державних підприємств відання
НААН на 2018–2019 роки
надання благодійних внесків не
передбачалось.

214275,5 тис. грн) заплановані витрати на благодійну
допомогу (рядок 1083 – 5490,6 тис. грн).
Відповідно до Звіту про виконання фінансового плану
НААН (зведеного) за 2018 рік у структурі
інших
операційних витрат (рядок 1080 – 418562,0 тис. грн)
фактичні витрати на благодійну допомогу (рядок 1083 –
5 688,7 тис. гривень).
Фінансовим планом НААН (зведений) на 2019 рік у
структурі інших операційних витрат (рядок 1080 –
231422,0 тис. грн) заплановані витрати на благодійну
допомогу (рядок 1083 – 8152,8 тис. грн).
Відповідно до Звіту про виконання фінансового плану
НААН (зведеного) за 2019 рік у структурі
інших
операційних витрат (рядок 1080 – 264001,0 тис. грн)
фактичні витрати на благодійну допомогу (рядок 1083 –
5 180,8 тис. гривень).
Із зауваженням Рахункової палати НААН не може
погодитись, а саме, що у показниках фінансових планів
державних підприємств відання НААН на 2018-2019 роки
надання благодійних внесків підприємствами не
передбачались та пояснює таким.
Фінансовим планом НААН (зведений) на 2018 рік у
структурі інших операційних витрат (рядок 1080 –
214275,5 тис. грн) заплановані витрати на благодійну
допомогу (рядок 1083 – 5 490,6 тис. гривень).
Згідно зі Звітом про виконання фінансового плану НААН
(зведеного) за 2018 рік у структурі інших операційних
витрат (рядок 1080 – 418562,0 тис. грн) фактичні витрати
на
благодійну
допомогу
(рядок
1083
–
5 688,7 тис. гривень)..
Фінансовим планом НААН (зведений) на 2019 рік у

5) В недотримання частини
п’ятої статті 75 Господарського
кодексу
України
та
без
відповідних
положень
в
установчих
документах
(статутах) та у показниках
фінансових планів державних
підприємства відання НААН на
2018–2019 роки на баланс
Президії НААН у 2018–
2019 роках
передано
від
підпорядкованих підприємств
майно на загальну суму
620,1 тис. гривень.

Результати розгляду зауважень

Зауваження приймається частково.
Зокрема, у частині передбачення надання
благодійних
внесків
державними
підприємствами. які перебувають у
віданні НААН, у показниках фінансових
планів та звітах про їх виконання у 2018–
2019 роках.
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№
п/п

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

структурі інших операційних витрат (рядок 1080 –
231422,0 тис. грн) заплановані витрати на благодійну
допомогу (рядок 1083 – 8152,8 тис. гривень).
Згідно зі Звітом про виконання фінансового плану НААН
(зведеного) за 2019 рік у структурі інших операційних
витрат (рядок 1080 – 264001,0 тис. грн) фактичні витрати
на благодійну допомогу (рядок 1083 – 5180,8 тис. гривень).
16.

17.

6) НААН з недотриманням
частини третьої статті 232
Господарського
кодексу
України у 2018–2019 роках не
скористалась правом вимоги
щодо
сплати
штрафних
санкцій
за
господарське
правопорушення, як наслідок,
пеня та штраф боржникам за
прострочення
платежів
не
нараховувались, як передбачено
договорами
оренди
та
договорами про відшкодування
витрат
балансоутримувача,
укладених НААН з орендарями.

Твердження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Після передачі матеріалів щодо стягнення заборгованості
до суду, суд самостійно визначає суми пені та інших
нарахувань у зв`язку з порушенням грошового
зобов`язання.

Зауваження не приймається.
Відповідно до частини третьої статті 232
Господарського кодексу України вимогу
щодо сплати штрафних санкцій за
господарське правопорушення може
заявити учасник господарських відносин,
права чи законні інтереси якого
порушено, а у випадках, передбачених
законом, – уповноважений орган,
наділений господарською компетенцією.
Тому у звіті, зокрема, зазначено що
НААН не скористалась правом вимоги
щодо сплати штрафних санкцій за
господарське
правопорушення,
як
наслідок, пеня та штраф боржникам за
прострочення
платежів
не нараховувались, як передбачено
договорами оренди та договорами
про
відшкодування
витрат
балансоутримувача, укладених НААН з
орендарями.
7) Аудитом встановлено, що Твердження Рахункової палати не відповідає дійсності. Зауваження не приймається.
наприкінці 2019 року за У процесі аудиту НААН інформувала Рахункову палату, У звіті до неефективного управління
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№
п/п

18.

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

КПКВК 6591020
кошти
державного
бюджету
в
загальному
обсязі
838,5 тис. грн,
через
їх
невикористання, повернено до
держбюджету,
Зокрема,
411 тис. грн – внаслідок
неефективного
планування
утворилась економія коштів на
оплату послуг та енергоносіїв;
427,5 тис.
грн
залишились
невикористаними у зв'язку з
припиненням
реєстрації
зобов'язань
Казначейством
відповідно
до
доручення
Прем'єр-міністра
України
№ 46351/0/1-19, з 17.12.2019,
що є свідченням неефективного
управління
бюджетними
коштами
учасниками
бюджетного процесу, у тому
числі НААН.
8) Аудит засвідчив, що НААН,
як
головний
розпорядник
бюджетних
коштів,
не
забезпечено
достовірності
поданого
до
Мінфіну
бюджетного запиту на 2018 рік
з визначеною потребою у
бюджетних коштах у сумі
782 387,6 тис. грн, що є

що до державного бюджету НААН повернено кошти
загального фонду державного з незалежних від Академії
причин.
Завдяки економії бюджетних коштів (за КПКВК 6591020)
за заходами енергозбереження в адміністративній будівлі
НААН у 2019 році, які за кошторисом передбачались на
оплату комунальних послуг, Академією у грудні 2019 року
повернено до державного бюджету 411,0 тис. гривень.
Крім того, за дорученням Прем'єр-міністра України від
17.12.2019 № 46351/0/1-19 Державною казначейською
службою України було припинено проведення платежів та
реєстрації бюджетних зобов’язань видатків загального
фонду щодо незахищених видатків до кінця 2019 року, а
саме, у грудні 2019 році Державною казначейською
службою України було відкликано до державного бюджету
427,5 тис. грн за незахищеними видатками.

коштами державного бюджету зокрема,
віднесено
бюджетні
кошти
за
КПКВК 6591020 у сумі 427,5 тис. грн, які
залишились невикористаними у зв’язку з
припиненням реєстрації зобов'язань
Казначейством
відповідно
до
доручення Прем’єр-міністра України
№ 46351/0/1-19 з 17.12.2019.

НААН не може погодитись як таке, що не відповідає
дійсності, та пояснює таким.
При формуванні показників для складання бюджетного
запиту на 2018 рік НААН керувалась наказом Міністерства
фінансів України від 06.06.2012 №687, яким затверджено
Інструкцію
з
підготовки
бюджетних
запитів.
Інструктивним листом Міністерства фінансів України від
18.07.2017
№ 04110-09-9/19298
щодо
підготовки
бюджетних запитів до проєкту державного бюджету на

Зауваження не приймається.
Відповідно до інформаційної довідки
НААН, наданої до аудиту, при підготовці
бюджетного
запиту
до
проєкту
Державного бюджету України на
2018 рік Академія зобов’язала керівників
наукових установ надати відповідні
детальні
розрахунки,
зокрема
з
урахуванням вимог постанови Кабінету
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п/п

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

порушенням вимог частини 2018 рік, звернено увагу головних розпорядників
третьої статті 35 Бюджетного бюджетних коштів щодо дотримання вимог Інструкції з
кодексу України.
підготовки бюджетних запитів (№ 687) з дотриманням
принципу обґрунтованості витрат «від першої гривні» та
доведено коефіцієнт зростання посадового окладу
працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки з 1 січня 2018 року 10,1 відсотки.
НААН листами від 21.06.2017 №13-/334 та від 26.07.2017
№13-3/375 щодо формування показників державного
бюджету на 2018 рік зобов’язала провести детальні
розрахунки цих показників, враховуючи постанову
Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів». Відповідно
до вимог вищезазначеного чинного законодавства НААН
при складанні зведеного обґрунтованого розрахунку на
2018 рік (4-наука) виключила непріоритетні та неефективні
видатки, які мали місце у розрахунках наукових установ до
бюджетного запиту на 2018 рік. Слід зауважити, що ні
вищенаведеними нормативно-правовими актами, ні
інструктивними листами Мінфіну не передбачено, щоб
головні розпорядники бюджетних коштів не приймали
заявки від підпорядкованих бюджетних установ, натомість
головних розпорядників бюджетних коштів зобов’язано
самостійно здійснити розрахунки щодо зменшення
(мінімізації) непріоритетних та неефективних видатків.
Враховуючи викладене потреба НААН у бюджетних
коштах на 2018 рік становила 782 387,6 тис. грн, яка була
відображена у бюджетному запиті на 2018 рік.

Результати розгляду зауважень
Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про
ефективне
використання
державних коштів». Однак, науковими
установами
було
заплановано:
збільшення
штатної
чисельності
працівників на 239 осіб, фонду
преміювання, зростання посадового
окладу більш ніж на 10,1 відс.,
нарахування на заробітну плату без
врахування
фактичної
чисельності
працівників з інвалідністю. При цьому
Академією
самостійно
здійснено
мінімізацію
витрат
та
проведено
розрахунок потреби у фонді оплати праці
наукових установ на 2018 рік з
урахуванням кількісних та вартісних
факторів.
Натомість НААН необхідно було
відповідно до пунктів 12 та 13 Порядку
складання, розгляду, затвердження та
основних
вимог
до
виконання
кошторисів
бюджетних
установ,
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 № 228,
розглянути
показники
проєктів
кошторисів наукових установ щодо
законності та правильності розрахунків,
додержання діючих ставок (посадових
окладів), норм, цін, лімітів та на основі
цих проєктів кошторисів сформувати
бюджетний запит за КПКВК 6591060 на
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9) Аудитом встановлено, що
НААН,
всупереч
вимогам
пунктів 12 та 13 Порядку
складання,
розгляду,
затвердження
та
основних
вимог до виконання кошторисі
бюджетних
установ,
затверджених
постановою
Кабінету Міністрів України від
28.02.2002
№ 228,
не
розглянуто показники проєктів
кошторисів
розпорядників
нижчого рівня щодо законності
та правильності розрахунків
додержання діючих ставок
(посадових окладів), норм, цін,
лімітів. При цьому НААН
подано до Мінфіну бюджетний
запит, який гарантувався на

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

2018 рік, а не робити самостійний
розрахунок потреби за відсутності
достовірно
обрахованої
потреби
науковими установами.
Внаслідок цього НААН, як головним
розпорядником бюджетних коштів, не
забезпечено достовірності поданого до
Мінфіну бюджетного запиту на 2018 рік
з визначеною потребою у бюджетних
коштах у сумі 782 387,6 тис. грн, що є
порушенням вимог частини третьої
статті 35 Бюджетного кодексу України.
НААН не може погодитись, оскільки не відповідає Зауваження не приймаються.
Обґрунтування щодо неприйняття цього
дійсності та пояснює таким.
При формуванні показників для складання бюджетного зауваження викладене у пункті 18.
НААН керувалась наказом
запиту на 2018 рік
Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, яким
затверджено Інструкцію з підготовки бюджетних запитів.
Інструктивним листом Міністерства фінансів від
18.07.2017 № 04110-09-9/19298
щодо
підготовки
бюджетних запитів до проєкту державного бюджету на
2018 рік звернено увагу головних розпорядників
бюджетних коштів щодо дотримання вимог Інструкції з
підготовки бюджетних запитів (№ 687) з дотриманням
принципу обґрунтованості витрат «від першої гривні» та
доведено коефіцієнт зростання посадового окладу
працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки з 1 січня 2018 року +10,1 відсотків.
НААН листами від 21.06.2017 № 13-/334 та від 26.07.2017
№ 13-3/375 щодо формування показників державного
бюджету на 2018 рік зобов’язала провести детальні
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Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

самостійному
розрахунку
загальної суми за відсутності
достовірно обрахованої потреби
розпорядниками нижчого рівня
(потреба у коштах державного
бюджету у бюджетному запиті
на 2018 рік становила –
782 387,6
тис. грн,
а
за
розрахунками
наукових
установ –
818 969,5 тис. гривень).

розрахунки цих показників, враховуючи
постанову
Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів».
Відповідно
до
вимог
вищезазначеного
чинного
законодавства
НААН
при
складанні
зведеного
обґрунтованого розрахунку на 2018 рік (4-наука)
виключила непріоритетні та неефективні видатки, які мали
місце у розрахунках наукових установ до бюджетного
запиту на 2018 рік.
Слід відзначити, що ні вищенаведеними нормативноправовими актами, ні інструктивними листами Мінфіну не
передбачено, щоб головні розпорядники бюджетних
коштів не приймали заявки від підпорядкованих
бюджетних установ, натомість головних розпорядників
бюджетних коштів зобов’язано самостійно здійснити
розрахунки щодо зменшення (мінімізації) непріоритетних
та неефективних видатків.
Враховуючи викладене, потреба НААН у бюджетних
коштах на 2018 рік становила 782 387,6 тис. грн, яка була
відображена у бюджетному запиті на 2018 рік.
Висновок Рахункової Палати щодо необґрунтованості
виконання пошукових наукових досліджень в межах
бюджетної програми за КПКВК 6591060, а отже, що
проведення пошукових досліджень є нецільовим
використанням бюджетних коштів і має ознаки
кримінального порушення помилковий і не відповідає
дійсності. Також помилкове ствердження, що термін
пошукові дослідження «Положення про порядок
формування тематики наукових досліджень на 2016–
2020 роки і контролю за їх виконанням у Національній
академії аграрних наук України» (Положення № 20) не

Зауваження не приймається.
Пунктом 29 статті 1 Закону України
«Про наукову і науково-технічну
діяльність визначено, що основна
діяльність
наукових
установ
–
проведення
фундаментальних
досліджень, прикладних наукових і
науково-технічних (експериментальних)
розробок, надання науково-технічних
послуг, проведення наукової і науковотехнічної
експертизи,
підготовка

10)
Проведеним
аудитом
встановлено, що у 2018–
2019 роках в межах бюджетної
програми за КПКВК 6591060 за
рахунок коштів загального
фонду
за
напрямом
«Фундаментальні
наукові
дослідження
в
галузі
рослинництва,
тваринництва,
ветеринарної
медицини,
харчової та переробної галузі,
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механізації та електрифікації,
економічні проблеми розвитку
агропромислового комплексу»
виконувались
пошукові
дослідження
у
кількості
198 розробок
загальною
вартістю 14 150 тис. грн
(2018 рік – 85 досліджень
вартістю
8 500
тис.
грн,
2019 рік – 113 досліджень
вартістю 5 650 тис. гривень). Ці
пошукові дослідження, які
виконувались протягом одного
року вартістю 50–100 тис. грн
кожне
не
відповідають
визначенню фундаментальних
досліджень.

відповідає терміну пошукові дослідження Держстандарту
України від 27.11.2000 № 677 «Система розроблення та
поставлення
продукції
на
виробництво»
(ДСТУ 3973-2000).
В Положенні № 20 НААН конкретизувала термін
виконання пошукових досліджень в установах Академії
(короткотермінові, 1 рік). Виконання пошукових наукових
досліджень, які є перспективними для отримання
принципово важливих наукових результатів, нових знань, є
підґрунтям для проведення подальших прикладних або
фундаментальних досліджень, надають реальну можливість
у майбутньому зекономити бюджетні кошти на проведення
більш
тривалих,
складних
та більш вартісних
фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
НААН самостійно визначає тематики та форми організації
та проведення наукових досліджень (згідно з нормами
чинного законодавства про самоврядність Академії).
Довідково.
Теми
(проєкти)
пошукових
наукових
досліджень, ініційовані вченими радами наукових установ
НААН, проходять конкурсний відбір (процедуру із
експертизи, визначення їх актуальності галузевими
Відділеннями Академії, розглядаються Конкурсною
комісією та затверджуються Президією НААН. Відповідні
рішення упродовж 2018–2019 років щодо затвердження
тематики пошукових наукових досліджень було надано
фахівцям Рахункової палати під час проведення аудиту).
Інформуємо, що Міністерство фінансів України під час
погодження
паспортів
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060 на 2018 та 2019 роки не вимагало
відображення пошукових досліджень окремим рядком у
паспортах, які було погоджено без зауважень.

наукових кадрів, розвиток і збереження
наукової інфраструктури. Пунктом 5
частини 2 статті 45 Закону № 848
визначено, що держава забезпечує
фінансування
та
матеріальне
забезпечення
фундаментальних
та
прикладних досліджень.
Статтею 1 Закону України від 07.02.2002
№ 3065 «Про особливості правового
режиму діяльності Національної академії
наук України, національних галузевих
академій наук та статусу їх майнового
комплексу» визначено, що національні
галузеві академії наук є державними
науковими організаціями України, які
здійснюють
фундаментальні
дослідження, організовують, проводять
та координують прикладні дослідження у
відповідних галузях науки; статтею 7
Статуту НААН – академія організовує і
проводить фундаментальні і прикладні
наукові
дослідження
в
наукових
установах, які перебувають у її віданні.
Згідно із частиною першою статті 87
Бюджетного кодексу України (у редакції
від 13.12.2019) до видатків, що
здійснюються з Державного бюджету
України належать видатки лише на
фундаментальні
та
прикладні
дослідження і сприяння науковотехнічному
прогресу
державного
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значення.
Тобто,
фінансування
пошукових
досліджень,
як
окремого
виду
досліджень,
за
рахунок
коштів
державного бюджету не передбачено.

11) Кошти державного бюджету
за загальним фондом за
КПКВК 6591060
у
сумі
14150 тис. грн
(2018 рік
–
8 500 тис. грн, 2019 рік –
5 650 тис. грн),
використані
НААН
на
проведення
пошукових
досліджень
(виконання яких частиною
першою статті 87 Бюджетного
кодексу
України
не

Тематика пошукових досліджень існує також у
Національній
академії
наук
України
(«Порядок
формування тематики та контролю за виконанням
наукових досліджень в Національній академії наук
України», затверджений Президією НАН України від
19.12.2018, № 339).
Крім цього зазначаємо, що НААН перебуває під постійним
контролем контролюючих органів (раз на 2 роки регулярно
перевіряє Держаудитслужба та раз на 2 роки – Рахункова
палата), за результатами перевірок яких використання
бюджетних коштів на проведення фундаментальних,
прикладних і пошукових досліджень було визнано
цільовим.
Отже, відповідно до зазначеного пояснення НААН, кошти
державного
бюджету за загальним фондом за
КПКВК 6591060 у сумі 14 150 тис. грн використані НААН
для проведення пошукових досліджень на цілі, що
відповідають напрямам використання бюджетних коштів, є
цільовим використанням бюджетних коштів,
і не є
кримінальним правопорушенням.
Висновок Рахункової Палати щодо необґрунтованості
виконання пошукових наукових досліджень в межах
бюджетної програми за КПКВК 6591060, а отже, що
проведення пошукових досліджень є нецільовим
використанням бюджетних коштів і має ознаки
кримінального порушення помилковий і не відповідає
дійсності. Також помилкове ствердження, що термін
пошукові дослідження «Положення про порядок
формування тематики наукових досліджень на 2016–
2020 роки і контролю за їх виконанням у Національній
академії аграрних наук України» (Положення № 20) не

Зауваження не приймається.
Державний стандарт України 3973-2000
«Система розроблення та поставлення
продукції на виробництво» не є
підставою для фінансування пошукових
досліджень з державного бюджету.
Крім того, НААН, у паспортах
бюджетної програми КПКВК 6591060
відображено проведення пошукових
досліджень, як фундаментальні, що є
невірним,
оскільки
пошукові
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передбачено), тобто на цілі, що
не
відповідають
напрямам
використання
бюджетних
коштів, визначеним у паспорті
бюджетної
програми,
та
відповідно до статті 119
Бюджетного кодексу України є
нецільовим
використанням
бюджетних коштів, а також
порушенням
бюджетного
законодавства
(пункт
24
частини першої статті 116
Бюджетного кодексу України), і
має
ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого статтею 210
Кримінального
кодексу
України.

відповідає терміну Пошукові дослідження Держстандарту
України від 27.11.2000 № 677 «Система розроблення та
поставлення продукції на виробництво» (ДСТУ 3973-200).
В Положенні № 20 НААН конкретизувала термін
виконання пошукових досліджень в установах Академії
(короткотермінові, 1 рік). Виконання пошукових наукових
досліджень, які є перспективними для отримання
принципово важливих наукових результатів, нових знань, є
підґрунтям для проведення подальших прикладних або
фундаментальних досліджень, надають реальну можливість
у майбутньому зекономити бюджетні кошти на проведення
більш
тривалих,
складних
та більш вартісних
фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
НААН самостійно визначає тематики та форми організації
та проведення наукових досліджень (згідно з нормами
чинного законодавства про самоврядність Академії).
Довідково.
Теми
(проєкти)
пошукових
наукових
досліджень, ініційовані вченими радами наукових установ
НААН, проходять конкурсний відбір (процедуру із
експертизи, визначення їх актуальності галузевими
Відділеннями Академії, розглядаються Конкурсною
комісією та затверджуються Президією НААН. Відповідні
рішення упродовж 2018–2019 років щодо затвердження
тематики пошукових наукових досліджень було надано
фахівцям Рахункової палати під час проведення аудиту).
Інформуємо, що Міністерство фінансів України під час
погодження паспортів бюджетної програми за КПКВК
6591060 на 2018 та 2019 роки не вимагало відображення
пошукових досліджень окремим рядком у паспортах, які
було погоджено без зауважень.
Тематика пошукових досліджень існує також у

дослідження
не
відповідають
визначенню
фундаментальних
досліджень.
Отже, кошти державного бюджету за
загальним фондом за КПКВК 6591060 у
сумі 14 150 тис. грн (2018 рік –
8 500 тис. грн, 2019 рік – 5 650 тис. грн),
використані НААН на проведення
пошукових досліджень, виконання яких
частиною першою статті 87 Бюджетного
кодексу України не передбачено), тобто
на цілі, що не відповідають напрямам
використання
бюджетних
коштів,
визначеним у паспорті бюджетної
програми, та відповідно до статті 119
Бюджетного
кодексу
України
є
нецільовим використанням бюджетних
коштів,
а
також
порушенням
бюджетного законодавства (пункт 24
частини першої статті 116 Бюджетного
кодексу України), і має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею
210
Кримінального кодексу України.
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12) Аудитом встановлено, що
НААН включено недостовірні
дані до звіту про виконання
паспорта бюджетної програми
за КПКВК 6591060 станом на
01.01.2019
в
частині
відображення за напрямом
використання
бюджетних
коштів – «Прикладні наукові та
науково-технічні розробки у
сфері
сільськогосподарських
наук» за спеціальним фондом

Національній
академії
наук
України
(«Порядок
формування тематики та контролю за виконанням
наукових досліджень в Національній академії наук
України», затверджений Президією НАН України від
19.12.2018, № 339).
Крім цього зазначаємо, що НААН перебуває під постійним
контролем контролюючих органів (раз на 2 роки регулярно
перевіряє Держаудитслужба та раз на 2 роки – Рахункова
палата), за результатами перевірок яких використання
бюджетних коштів на проведення фундаментальних,
прикладних і пошукових досліджень було визнано
цільовим.
Отже, відповідно до зазначеного пояснення НААН, кошти
державного
бюджету за загальним фондом за
КПКВК 6591060 у сумі 14 150 тис. грн використані НААН
для проведення пошукових досліджень на цілі, що
відповідають напрямам використання бюджетних коштів, є
цільовим використанням бюджетних коштів, і не є
кримінальним правопорушенням.
Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
НААН до Звіту про виконання паспорта бюджетної
програми за КПКВК 6591060 станом на 01.01.2019
включено фактичні дані за напрямами використання
бюджетних коштів, які апріорі (беззаперечно) не несуть
за собою кримінального правопорушення.
Паспортом бюджетної програми за КПКВК 6591060 на
2018 рік передбачено один із напрямів використання
бюджетних коштів «Прикладні наукові та науково-технічні
розробки
у
сфері
сільськогосподарських
наук»,
затверджений наказом НААН спільно з Міністерством
фінансів України від 02.02. 2018 за № 51 /107 без

Зауваження не приймається.
За інформацією НААН, наданою до
аудиту, у звіті про виконання паспорта
бюджетної програми КПКВК 6591060 за
напрямом використання бюджетних
коштів спеціального фонду – «прикладні
наукові та науково-технічні розробки у
сфері
сільськогосподарських
наук»
відображено використання коштів у сумі
715 436,4 тис. гривень.
Проте,
як
встановлено
аудитом,
лише
142 725,9 тис. грн
безпосередньо
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видатків у загальній сумі
715 436,4 тис. грн, з яких
572 710,5 тис. грн
фактично
використані на організацію та
здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності;
надання послуг бюджетними
установами
згідно
із
законодавством;
утримання,
облаштування,
ремонт
приміщень та придбання майна,
тобто
на
цілі,
що
не
відповідають
напрямам
використання
бюджетних
коштів, визначеним у паспорті
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060, та відповідно
до статті 119 Бюджетного
кодексу України є нецільовим
використанням
бюджетних
коштів, а також порушенням
бюджетного
законодавства
(пункт 24 частини першої статті
116
Бюджетного
кодексу
України), що має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого статтею 210
Кримінального
кодексу
України.

зауважень.
Проте фактично крім напряму «Прикладні наукові та
науково-технічні розробки у сфері сільськогосподарських
наук» установами НААН проводилось використання
коштів спеціального фонду і за іншими напрямами:
«Надання послуг бюджетними установами згідно із
законодавством»; «Організація та здійснення додаткової
(господарської) діяльності»; «Утримання, облаштування,
ремонт приміщень та придбання майна, що здійснюється
бюджетними установами». Однак під час складання та
затвердження
паспорта
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060 на 2018 рік виникла описка і зазначені
обсяги використання коштів спеціального фонду були
передбачені загалом за напрямом «Прикладні наукові та
науково-технічні розробки у сфері сільськогосподарських
наук».
Фактичне використання коштів спеціального фонду в сумі
572 710,5 тис. грн у 2018 році було
спрямоване
науковими установами НААН, згідно з Бюджетним
кодексом України за цільовим призначенням від джерела
надходження.
Отже, Академія переконана, що фактичне використання
коштів спеціального фонду у 2018 році
науковими
установами НААН проводилось відповідно до бюджетного
законодавства і є цільовим їх використанням, а також були
відображені у Звіті про виконання паспорта бюджетної
програми за КПКВК 6591060 за напрямами використання
бюджетних коштів: «Надання послуг бюджетними
установами згідно із законодавством»; «Організація та
здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності»;
«Утримання, облаштування, ремонт приміщень та

використано науковими установами на
проведення
прикладних
розробок,
решта – 572 710,5 тис. грн використано
на інші види діяльності (організацію та
здійснення додаткової (господарської)
діяльності; надання послуг бюджетними
установами згідно із законодавством;
утримання,
облаштування,
ремонт
приміщень та придбання майна).
Зазначене не відповідає дійсності і, за
поясненням НААН, виникло у зв’язку з
опискою
при
складанні
паспорта
бюджетної програми.
Отже, НААН включено недостовірні
дані до звіту про виконання паспорта
бюджетної програми за КПКВК 6591060
станом на 01.01.2019 в частині
відображення за напрямом використання
бюджетних коштів – «прикладні наукові
та науково-технічні розробки у сфері
сільськогосподарських
наук»
за
спеціальним фондом видатків у загальній
сумі
715 436,4 тис.
грн,
з
яких
572 710,5 тис. грн фактично використані
на організацію та здійснення додаткової
(господарської)
діяльності;
надання
послуг бюджетними установами згідно із
законодавством;
утримання,
облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, тобто на цілі, що не
відповідають напрямам використання
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13) У зв’язку з відрахуванням у
2018 році 33 осіб (32 аспіранти
та 1 докторант) до закінчення
терміну навчання за державним
замовленням, бюджетні кошти
у
загальній
сумі
1 769,0 тис. грн, які використані
на їх навчання, використано
нерезультативно.

24.

14) НААН, в порушення
пункту 6 Постанови № 1084,
при
фінансуванні
окремих
наукових і науково-технічних
програм
визначено
їх
виконавцем
ТОВ «Інститут

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

придбання майна, що здійснюється
бюджетними
установами».
Слід відзначити, що Міністерством фінансів України Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми за
КПКВК 6591060 станом на 01.01. 2019 року прийнятий
від НААН без зауважень.
Показники Паспорта бюджетної програми на 2019 рік та у
Звіті про виконання паспорта бюджетної програми за
КПКВК 6591060 відображені за усіма напрямами
використання бюджетних коштів та результативні
показники цієї програми.

бюджетних коштів, визначеним у
паспорті
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060, та відповідно до статті
119 Бюджетного кодексу України є
нецільовим використанням бюджетних
коштів,
а
також
порушенням
бюджетного законодавства (пункт 24
частини першої статті 116 Бюджетного
кодексу України), що має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею 210
Кримінального кодексу України.
Інформація
щодо
причин
відрахування
аспірантів
та
докторантів до закінчення терміну
навчання приймається як пояснення,
однак не спростовує кваліфікацію
порушення у проєкті звіту.

Незадовільний стан фінансового забезпечення наукової та
науково-технічної сфери негативно позначився на її
академічному секторі. Кількість працівників цього сектору
постійно скорочується. Особливо швидкими темпами
зростає відплив молодих
науковців через низку
об’єктивних показників (низький рівень стипендій,
відсутність житла тощо). Навіть після результативного
використання бюджетних коштів (успішного завершення
навчання і захисту дисертацій аспірантами і докторантами),
на жаль, спостерігається вимушене залишення наукової
діяльності значною частиною молодих кваліфікованих
науковців у зв’язку з погіршенням фінансування науки або
від’їздом за кордон для продовження наукової діяльності.
Зауваження Рахункової палати щодо використання
коштів з порушенням бюджетного законодавства не
відповідає дійсності.
1. ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» (у 2018 році
ЗАТ
«Інститут
інноваційного
провайдингу»)
в
установленому порядку брало участь у конкурсі з

Зауваження не приймається.
НААН в порушення п. 6 Постанови
№ 1084 при фінансуванні окремих
наукових і науково-технічних програм
визначено їх виконавцем ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
із
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інноваційної біоекономіки» із
застосуванням
конкурсного
відбору, а не процедури
закупівлі, внаслідок чого кошти
державного бюджету у сумі 1
948,7 тис. грн, які спрямовані
товариству
на
виконання
наукових
досліджень,
використані
з
порушення
зазначеної
норми
чинного
законодавства.

визначення НААН виконавців наукових досліджень
відповідно до Положення про порядок формування
тематики наукових досліджень на 2016–2020 роки. За
результатами конкурсу ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» визнано переможцем.
 Згідно зі Статутом Національна академія аграрних
наук України є самоврядною науковою організацією, що
самостійно визначає тематику фундаментальних і
прикладних наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок, форми організації та
проведення фундаментальних і прикладних наукових
досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок, формування своєї структури, вирішення науково
- організаційних, господарських, кадрових питань,
здійснення міжнародних наукових зв’язків у частині, що не
суперечить чинному законодавству (підпункт 4 пункту 1
глави І). Основні завдання і функції представлені в
підпункті 6 пп.1, 2, 3, підпункті 7 пп.1, 2, 3, 4, 7
глави І Статуту.
 Згідно з чинним законодавством підстави виконання
державних програм наукових досліджень на замовлення
НААН
недержавними
науковими
установами
визначаються:
- рівністю наукових установ усіх форм власності в
правах здійснення наукової діяльності за Законом України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»: ст. 1, п.16;
ст. 7, пп.1, 3, 7, 17; ст. 18, п.3;
- результатами державної атестації наукових установ і
включенням в державний реєстр (Закон України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»: ст. 11, п.1; ст. 12,
п. 1; постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017

застосуванням конкурсного відбору
відповідно до Положення № 20, яке
поширюються лише на наукові установи
відання НААН, а не процедури закупівлі,
внаслідок чого кошти державного
бюджету у сумі 1 948,7 тис. грн,
спрямовані товариству на виконання
наукових досліджень, використані з
порушенням зазначеної норми чинного
законодавства.
НААН може залучати ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки», яке є
недержавною науковою установою та не
перебуває у її віданні, для виконання
фундаментальних
та
прикладних
досліджень
лише
відповідно
до
процедури закупівлі.
Що стосується державної атестації
товариства та внесення його до
державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави,
відповідно до статті 11 Закону № 848 для
наукових
установ
державної,
комунальної форм власності, а також
наукових установ, у статутних капіталах
яких є частка, що належить державі,
державна атестація проводиться в
обов’язковому порядку не менше одного
разу на п’ять років, для новоутворених –
не пізніш як через три роки після
утворення. Для наукових установ інших
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№ 540 «Про затвердження порядку проведення державної
атестації наукових установ» пп.1, 5, 6, 11, 15, 22; наказ
Міністерства освіти і науки України від 19.09.2018 № 1008
«Деякі питання державної атестації наукових установ».
 Вибір головної установи – виконавця ПНД 44
«Інноваційний розвиток» на 2016–2020 роки пов’язаний з
тим, що Інститут інноваційної біоекономіки (провайдингу)
є фаховою спеціалізованою установою, створеною за
ініціативи НААН, Мінагрополітики, Міносвіти для
дослідження ринкових процесів в наукоємній сфері АПК і
створення адаптованих механізмів інноваційної діяльності
установ НААН у конкурентних умовах.
Наукова база і досвід Інституту, як головного виконавця
програм з інноваційного розвитку агарної науки на
замовлення НААН у 2006–2010 роках (ПНД № 47), 2011–
2015 роках (ПНД № 42, ПНД № 41), 2016–2020 роках
(ПНД № 44), а також з інноваційно-інвестиційного
розвитку АПК на замовлення Мінапгрополітики (2007–
2012 роки).
 Висновок: Інститут інноваційної біоекономіки – до
2018
року
Інститут
інноваційного
провайдингу
Української академії аграрних наук – атестується
державою з 2006 року, має позитивний висновок
експертної комісії НААН щодо атестаційної оцінки
діяльності в системі агарної науки, свідоцтво про державну
атестацію наукової установи: серія ДА, № 00007, наукову
установу віднесено до ІІ класифікаційної групи, термін до
31 травня 2022 року Також отримано свідоцтво № 02779
серія ДР, яким підтверджується внесення Інституту до
державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави терміном до 31 травня 2022 року.

форм власності державна атестація може
бути проведена за ініціативою таких
установ.
Відповідно до статі 12 Закону № 848 для
надання державної підтримки науковим
установам
незалежно
від
форми
власності, діяльність яких має важливе
значення для науки, економіки та
виробництва, створюється Державний
реєстр наукових установ, яким надається
підтримка держави. Однак наукові
установи незалежно від форми власності,
що включені або претендують на
включення до Державного реєстру
наукових установ, яким надається
підтримка
держави,
підлягають
державній атестації.
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п/п

25.

Зміст звіту

15) Як встановлено аудитом,
протягом
2018–2019
років
дебіторська заборгованість за
КПКВК 6591060, зокрема за
спеціальним
фондом
державного
бюджету,
має
тенденцію до зростання. Так,
станом
на
01.01.2018
дебіторська заборгованість за
спеціальним
фондом
збільшилась у 1,5 раза (або на
15 758,6 тис. грн) і становила
51 146,3 тис. гривень.

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Таким чином, за результатами державної та відомчої
атестації Інститут визнано таким, що відповідає рівню
виконавця державних програм з актуальної тематики
розвитку АПК і аграрної науки.
На основі зазначених нормативно-правових актів
пропозиції ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки»
були включені (розраховано потребу у фінансуванні) до
бюджетних запитів на 2018–2021 роки за бюджетною
програмою за КПКВК 6591060, які подавались Академією
до Мінфіну, та передбачено йому фінансування із
загального фонду державного бюджету у 2018–2019 роках
за вказаною бюджетною програмою (підпункт 12 пункту
59 глави VI Статуту НААН).
Оскільки ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» є
головним виконавцем ПНД 44, і було включенно НААН до
фінансування з державного бюджету, кошти в сумі
1 948,7 тис. грн були використані ТОВ без порушення.
бюжетного законодавства.
Вказана дебіторська заборгованість наукових установ не є Приймається
як
додаткова
безнадійною до погашення, що свідчить про ймовірність інформація, проте не спростовує
отримання установами майбутньої економічної вигоди для викладеним у проєкті звіту фактів.
досягнення поставленої мети та задоволення потреб
установи.
З
метою
підтвердження
реальності
заборгованості наукові установи НААН щорічно проводять
інвентаризацію активів та зобов’язань.
Крім того, НААН вживаються невідкладні заходи щодо
ліквідації простроченої дебіторської заборгованості
науковими установами.
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п/п

26.

27.

Зміст звіту
Прострочена
дебіторська
заборгованість
також
збільшилась у 1,2 раза (з
12 588,9 тис. грн у 2018 році до
15 646 тис. грн у 2019 році).
16) Встановлено недотримання
вимог законодавства науковими
установами при використанні
бюджетних коштів у загальній
сумі 13 001,3 тис. гривень.
17) Встановлено недотримання
вимог
законодавства
при
проведенні
науковими
установами закупівлі товарів,
робіт і послуг у загальній сумі
51 503,2 тис. грн
науковими
установами мережі НААН.

28.

18) Встановлено:
нерезультативне
в
сумі
1 262,5 тис. грн, непродуктивне
у сумі 2 414,0 тис. грн та
неекономне
у
сумі
3 785,2 тис. грн використання
бюджетних коштів науковими
установами мережі НААН.

29.

19) Науковими
НААН
не

установами
забезпечено

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

НААН будуть вжиті невідкладні заходи щодо Розглядається як заходи реагування
недопущення в подальшому порушення бюджетного НААН за результатами проведення
аудиту.
Однак
не
спростовує
законодавства науковими установами.
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.
Зауваження Рахункової палати щодо недотримання
вимог законодавства науковими установами при
проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг будуть
враховані. НААН будуть вжиті невідкладні заходи щодо
недопущення в подальшому порушення законодавства
при проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг. Терміново
буде проведено семінар (навчання) з бюджетними
науковими установами та державними підприємствамидослідними господарствами мережі
НААН з питань
виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Зауваження
Рахункової
палати
щодо
нерезультативного, непродуктивного, неекономного
використання коштів державного бюджету будуть
враховані. НААН будуть вжиті невідкладні заходи щодо
недопущення в подальшому порушення бюджетного
законодавства
з
питання
нерезультативного,
непродуктивного, неекономного використання коштів
державного бюджету науковими установами мережі
НААН.
Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
В обліку наукових установ НААН господарські операції

Розглядається як заходи реагування
НААН за результатами проведення
аудиту.
Однак
не
спростовує
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.

Розглядається як заходи реагування
НААН за результатами проведення
аудиту.
Однак
не
спростовує
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.

Зауваження не приймається.
Під час проведення заходів контролю у
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п/п

30.

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

правильності та своєчасності
відображення
в
бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності окремих
фінансово-господарських
операцій у загальній сумі
102 443,3 тис. гривень.

відображаються в тому місяці, в якому надійшли первинні
документи, про що свідчить дата на вхідній
кореспонденції. Таким чином, науковими установами
забезпечується
своєчасність
обліку
господарських
операцій.
Також науковими установами НААН щорічно проводиться
інвентаризація активів та зобов’язань, де перевіряються і
документально підтверджуються їх наявність, стан,
відповідність критеріям визнання і оцінка. При цьому
забезпечуються виявлення фактичної наявності активів та
перевірка повноти відображення зобов’язань; установлення
лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх
наявності з даними бухгалтерського обліку; виявлення
активів, які частково втратили свою первісну якість та
споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та
нематеріальних активів, що не використовуються,
невикористаних сум забезпечення; виявлення активів і
зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання.
За результатами проведеної у 2019 році та в наступних
періодах інвентаризації активів та зобов’язань науковими
установами постійно забезпечується правильність їх
відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності.
Необхідно зазначити, що основна частина цих зауважень
Рахункової палати виправлена під час проведення аудиту.
Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
НААН до Звіту про виконання паспорта бюджетної
програми за КПКВК 6591060 станом на 01.01.2019
включено фактичні дані за напрямами використання
бюджетних коштів, які апріорі (беззаперечно) не несуть
за собою кримінального правопорушення.

наукових установах, які перебувають у
віданні НААН, встановлені факти щодо
незабезпечення
правильності
та
своєчасності
відображення
в
бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності
окремих
фінансовогосподарських операцій на загальну суму
102 443,3 тис. гривень.

20)
Неналежним
є
стан
внутрішнього контролю з боку
НААН,
як
головного
розпорядника
бюджетних
коштів та відповідального за
виконання бюджетної програми

Зауваження не приймається.
НААН включено недостовірні дані до
звіту про виконання паспорта бюджетної
програми за КПКВК 6591060 станом на
01.01.2019 в частині відображення за
напрямом використання бюджетних
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Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

за
КПКВК
6591060.
Як
наслідок, при використанні
коштів державного бюджету за
цією програмою у 20182019 роках допущено НААН:
нецільове використання коштів
державного бюджету у сумі
586 860,5 тис. грн, у тому числі
кошти
на
пошукові
дослідження
14 150,5 тис. гривень.

Паспортом бюджетної програми за КПКВК 6591060 на
2018 рік передбачено один із напрямів використання
бюджетних коштів «Прикладні наукові та науково–технічні
розробки у сфері сільськогосподарських наук», який
затверджений наказом НААН спільно з Міністерством
фінансів України від 02.02. 2018 за № 51/107 без
зауважень.
Проте фактично за рахунок власних коштів спеціального
фонду крім напряму «Прикладні наукові та науковотехнічні розробки у сфері сільськогосподарських наук»
установами НААН використовувалися власні кошти
спеціального фонду за іншими напрямами: «Надання
послуг бюджетними установами згідно із законодавством»;
«Організація та здійснення додаткової (господарської)
діяльності»;
«Утримання,
облаштування,
ремонт
приміщень та придбання майна, що здійснюється
бюджетними установами».
Однак під час складання та затвердження паспорта
бюджетної програми за КПКВК 6591060 на 2018 рік
виникла описка і зазначені обсяги коштів спеціального
фонду були передбачені загалом за напрямом «Прикладні
наукові
та
науково-технічні
розробки
у
сфері
сільськогосподарських наук».
Фактичне використання власних коштів спеціального
фонду за КПКВК 6591060 в сумі 572 710,5 тис. грн у
2018 році було спрямоване науковими установами НААН,
згідно з Бюджетним кодексом України за цільовим
призначенням залежно від джерела надходження.
Отже, Академія переконана, що фактичне використання
коштів спеціального фонду у 2018 році
науковими
установами НААН проводилось відповідно до бюджетного

коштів – «Прикладні наукові та науковотехнічні
розробки
у
сфері
сільськогосподарських
наук»
за
спеціальним фондом видатків у загальній
сумі
715 436,4 тис.
грн,
з
яких
572 710,5 тис. грн фактично використані
на організацію та здійснення додаткової
(господарської)
діяльності;
надання
послуг бюджетними установами згідно із
законодавством;
утримання,
облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, тобто на цілі, що не
відповідають напрямам використання
бюджетних коштів, визначеним у
паспорті
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060, та відповідно до
статті 119 Бюджетного кодексу України є
нецільовим використанням бюджетних
коштів,
а
також
порушенням
бюджетного законодавства (пункт 24
частини першої статті 116 Бюджетного
кодексу України), і має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею
210
Кримінального кодексу України.
У 2018–2019 роках в межах бюджетної
програми за КПКВК 6591060 за рахунок
коштів загального фонду за напрямом
«Фундаментальні наукові дослідження в
галузі
землеробства,
рослинництва,
тваринництва, ветеринарної медицини,
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Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

законодавства і є цільовим їх використанням, а також були
відображені у Звіті про виконання паспорта бюджетної
програми за КПКВК 6591060 за напрямами використання
бюджетних коштів: «Надання послуг бюджетними
установами згідно із законодавством»; «Організація та
здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності»;
«Утримання, облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, що здійснюється
бюджетними
установами».
Слід зауважити, що Міністерством фінансів України Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми за
КПКВК 6591060 станом на 01.01.2019 прийнятий від
НААН без зауважень.
Показники паспорта бюджетної програми на 2019 рік та у
Звіті про виконання паспорта бюджетної програми за
КПКВК 6591060 відображені за усіма напрямами
використання бюджетних коштів.

харчової та переробної галузі, механізації
та електрифікації, економічні проблеми
розвитку агропромислового комплексу»
виконувались пошукові дослідження у
кількості 198 розробок загальною
вартістю 14 150 тис. грн (2018 рік –
85 досліджень вартістю 8 500 тис. грн,
2019 рік – 113 досліджень вартістю
5650 тис.
гривень).
Ці
пошукові
дослідження, які виконувались протягом
одного року вартістю 50–100 тис. грн
кожне,
не
відповідають
також
визначенню
фундаментальних
досліджень.
Крім того, слід зазначити, що згідно із
частиною першою статті 87 Бюджетного
кодексу України (у редакції від
13.12.2019)
до
видатків,
що
здійснюються з Державного бюджету
України, належать видатки лише на
фундаментальні
та
прикладні
дослідження і сприяння науковотехнічному
прогресу
державного
значення.
Таким чином, кошти державного
бюджету за загальним фондом за
КПКВК 6591060 у сумі 14 150 тис. грн
(2018 рік – 8 500 тис. грн, 2019 рік –
5 650 тис. грн), використані НААН на
проведення пошукових досліджень,
(виконання яких частиною першою
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21) Нецільове використання
коштів державного бюджету у
сумі 586 860,5 тис. грн, у тому
числі кошти на пошукові
дослідження
14 150,5 тис. гривень.

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Висновок Рахункової Палати щодо необґрунтованості
виконання пошукових наукових досліджень в межах
бюджетної програми за КПКВК 6591060, а отже, що
проведення пошукових досліджень є нецільовим
використанням бюджетних коштів і має ознаки
кримінального порушення, помилковий і не відповідає
дійсності. Також помилкове ствердження, що термін
пошукові дослідження «Положення про порядок
формування тематики наукових досліджень на 2016–
2020 роки і контролю за їх виконанням у Національній
академії аграрних наук України» (Положення № 20) не
відповідає терміну пошукові дослідження Держстандарту
України від 27.11.2000 № 677 «Система розроблення та
поставлення продукції на виробництво» (ДСТУ 3973-2000).
В Положенні № 20 НААН конкретизувала термін
виконання пошукових досліджень в установах Академії

статті 87 Бюджетного кодексу України
не передбачено), тобто на цілі, що не
відповідають напрямам використання
бюджетних коштів, визначеним у
паспорті бюджетної програми, та
відповідно до статті 119 Бюджетного
кодексу
України
є
нецільовим
використанням бюджетних коштів, а
також
порушенням
бюджетного
законодавства (пункт 24 частини першої
статті
116
Бюджетного
кодексу
України), і має ознаки кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею 210 Кримінального кодексу
України.
Зауваження не приймається.
Пунктом 29 статті 1 Закону України
«Про наукову і науково-технічну
діяльність визначено, що основна
діяльність
наукових
установ
–
проведення
фундаментальних
досліджень, прикладних наукових і
науково-технічних (експериментальних)
розробок, надання науково-технічних
послуг, проведення наукової і науковотехнічної
експертизи,
підготовка
наукових кадрів, розвиток і збереження
наукової інфраструктури. Пунктом 5
частини 2 статті 45 Закону № 848
визначено, що держава забезпечує
фінансування
та
матеріальне
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Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

(короткотермінові, 1 рік). Виконання пошукових наукових
досліджень, які є перспективними для отримання
принципово важливих наукових результатів, нових знань, є
підґрунтям для проведення подальших прикладних або
фундаментальних досліджень, надають реальну можливість
у майбутньому зекономити бюджетні кошти на проведення
більш
тривалих,
складних
та більш вартісних
фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
НААН самостійно визначає тематики та форми організації
та проведення наукових досліджень (згідно з нормами
чинного законодавства про самоврядність Академії).
Довідково.
Теми
(проєкти)
пошукових
наукових
досліджень, ініційовані вченими радами наукових установ
НААН, проходять конкурсний відбір (процедуру із
експертизи, визначення їх актуальності галузевими
Відділеннями Академії, розгляду на Конкурсній комісії та
затверджуються Президією НААН. Відповідні рішення
упродовж 2018-2019 років щодо затвердження тематики
пошукових наукових досліджень було надано фахівцям
Рахункової палати під час проведення аудиту).
Інформуємо, що Міністерство фінансів України під час
погодження
паспортів
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060 на 2018 та 2019 роки не вимагало
відображення пошукових досліджень окремим рядком у
паспортах, які було погоджено без зауважень.
Тематика пошукових досліджень існує і у Національній
академії наук України (Порядок формування тематики та
контролю за виконанням наукових досліджень в
Національній академії наук України затверджений
Президією НАН України від 19.12.2018 № 339).
Крім цього зазначаємо, що НААН перебуває під постійним

забезпечення
фундаментальних
та
прикладних досліджень.
Статтею 1 Закону України від 07.02.2002
№ 3065 «Про особливості правового
режиму діяльності Національної академії
наук України, національних галузевих
академій наук та статусу їх майнового
комплексу» визначено, що національні
галузеві академії наук є державними
науковими організаціями України, які
здійснюють
фундаментальні
дослідження, організовують, проводять
та координують прикладні дослідження у
відповідних галузях науки; статтею 7
Статуту НААН – академія організовує і
проводить фундаментальні і прикладні
наукові
дослідження
в
наукових
установах, які перебувають у її віданні.
Згідно із частиною першою статті 87
Бюджетного кодексу України (у редакції
від 13.12.2019) до видатків, що
здійснюються з Державного бюджету
України, належать видатки лише на
фундаментальні
та
прикладні
дослідження і сприяння науковотехнічному
прогресу
державного
значення.
Отже,
фінансування
пошукових
досліджень,
як
окремого
виду
досліджень,
за
рахунок
коштів
державного бюджету не передбачено.
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22) Використання коштів з
порушенням
чинного
законодавства – 1 948,7 тис. грн
(ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки»)

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

контролем контролюючих органів (раз на 2 роки регулярно
перевіряє Держаудитслужба та раз на 2 роки – Рахункова
палата), за результатами перевірок яких використання
бюджетних коштів на проведення фундаментальних,
прикладних і пошукових досліджень було визнано
цільовим.
Отже, відповідно до зазначеного пояснення НААН кошти
державного
бюджету за загальним фондом за
КПКВК 6591060 у сумі 14150,0 тис. грн використані
НААН для проведення пошукових досліджень на цілі, що
відповідають напрямам використання бюджетних коштів, є
цільовим використанням бюджетних коштів,
і не є
кримінальним правопорушенням.

Таким чином, кошти
державного
бюджету за загальним фондом за
КПКВК 6591060 у сумі 14150,0 тис. грн
(2018 рік – 8500,0 тис. грн, 2019 рік –
5650,0 тис. грн), використані НААН на
проведення
пошукових
досліджень
(виконання яких частиною першою
статті 87 Бюджетного кодексу України
не передбачено), тобто на цілі, що не
відповідають напрямам використання
бюджетних коштів, визначеним у
паспорті бюджетної програми, та
відповідно до статті 119 Бюджетного
кодексу
України
є
нецільовим
використанням бюджетних коштів, а
також
порушенням
бюджетного
законодавства (пункт 24 частини першої
статті 116 Бюджетного кодексу України),
і
має
ознаки
кримінального
правопорушення, передбаченого статтею
210 Кримінального кодексу України.
Зауваження не приймається.
НААН в порушення п.6 Постанови
№ 1084 при фінансуванні окремих
наукових і науково-технічних програм
визначено їх виконавцем ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
із
застосуванням конкурсного відбору
відповідно до Положення № 20, яке
поширюються лише на наукові установи
відання НААН, а не процедури закупівлі,

Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
1. ТОВ Інститут інноваційної біоекономіки» (у 2018 році
ЗАТ
«Інститут
інноваційного
провайдингу»)
в
установленому порядку приймало участь у конкурсі з
визначення НААН виконавців наукових досліджень згідно
з Положенням про порядок формування тематики наукових
досліджень на 2016–2020 роки. За результатами конкурсу
ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» визнано
переможцем.
 Відповідно до Статуту Національна академія

35

№
п/п

Зміст звіту

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

аграрних наук України є самоврядною науковою
організацією,
що
самостійно
визначає
тематику
фундаментальних і прикладних наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок, форми
організації та проведення фундаментальних і прикладних
наукових
досліджень
і
науково-технічних
(експериментальних)
розробок,
формування
своєї
структури,
вирішення
науково–організаційних,
господарських, кадрових питань, здійснення міжнародних
наукових зв’язків у частині, що не суперечить чинному
законодавству (підпункт 4 пункту 1 глави І). Основні
завдання і функції представлені в підпункті 6 пп.1, 2, 3,
підпункті 7 пп.1, 2, 3, 4, 7 глави І Статуту.
 Згідно з чинним законодавством підстави виконання
державних програм наукових досліджень на замовлення
НААН
недержавними
науковими
установами
визначаються:
- рівністю наукових установ усіх форм власності в
правах здійснення наукової діяльності за Законом України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»: ст. 1, п.16;
ст. 7, пп.1, 3, 7, 17; ст. 18, п.3;
- результатами державної атестації наукових установ і
включенням в державний реєстр (Закон України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»: ст. 11, п.1; ст. 12,
п. 1; постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017
№ 540 «Про затвердження порядку проведення державної
атестації наукових установ» пп.1, 5, 6, 11, 15, 22; наказ
Міністерства освіти і науки України від 19.09.2018 №1008
«Деякі питання державної атестації наукових установ»).
 Вибір головної установи – виконавця ПНД № 44
«Інноваційний розвиток» на 2016–2020 рр. пов’язаний з

внаслідок чого кошти державного
бюджету у сумі 1 948,7 тис. грн, які
спрямовані товариству на виконання
наукових досліджень, використані з
порушення зазначеної норми чинного
законодавства.
НААН може залучати ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки», яке є
недержавною науковою установою та не
перебуває у її віданні для виконання
фундаментальних
та
прикладних
досліджень
лише
відповідно
до
процедури закупівлі.
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Зауваження об’єктів контролю
тим, що Інститут інноваційної біоекономіки (провайдингу)
є фаховою спеціалізованою установою, створеною за
ініціативою НААН, Мінагрополітики, Міносвіти для
дослідження ринкових процесів в наукоємній сфері АПК і
створення адаптованих механізмів інноваційної діяльності
установ НААН в конкурентних умовах.
Наукова база і досвід Інституту, як головного
виконавця програм з інноваційного розвитку агарної науки
на замовлення НААН в 2006–2010 роки (ПНД № 47), 2011–
2015 роки (ПНД № 42, ПНД № 41), 2016–2020 роки
(ПНД № 44), а також з інноваційно-інвестиційного
розвитку АПК на замовлення Мінагрополітики (2007–
2012 роки).
 Висновок: Інститут інноваційної біоекономіки – до
2018
року
Інститут
інноваційного
провайдингу
Української академії аграрних наук – атестується
державою з 2006 року, має позитивний висновок
експертної комісії НААН щодо атестаційної оцінки
діяльності в системі аграрної науки, свідоцтво про
державну атестацію наукової установи: серія ДА № 00007,
наукову установу віднесено до ІІ класифікаційної групи,
термін до 31 травня 2022 року. Також отримано свідоцтво
№ 02779 серія ДР, яким підтверджується внесення
Інституту до державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави терміном до 31 травня 2022
року. Таким чином за результатами державної та відомчої
атестації Інститут визнано таким, що відповідає рівню
виконавця державних програм з актуальної тематики
розвитку АПК і аграрної науки.
На основі зазначених нормативно-правових актів
пропозиції ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки»

Результати розгляду зауважень
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33.

23) Встановлено:непродуктивне
– 122,0 тис. грн та неекономне –
3 192,4 тис. грн використання
бюджетних коштів науковими
установами мережі НААН.

34.

24)
Встановлено
втрати
державного бюджету на суму
1 826,2 тис. гривень.

35.

25) Крім того, допущено
порушення
бюджетного
законодавства при плануванні
видатків державного бюджету
за КПКВК 6591060 у сумі
782 387,6 тис. гривень.

Зауваження об’єктів контролю
були включені (розрахованої потреби у фінансуванні) до
бюджетних запитів на 2018–2021 роки за бюджетною
програмою КПКВК 6591060, які подавались Академією до
Мінфіну та передбачено йому фінансування із загального
фонду державного бюджету у 2018–2019 роках за
вказаною бюджетною програмою (підпункт 12 пункту 59
глави VI Статуту НААН).
Оскільки ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» є
головним виконавцем ПНД 44, його було включенно
НААН до фінансування з державного бюджету та кошти в
сумі 1948,7 тис. грн були використані ТОВ без порушення
бюжетного законодавства.
Зауваження Рахункової палати щодо непродуктивного
та неекономного використання коштів державного
бюджету будуть враховані.
НААН будуть вжиті невідкладні заходи щодо недопущення
в подальшому порушення бюджетного законодавства з
питання
нерезультативного,
непродуктивного,
неекономного використання коштів державного бюджету.
Зауваження Рахункової палати щодо втрат коштів
державного бюджету будуть враховані.
НААН будуть вжиті невідкладні заходи щодо недопущення
в подальшому порушення бюджетного законодавства з
питання втрат коштів державного бюджету.
На зауваження Рахункової палати НААН не
погоджується, як таке, що не відповідає дійсності та
пояснює таким.
При формуванні показників для складання бюджетного
запиту на 2018 рік
НААН керувалась наказом
Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, яким
затверджено Інструкцію з підготовки бюджетних запитів.

Результати розгляду зауважень

Розглядається як заходи реагування
НААН за результатами проведення
аудиту.
Однак
не
спростовує
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.

Розглядається як заходи реагування
НААН за результатами проведення
аудиту.
Однак
не
спростовує
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.
Зауваження не приймається.
Відповідно до інформаційної довідки
НААН, наданої до аудиту, при підготовці
бюджетного
запиту
до
проєкту
Державного бюджету України на
2018 рік Академія зобов’язала керівників
наукових установ надати відповідні
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Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Інструктивним листом Міністерства фінансів від 18.07.2017
№ 04110-09-9/19298 щодо підготовки бюджетних запитів
до проєкту державного бюджету на 2018 рік звернено увагу
головних розпорядників бюджетних коштів щодо
дотримання вимог Інструкції з підготовки бюджетних
запитів (№ 687) з дотриманням принципу обґрунтованості
витрат «від першої гривні» та доведено коефіцієнт
зростання посадового окладу працівника І тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2018 року на
10,1 відсотків.
НААН листами від 21.06.2017р. №13-/334 та від
26.07.2017р. №13-3/375 надіслано інформацію щодо
формування показників державного бюджету на 2018 рік,
якими зобов’язала провести детальні розрахунки цих
показників, враховуючи постанову Кабінету Міністрів
України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів».
Відповідно до вимог зазначеного чинного законодавства
НААН при складанні зведеного обґрунтованого розрахунку
на 2018 рік (4-наука) виключила непріоритетні та
неефективні видатки, які мали місце у розрахунках
наукових установ до бюджетного запиту на 2018 рік.
Слід відзначити, що ні вищенаведеними нормативноправовими актами, ні інструктивними листами Мінфіну не
передбачено, щоб головні розпорядники бюджетних
коштів не приймали заявки від підпорядкованих
бюджетних установ, натомість головних розпорядників
бюджетних коштів зобов’язано самостійно здійснити
розрахунки щодо зменшення (мінімізації) непріоритетних
та неефективних видатків.
Враховуючи зазначене НААН визначена потреба у

детальні
розрахунки,
зокрема
з
урахуванням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про
ефективне
використання
державних коштів». Однак науковими
установами
було
заплановано:
збільшення
штатної
чисельності
працівників на 239 осіб, фонду
преміювання, зростання посадового
окладу більше ніж на 10,1 відс.,
нарахування на заробітну плату без
врахування
фактичної
чисельності
працівників з інвалідністю у 2017 році.
При цьому НААН самостійно здійснено
мінімізацію
витрат
та
проведено
розрахунок потреби у фонді оплати праці
наукових установ на 2018 рік з
урахуванням кількісних та вартісних
факторів. Натомість НААН необхідно
було відповідно до пунктів 12 та
13 Порядку
складання,
розгляду,
затвердження та основних вимог до
виконання
кошторисі
бюджетних
установ,
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
28.02.2002 № 228 розглянути показники
проєктів кошторисів наукових установ
щодо
законності
та
правильності
розрахунків, додержання діючих ставок
(посадових окладів), норм, цін, лімітів та
на основі цих проєктів кошторисів
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Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

бюджетних коштах на 2018 рік
склала обсягом сформувати
бюджетний
запит
за
782387,6 тис. грн, яка була відображена у бюджетному КПКВК 6591060 на 2018 рік, а не робити
запиті на 2018 рік.
самостійний розрахунок потреби за
відсутності
достовірно
обрахованої
потреби науковими установами.
Внаслідок цього НААН, як головним
розпорядником бюджетних коштів, не
забезпечено достовірності поданого до
Мінфіну бюджетного запиту на 2018 рік
з визначеною потребою у бюджетних
коштах у сумі 782387,6 тис. грн, що є
порушенням вимог частини третьої
статті 35 Бюджетного кодексу України.
Зауваження Рахункової палати будуть враховані.
Розглядається як заходи реагування
НААН будуть вжиті невідкладні заходи щодо недопущення НААН за результатами проведення
Однак
не
спростовує
в подальшому порушення законодавства при проведенні аудиту.
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.
закупівлі товарів, робіт і послуг.
Терміново буде проведено семінар (навчання) з
бюджетними науковими установами та державними
підприємствами дослідними господарствами мережі
НААН з питань виконання вимог Закону України «Про
публічні закупівлі».
Зауваження Рахункової палати будуть враховані.
Розглядається як заходи реагування
НААН будуть вжиті невідкладні заходи щодо недопущення НААН за результатами проведення
в подальшому порушення бюджетного
законодавства аудиту.
Однак
не
спростовує
науковими установами.
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.

36.

26) Науковими установами, які
перебувають у віданні НААН
встановлено порушення норм
чинного законодавства при
проведенні закупівлі товарів,
робіт
і
послуг
–
51 503,2 тис. гривень.

37.

27) Науковими установами, які
перебувають у віданні НААН
здійснено
непродуктивне
використання
коштів
державного
бюджету
–
2 414,0 тис. гривень.
28) Науковими установами, які Зауваження Рахункової палати будуть враховані.
Розглядається як заходи реагування
перебувають у віданні НААН, НААН будуть вжиті невідкладні заходи щодо недопущення НААН за результатами проведення
здійснено
нерезультативне в подальшому порушення бюджетного законодавства аудиту.
Однак
не
спростовує

38.
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40.

Зміст звіту
використання
коштів
державного
бюджету
–
1 262,5 тис. гривень.
29)
Не
забезпечено
правильність та своєчасність
відображення
в
бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності фінансовогосподарських
операцій
–
102 443,3 тис. гривень.

Зауваження об’єктів контролю
науковими установами.

Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
В обліку наукових установ НААН господарські операції
відображаються в тому місяці, в якому надійшли первинні
документи, про що свідчить дата на вхідній
кореспонденції. Таким чином, науковими установами
забезпечується
своєчасність
обліку
господарських
операцій.
Також науковими установами НААН щорічно проводиться
інвентаризація активів та зобов’язань, де перевіряються і
документально підтверджуються їх наявність, стан,
відповідність критеріям визнання і оцінка. При цьому
забезпечуються виявлення фактичної наявності активів та
перевірка повноти відображення зобов’язань; установлення
лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх
наявності з даними бухгалтерського обліку; виявлення
активів, які частково втратили свою первісну якість та
споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та
нематеріальних активів, що не використовуються,
невикористаних сум забезпечення; виявлення активів і
зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання.
За результатами проведеної у 2019 році та в наступних
періодах інвентаризації активів та зобов’язань науковими
установами постійно забезпечується правильність їх
відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності.
Необхідно зазначити, що основна частина цих зауважень
Рахункової палати врахована під час проведення аудиту.
30) Встановлено: втрати коштів Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.

Результати розгляду зауважень
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.
Зауваження не приймається.
Під час проведення заходів контролю у
наукових установах, які перебувають у
віданні НААН, встановлені факти щодо
незабезпечення
правильності
та
своєчасності
відображення
в
бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності
окремих
фінансовогосподарських операцій у загальній сумі
102 443,3 тис. гривень.

Зауваження не приймається.
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Зауваження об’єктів контролю

державного бюджету у сумі НААН вживала всі необхідні заходи для стягнення
1 826,2 тис. грн (претензійна заборгованості.
робота).
Крім
того,
підтвердженням
належного
ведення
претензійно-позовної роботи НААН щодо стягнення
дебіторської заборгованості є рішення суду апеляційної
інстанції у справі № 910/4686/13 від 09.07.2019, за яким
позов НААН до УКДК «Украгропромбуд» про стягнення
677 008,52 грн задоволено, та повернено зазначені кошти у
2019 році до державного бюджету.
Також рішенням суду від 13.11.2019 у справі
№ 927/369/19 позовні вимоги про стягнення 447314,38 грн
з ТОВ «Еквітес-Груп-С» за користування державним
майном задоволено повністю.
Таким чином, у фінансовому еквіваленті за 2019 рік за
позовами НААН повернено на користь держави грошові
кошти у розмірі – 1 144 633,16 гривень.
31)
Слід
зазначити,
що У 2018 році НААН вчасно надала Міністерству фінансів
паспорти бюджетної програми проєкт паспорта бюджетної програми за КПКВК 6591080
за
КПКВК
6591080, (лист від 25.01.2018р. №13-2/27), який, з вини Міністерства
затверджені спільним наказами фінансів України був затверджений лише 03.04.2018.
НААН та Мінфіну: на 2018 рік У 2019 році у зв`язку з виробничою необхідністю виникла
–
відповідно
03.04.2018 потреба у внесенні змін до складу конкурсної комісії з
№125/402 та на 2019 рік – від визначення
виконавців
бюджетної
програми
28.05.2019 № 60 з обсягом КПКВК 6591080
за
напрямом
«Селекція
бюджетних
призначень
за сільськогосподарських культур у ланках первинного
загальним фондом державного рослинництва».
бюджету
щорічно
– НААН листом від 10.05.2019 № 13-2/287 направила на
1 527,5 тис. грн,
тобто
з погодження до Міністерства фінансів України паспорт
порушенням частини восьмої бюджетної програми за КПКВК 6591080.
статті 20 Бюджетного кодексу Однак Міністерство фінансів України погодило паспорт
України щодо недотримання бюджетної програми за КПКВК 6591080 лише 27.05.2019.

Результати розгляду зауважень
Надана інформація розглядається як
додаткова,
однак
не
спростовує
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.

Зауваження не приймається.
Надана інформація не спростовує
кваліфікацію порушення у проєкті звіту
щодо
недотримання
термінів
затвердження
у
2018–2019
роках
паспортів бюджетної програми за
КПКВК 6591080.
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Зауваження об’єктів контролю

термінів їх затвердження – на У подальшому порушень Академією бюджетного
47 та 102 дні відповідно.
законодавства Міністерством фінансів України та
Державною казначейською службою України не
встановлено.
32) Аудит зауважив, що у 2018– Свідчення про недосконалість механізмів надання
2019
роках
виробництвом державної підтримки та неефективність бюджетної
насінництва займалися понад програми КПКВК 6591080 не відповідає дійсності.
100 суб’єктів господарювання, У 2019 році після оголошення НААН конкурсу з
які перебувають у віданні визначення виконавців цієї програми, оприлюдненого у
НААН. Водночас заявки на журналі «Вісник аграрної науки» та на офіційному вебучасть у конкурсі подано лише сайті НААН, лише три підприємства надали належним
трьома
такими
суб’єктами чином оформлені документи.
господарювання,
що
може
свідчити як про недосконалість
механізмів
надання
такої
підтримки,
так
і
про
неефективність цієї бюджетної
програми.
33) Кошти державного бюджету Твердження є помилковими та не відповідають
за КПКВК 6591080 «Здійснення вимогам постанов Кабінету Міністрів України від
заходів
щодо
підтримки 13.06.2012 № 530 та від 18.03.2009 № 232, у яких
науково-дослідних
зазначено, що кошти використовуються за напрямом
господарств»
у
сумі селекція сільськогосподарських культур у ланках
2 611,97 тис. грн використані первинного насінництва за призначенням на роботи з
НААН на цілі, що не первинного насінництва, починаючи з розмноження
відповідають
напрямам насіння в розсадниках 1 та 2 років до категорії еліта.
використання
бюджетних Первинне насінництво є безпосереднім продовженням
коштів, визначеним у паспорті селекції.
бюджетної програми та в
порядку
використання
бюджетних
коштів,
що

Результати розгляду зауважень

Зауваження не приймається.
Надана інформація не спростовує
висновку
щодо
недосконалості
механізмів надання державної підтримки
та про неефективності бюджетної
програми КПКВК 6591080 за напрямом
«Селекція
сільськогосподарських
культур
у
ланках
первинного
рослинництва».

Зауваження не приймається.
У 2018–2019 роках кошти державного
бюджету за КПКВК 6591080 у сумі
2 612 тис. грн за загальним фондом
(2018 рік – 1 527,5 тис. грн, 2019 рік –
1 084,5 тис. грн ) фактично спрямовані
на
виробництво
та
розмноження
оригінального насіння. При цьому,
відповідно до паспорта бюджетної
програми за КПКВК 6591080 та Порядку
№
530
(пункт 3),
кошти
використовуються за напрямом –
селекція сільськогосподарських культур
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Результати розгляду зауважень

Законодавство України не передбачає часткову
компенсацію вартості виконаних робіт у первинному
насінництві, пропорційно обсягам фактично понесених
витрат підприємством.
Відшкодування часткової вартості виконаних робіт у
первинному насінництві,
відповідно
до
чинного
законодавства проводиться на протязі року на підставі
документів, наданих підприємствами НААН для
відшкодування.
Проведення часткового відшкодування фактичних витрат
за
КПКВК
6591080
здійснювалось
державним
підприємствам відповідно розподілу бюджетних коштів,
затвердженого наказами НААН «Про затвердження
розподілу коштів державного бюджету, передбачених на

у ланках первинного рослинництва.
Отже, кошти державного бюджету за
КПКВК 6591080 у сумі 2 612 тис. грн
використані НААН на цілі, що не
відповідають напрямам використання
бюджетних коштів, визначеним у
паспорті бюджетної програми та в
порядку
використання
бюджетних
коштів, що відповідно до статті 119
Бюджетного
кодексу
України
є
нецільовим використанням бюджетних
коштів,
а
також
порушенням
бюджетного законодавства (стаття 116
Бюджетного кодексу України), та має
ознаки кримінального правопорушення,
передбаченого
статтею 210
Кримінального кодексу України.
Зауваження не приймається.
Відповідно до пункту 4 Порядку № 232
Розподіл бюджетних
коштів за
погодженням з Мінфіном пропорційно
прогнозованим обсягам витрат на
виконання
робіт
у
первинному
насінництві кожного підприємства, що
визначені
науково-виробничими
програмами первинного насінництва на
відповідний рік, здійснює, зокрема,
Національна академія аграрних наук – за
програмою
«Селекція
сільськогосподарських
культур
у
ланках
первинного
рослинництва».
Так,

відповідно до статті 119
Бюджетного кодексу України є
нецільовим
використанням
бюджетних коштів, а також
порушенням
бюджетного
законодавства
(стаття
116
Бюджетного кодексу України),
та має ознаки кримінального
правопорушення,
передбаченого статтею 210
Кримінального кодексу України

44.

34) Аудит засвідчив, що
фактичні видатки з виконаних
робіт
у
первинному
рослинництві,
подані
державними підприємствами до
НААН
для
отримання
компенсації, у 2018 році
становили 4 086,8 тис. грн,
виплачено
компенсації
з
державного бюджету у сумі
1 527,5 тис. грн (37,4 відс.); у
2019 році – подали на
компенсацію
витрат
–
2 252,7 тис. грн, виплачено –
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1084,5 тис. грн (48,1 відс.).
Водночас часткова компенсація
вартості виконаних робіт у
первинному
насінництві
виплачувалась
НААН
державним
підприємствам
непропорційно
обсягам
фактично понесених витрат
кожного підприємств, а саме: у
2018 році від 13,6 відс. до
93,8 відс.; у 2019 році – від
19,5 відс. до 98,2 відсотка. При
цьому
розподіл
коштів
державного
бюджету
за
КПКВК 6591080 у 2018 та
2019 роках
затверджувався
наказами НААН пропорційно
прогнозним обсягам затрат
кожного
підприємства
–
68,7 відс.
у
2018 році,
63,6 відс. – у 2019 році.
35) В порушення абзацу
першого частини п’ятої статті
11
Закону
№
185
ДП ДГ «Красноградське»
ДУ Інституту зернових культур
не забезпечено перерахування
частини чистого прибутку до
державного
бюджету
у
загальному
обсязі
1 915,3 тис. грн (2018 рік –

фінансування заходів з селекції сільськогосподарських
культур у ланках первинного рослинництва» на 2018–
2019 роки, які були погоджені Мінфіном, що передбачено
Порядком використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для селекції в рослинництві,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
18 березня 2009 № 232.
Міністерством фінансів та Державною казначейською
службою України, приймаючи до оплати рахунки та інші
документи з відшкодування державним підприємствам
понесених витрат виконаних робіт у первинному
насінництві, порушень не виявлено.

Розподіл кошів державного бюджету за
КПКВК 6591080 у 2018 та 2019 роках
затверджувався
наказами
НААН
пропорційно прогнозованим обсягам
витрат кожного підприємства – 68,7 відс.
у 2018 році, 63,6 відс. – у 2019 році.
Проте, фактично часткова компенсація
вартості виконаних робіт у первинному
насінництві
виплачувалась
НААН
державним
підприємствам
непропорційно
обсягам
фактично
понесених витрат кожного підприємства,
а саме: у 2018 році – від 13,6 відс. до
93,8 відс.; у 2019 році – від 19,5 відс. до
98,2 відсотків.

Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Фінансовим планом ДПДГ «Красноградське» ДУ Інституту
зернових культур НААН на 2020 рік затверджено
відрахування частини чистого прибутку в сумі
856,0 тис. грн (рядки 2011, 2115, 3156/1).

Зауваження не приймається.
Період, охоплений аудитом становив
2018–2019 роки, тому у проєкті звіту
зазначено, що саме у 2018-2019 роках
ДП ДГ «Красноградське» ДУ Інституту
зернових культур НААН, яке отримало у
2018–2019 роках з державного бюджету
найбільшу
суму
компенсації
(886 тис. грн – у 2018 році, 837,5 тис. грн
– у 2019 році), в порушення абзацу
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На землях ДП ДГ висіваються сільськогосподарські
культури із застосуванням різних систем захисту рослин,
удобрення
з
метою
подальшого
розроблення
найоптимальнішої технології вирощування культури при
максимально ефективній системі удобрення та захисту
рослин із випробуванням нових зразків засобів захисту
рослин, міндобрив, які доставляються до підприємств
НААН із усіх регіонів України як автомобільним
транспортом, так і залізничним, вартість доставки яких
включено у ціну реалізації таких добрив, засобів захисту
рослин.
З проведеного аналізу вартості придбаних мінеральних

першого частини п’ятої статті 11 Закону
№ 185 не забезпечено перерахування
частини чистого прибутку до державного
бюджету
у
загальному
обсязі
1 915,3 тис. грн
(2018 рік
–
1 497,8 тис. грн,
2019 рік
–
417,5 тис. гривень). Слід зазначити, що
ДП ДГ «Красноградське» ДУ Інституту
зернових культур НААН не є науковою
установою
та
не
включено
до
Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави.
У зауваженнях НААН зазначено,
що
фінансовим
планом
ДП ДГ «Красноградське» ДУ Інституту
зернових культур НААН саме на 2020 рік
затверджено
відрахування
частини
чистого
прибутку
в
сумі
856,0 тис. гривень.
Зауваження не приймається.
Надана інформація розглядається як
пояснення та не спростовує висновку у
проєкті
звіту
щодо
перевищення
закупівельних цін на комплексні добрива
державних підприємств, які перебувають
у віданні НААН, у порівнянні із
середніми цінами по Україні на
28,8 відс., і на карбамідно-аміачну
суміш – на 5,3 відсотка. Контрольна
група при аналізі цін використовувала
офіційну звітність: форму 50-сг «Основні

1 497,75 тис. грн, 2019 рік –
417,5 тис. гривень).

46.

36) Аналіз даних, наведених у
таблиці 8, засвідчує, що
закупівельні ціни на комплексні
добрива перевищують середні
їх ціни по Україні на 28,8 відс, і
на карбамідно-аміачну суміш –
на 5,3 відсотка.
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37) Аналіз даних наведених в
таблиці
9
засвідчує,
що
закупівельні ціни, зокрема,
ДП «ДГ «Еліта» на гербіциди
перевищують середні в Україні
майже в 9 разів.

48.

38) Передбачені паспортом
бюджетної
програми
КПКВК 6591100 «Збереження
природно-заповідного фонду в
біосферному
заповіднику
«Асканія- Нова» результативні
показники є невиконаними, а
завдання бюджетної програми –
не досягнені.

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

добрив лише у 1,3 або 10 відс. економічно активних
господарств НААН вартість придбання міндобрив та
засобів захисту рослин вище ніж середня по Україні, які за
браком фінансових ресурсів не змогли завчасно придбати
добрива, і купували їх безпосередньо перед внесенням на
посіви сільгоспкультур.
У інших господарствах, які придбавали та вносили
міндобрива, вартість добрив відповідає середній ціні за
даними Держстату.
З приводу завищених закупівельних цін на гербіциди,
незрозуміло чому вказана така низька ціна середня по
Україні, якщо найпоширеніший у використанні для
обробітку озимих інceктицид Моспілан коштує 598 грн/кг,
а Aмплігo, який використовується для обробітку садів,
кукурудзи, соняшника, сої коштує 3000 грн за 1 л;
пестицидів від 300 грн і вище; гербіцидів від 140 грн/л, а
більш ефективних – від 300 грн/літр.

економічні
показники
роботи
сільськогосподарського підприємства» за
2018, 2019 роки та статистичні дані.

Зауваження Рахункової
палати не відповідають
дійсності.
Паспортом бюджетної програми за КПКВК 6591100 на
2018–2019 роки визначені такі завдання бюджетної
програми:
1. Збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику
«Асканія-Нова» та утримання екосистем зоопарку та
дендропарку.
2. Проведення еколого-просвітницької діяльності.

Зауваження не приймається.
Надана інформація розглядається як
пояснення, проте не спростовує висновку
у проєкті звіту щодо перевищення
закупівельних
цін,
зокрема,
ДП «ДГ «Еліта»
на
гербіциди
у
порівнянні з середніми в Україні, майже
в 9 разів. Контрольна група при аналізі
цін використовувала офіційну звітність:
форму 50-сг «Основні економічні
показники
роботи
сільськогосподарського
підприємства»
за
2018, 2019 роки та статистичні дані.
Зауваження не приймається.
У проєкті звіту детально проаналізовано
виконання результативних показників,
більшість з яких є невиконаними, та
зазначено причини їх невиконання. Крім
того,
надано
оцінку
фінансового
забезпечення біосферного заповідника
«Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна,
який є незадовільним, у результаті чого
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3. Впровадження інтродукованих видів рослин і тварин в
зоокуточки, зоопарки, дендропарки та ботанічні сади
державного та приватного сектору економіки.
Рівень виконання результативних показників бюджетної
програми, які визначають виконання завдання 1, у 20182019 роках становить 100 відс. (ротація плідників ссавців
та птахів зоопарку, рівень збереження видів і форм звірів
зоопарку, рівень збереження видів і форм птахів зоопарку,
рівень збереження видів рослин дендропарку і заповідного
степу, рівень збереження видів тварин, занесених до
Червоної книги України та Червоного списку МСОП).
Отже завдання 1 досягнено в повному обсязі.
Рівень виконання результативних показників бюджетної
програми
(кількість
відвідувачів
постійнодіючих
експозицій), які визначають виконання завдання 2,
становить відповідно 80 відс. і 92,2 відс. з незалежних від
Біосферного
заповідника
«Асканія-Нова»
причин
(бездоріжжя), завдання 2 досягнені відповідно на 80 відс. і
92,2 відсотка.
Рівень виконання результативних показників бюджетної
програми (кількість реалізованих диких тварин зоопарку у
2018 році – 30,7 відс. і у 2019 році – 46,4 відс., кількість
реалізованого посадкового матеріалу рослин дендропарку у
2018 році – 12,5 відс. і у 2019 році – 10,3 відс.), які
визначають виконання завдання 3, недостатній, що
обумовлено посушливими погодними умовами у 2018–
2019 роках та економним витрачанням водних ресурсів у
зв`язку із обмеженим фінансуванням з державного
бюджету.
Паспортом бюджетної програми за КПКВК 6591100 на
2018–2019
роки
передбачено
16
результативних

існують
високі
ризики
щодо
незабезпечення належного збереження та
використання природного генофонду
біосферного
заповідника
«АсканіяНова», який входить до мережі
біосферних
резерватів
(сертифікат
ЮНЕСКО від 15.02.1985).
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показників, з яких 13 виконано на 100 відс., 1 показник на
80 –92,2 відсотки. Лише 2 показники виконані недостатньо
з незалежних від заповідника обставин. Всі результативні
показники якості виконані на 100 відсотків.
Мета бюджетної програми «Збереження, підтримання та
забезпечення біорізноманіття та екосистем в біосферному
заповіднику «Асканія-Нова» у 2018–2019 роках досягнена.
До розділу 4 Стан управління НААН об’єктами державної власності
1) Зменшення площі земельних Площа земельних ділянок, які перебувають у постійному Зауваження не приймається.
ділянок.
користуванні установ та підприємств НААН, зменшилась В проєкті звіту наведено факт зменшення
на 0,2 тис. га (станом на 01.01.2019 – 464,8 тис. га, на площі.
Наведена
в
зауваженнях
01.01.2020 – 464,6 тис. га) за рахунок земель інформація
містить
пояснення
сільськогосподарського призначення установ НААН, які зменшення площ і не спростовує
були передані учасникам антитерористичної операції наведені в проєкті звіту факти.
відповідно до діючого законодавства України.
2)
Недотримання
вимог Земельні ділянки, право власності (користування) на які Зауваження не приймається.
Земельного кодексу України виникло до 2004 року, вважаються сформованими Відповідно до частини першої статті 791
(ст. 791) – не внесено відомості незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
Земельного кодексу України формування
про земельні ділянки до У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не земельної ділянки полягає у визначенні
Державного
земельного внесені до Державного реєстру земель, їх державна земельної ділянки як об’єкта цивільних
реєстрація здійснюється на підставі технічної документації прав. Формування земельної ділянки
кадастру.
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж передбачає визначення її площі, меж та
земельної ділянки в натурі (на місцевості) або технічної внесення інформації про неї до
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за Державного земельного кадастру. Згідно
частиною
третьою
статті
791
заявою їх власників (користувачів земельної ділянки з
державної чи комунальної власності).
Земельного кодексу України сформовані
Установами та підприємствами НААН проведена земельні ділянки підлягають державній
відповідна робота щодо виготовлення землевпорядної реєстрації у Державному земельному
документації із внесення відомостей про земельні ділянки кадастрі.
до Державного земельного кадастру. Проте ця робота Земельні ділянки, право власності
блокується Головними управліннями Держгеокадастру в (користування) на які виникло до
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областях.
Керівниками установ та підприємств НААН
порушуються вимоги земельного законодавства.

51.

52.

3) Заниження облікових даних
щодо
вартості
земельних
ділянок, які обліковуються в
установах НААН (нормативна
грошова оцінка 1 га ріллі у
Житомирській
області
–
21,4 тис. грн (у Черкаській
області – 33,6 тис. гривень.).

Результати розгляду зауважень
не

Відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення – нормативна
грошова
оцінка
земельних
ділянок
проводиться
юридичними особами, які є розробниками документації із
землеустрою
відповідно
до Закону
України
«Про землеустрій».
Отже, вказані в проєкті звіту Рахункової палати показники
нормативної грошової оцінки землі, яка поставлена на
баланс установ НААН, не занижені, а розраховані
юридичними особами, які проводять нормативну грошову
оцінку землі.
4)
Не
відображено
в За 2019 рік вартість земельних ділянок по установах та
бухгалтерському
обліку підприємствах НААН відображена в складі нематеріальних
вартість земельних ділянок .
активів (Баланс (Звіт про фінансовий стан)), тис. грн:
- Інститут зернових культур НААН – 13145,0;
- Генічеська дослідна станція ДУ Інституту зернових
культур НААН – 4049,0;
- Ерастівська дослідна станція ДУ Інституту зернових
культур НААН – 44152,0;
- Розівська дослідна станція ДУ Інституту зернових
культур НААН – 25892,0;
- Синельниківська дослідна станція ДУ Інституту
зернових культур НААН – 13208,0;

2004 року і на які видані державні акти
переважно мають інші межі.
Однією з причин припинення існування
земельної ділянки як об’єкта цивільних
прав і скасування її державної реєстрації
відповідно до частини тринадцятої
статті 791 Земельного кодексу України є
її поділ або об’єднання.
Зауваження не приймається
В проєкті звіту здійснено порівняння
вартості
земельних
ділянок,
які
обліковуються на балансах установ
відання НААН та нормативної грошової
оцінки 1 га, яке засвідчило заниження
облікових даних.

Зауваження не приймається
Відповідно до пункту 2 розділу ІІ
Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 122 «Нематеріальні активи»,
затвердженого наказом Міністерства
фінансів України 12.10.2010 № 1202, для
цілей
бухгалтерського
обліку
нематеріальні активи включають права
користування
майном
(право
користування земельною ділянкою, крім
права
постійного
користування
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- ДП «ДГ «Красноградське» ДУ Інституту зернових
культур НААН» – 4252,0;
- ДП «ДГ «Поливанівка» ДУ Інституту зернових
культур НААН» – 35140,0;
- ДП «ДГ «Дніпро» ДУ Інституту зернових культур
НААН» – 25701,0;
- ДП «ДГ «Радехівське» Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН» – 29306,0;
- Національний науковий центр «Інститут аграрної
економіки» - 62049,0;
- Інститут біоенергетичних культур і цукрових
буряків НААН – 157621,0;
- ДП
«ДГ
«Шевченківське»
Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН –
14872,0.
5)
Недотримання
Порядку В результаті технічного опису Інститутом садівництва
застосування плану рахунків НААН помилково було відображено дані про земельну
бухгалтерського
обліку
в ділянку на рахунку 1216 «Інші нематеріальні активи».
державному секторі при обліку
земельних ділянок.
6) Недотримання частини 1
статті
182
Господарського
кодексу України (за попереднім
договором
суб'єкт
господарювання зобов'язується
у певний строк, але не пізніше
одного
року
з
моменту
укладення
попереднього
договору, укласти основний
господарський
договір
на

Документи, якими було посвідчено право власності чи
право постійного користування земельною ділянкою
(державні акти), видані до набрання чинності Законом
України «Про Державний земельний кадастр», є дійсними.
У постійному користуванні установ та підприємств НААН
земельні
ділянки
перебувають
відповідно
до
правовстановлюючих документів на землю (державні акти
на право постійного користування землею та витяги з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно):
- Інститут кормів та сільського господарства Поділля

Результати розгляду зауважень
земельною
ділянкою,
право
користування будівлею, право на оренду
приміщень тощо).
Таким чином, факти невідображення в
бухгалтерському
обліку
вартості
земельних ділянок встановлені під час
аудиту на об’єктах контролю, а
неправильне відображення потребує
коригування.

Зауваження не приймається
В проєкті звіту відображено факт
неправильного ведення обліку земельної
ділянки. Наведена в зауваженнях
інформація містить пояснення і не
спростовує наведений в звіті факт.
Зауваження не приймається
В проєкті звіту відображено факт не
виконання вимог Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» від
01.07.2004 № 1952 (стаття 4), зокрема,
речові права та їх обтяження підлягають
державній реєстрації.
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умовах,
передбачених
попереднім
договором)
та
статті 4 Закону України «Про
державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх
обтяжень»
від
01.07.2004
№ 1952 (державна реєстрація
права постійного користування
земельної ділянки)

НААН – кадастрові номери присвоєні на площу –
1097,586 га
(приєднані
земельні
ділянки
ДП «ДГ «Бохоницьке»);
- ДП «ДГ «Корделівське» Інституту картоплярства
НААН» – 1969,8 га;
- ДП «ДГ Подільської дослідної станції садівництва
Інституту садівництва НААН» – 573,35 га;
Національний
науковий
центр
«Інститут
землеробства НААН» – 114,169 га (приєднані земельні
ділянки ДП «ДГ «Чабани»);
- Інститут зернових культур НААН – 988,743 га;
- ДП «ДГ «Красноградське» ДУ Інституту зернових
культур НААН» – 1244,57 га;
- Розівська дослідна станція ДУ Інституту зернових
культур НААН – 1743,218 га;
- Дніпропетровська дослідна станція Інституту
овочівництва і баштанництва НААН – 403,9 га;
- ДП «ДГ «Широке» Донецької державної
сільськогосподарської дослідної станції НААН» –
6143,49 га;
- Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН –
1053,733 га;
- ДП «ДГ «Шевченківське» Інституту біоенергетичних
культур і цукрових буряків НААН» – 3944,353 га;
ДП
«ДГ
«Саливонківське»
Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН» –
1685,044 га;
- ДП «ДГ «Еліта» Миронівського інституту пшениці
імені В.М. Ремесла НААН» – 1418,6 га.
Отже, твердження щодо недотримання ст. 4 Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на

Результати розгляду зауважень
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7)
Щодо
передання
ГУ Держгеокадастру в ІваноФранківській області земельних
ділянок П’ядицькій сільській
об’єднаній
територіальній
громаді у комунальну власність
та Коломийській міській раді у
комунальну власність.
8)
Щодо
передання
ГУ Держгеокадастру в Одеській
області
земельних
ділянок
ДП «ДГ імені О.В. Суворова»
Інституту
сільського
господарства
Причорномор’я
НААН»
у
постійне
користування
ТОВ
«Надія
та
взаємодопомога»
та
ТОВ «Роздільнянське
товариство інвалідів».
9)
Щодо
затвердження
Генерального плану селища
Чабани
та
містобудівної
документації села Гатне щодо
розширення меж населених
пунктів за рахунок земель
ДП «ДГ «Чабани».

Зауваження об’єктів контролю
нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952 є
хибним, оскільки в установах та на підприємствах є
правовстановлюючі документи на земельні ділянки, які є
дійсними.
На цей час тривають судові справи щодо повернення
земельних
ділянок
Прикарпатській
державній
сільськогосподарській
дослідній
станції
Інституту
сільського господарства Карпатського регіону у постійне
користування, якими вона користується.

Результати розгляду зауважень

Зауваження не приймається
У зауваженнях надано пояснення, яке не
спростовує наведені у проєкті звіту
факти.

Господарством через суд доведено незаконність дій
ГУ Держгеокадастру в Одеській області при передачі
ТОВ «Надія та взаємодопомога» та ТОВ «Роздільнянське
товариство інвалідів» у постійне користування земельних
ділянок, якими користується господарство.

Зауваження не приймається
У зауваженнях надано пояснення, яке не
спростовує наведені у проєкті звіту
факти.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 Земельного кодексу України
землі та земельні ділянки державної власності, включені в
межі населеного пункту (крім земель, які не можуть
передаватися
у
комунальну
власність,
зокрема
Національної академії аграрних наук України), переходять
у власність територіальної громади.
До земель державної власності, які не можуть передаватися
у комунальну власність, належать земельні ділянки, що

Зауваження не приймається
У зауваженнях надано пояснення, яке не
спростовує наведені у проєкті звіту
факти. Водночас, у проєкті звіту
наведено інформацію про подальше
розпорядження місцевими органами
самоврядування
землями
державної
власності
після
затвердження
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58.

10) Договори
діяльність.

спільну

59.

11)
ННЦ
«Інститут
ґрунтознавства
агрохімії»,
Державним
підприємством
«Дослідне
господарство
«Поливанівка» та «Кутузівка» у
2006 – 2007 роках за згодою
УААН здійснено правочини з
наданими
їм
у
постійне
користування
земельними
ділянками площею 2810 га, які
фактично надають можливість
комерційним
структурам
здійснювати
виробничу

використовуються Чорноморським флотом Російської
Федерації на території України на підставі міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, земельні ділянки, на яких розташовані
будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної
власності, а також земельні ділянки, які перебувають у
постійному користуванні органів державної влади,
державних підприємств, установ, організацій, крім
випадків передачі таких об’єктів у комунальну власність.
Отже, включення земельних ділянок державної власності у
межі району, села, селища не тягне за собою припинення
права власності і права користування цими земельними
ділянками.
Договори про спільну діяльність, які діють на сьогодні
були укладені попереднім керівництвом Національної
академії аграрних наук України.
На цей час проводиться відповідна робота щодо розірвання
зазначених договорів.
Повідомляємо, що дозвіл на укладення зазначених
правочинів був наданий за попереднього керівництва
УААН у 2006 – 2007 роках на підставі відповідних рішень
Президії УААН. Президією НААН було вжито низку
заходів щодо припинення зазначених договорів, зокрема
попереджено керівників зазначених дослідних господарств
та наукових установи щодо розторгнення договорів. На цей
час питання вирішуються у судовому порядку.

Результати розгляду зауважень
Генерального плану.

Зауваження не приймається
У зауваженнях надано пояснення, яке не
спростовує наведені у проєкті звіту
факти.
Зауваження не приймається
У зауваженнях надано пояснення, яке не
спростовує наведені у проєкті звіту
факти.
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61.
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діяльність
на
площах
землекористування
НААН,
призначених для наукових
цілей.
12) Аудит засвідчив, що станом
на 01.01.2020 на підприємствах,
в установах та організаціях
відання НААН обліковується
15 185 об’єктів нерухомого
майна, відмінних від земельних
ділянок, з яких державній
реєстрації
підлягає
13 434 об’єктів.
Проте
на
вказану
дату
державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно проведено
лише за 1355 об’єктами
(10,1 відсотка). Не внесеними
до
Єдиного
реєстру
об’єктів державної власності
є
відомості
по
20 балансоутримувачах
(14 державних підприємств та
6 бюджетних установ), чим не
дотримано вимоги пункту 4
Положення № 467.
13) За показником EBITDA на
1 га
сільськогосподарських
угідь ефективність діяльності
державних підприємств НААН
незалежно від їх заборгованості

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Упродовж 2017–2019 років Академія своїми рішеннями
(постанови, накази тощо) зобов’язала керівників
підвідомчих установ провести державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно.
У зв’язку з тим, що Фондом державного майна
затримується процедура видачі витягів із Фонду на об’єкти
нерухомого майна, Академією направлено додатково ряд
звернень до регіональних відділень Фонду державного
майна України щодо прискорення завершення державної
реєстрації речових прав об’єктів нерухомого майна.
На 2020 рік заплановано завершити державну реєстрацію
усіх об’єктів нерухомого майна, що обліковуються на
балансі установ, підприємств та організацій НААН

Зауваження не приймається
У зауваженнях надано пояснення, яке не
спростовує наведені у проєкті звіту
факти.

Твердження не відповідає дійсності.
Згідно зі Статутом ДП ДГ, затвердженим постановою
Президії НААН від 26.10.2016 (Протокол № 16) державні
підприємства
дослідні
господарства
НААН
є
експериментально – виробничою базою наукових установ

Зауваження не приймаються.
В 2018 році чистий доход (виручка) від
реалізації
продукції
сільського
господарства, рибництва і послуг
державних підприємств НААН склав
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перед різними кредиторами і
державою, а також від методу
нарахування амортизації, від
3 до 14 разів нижча від
ефективності
діяльності
найефективніших
рослинницьких
компаній
України.

НААН, які створені з метою організаційно –
господарського забезпечення умов науковим установам
НААН
для
проведення
наукових
досліджень,
впровадження завершених наукових розробок, їх апробації
тощо
та
не
прирівнюються
до
товарних
сільськогосподарських виробників.
Варто зазначити, що економічно не є обґрунтованим
порівнювати ефективність використання землі дослідними
господарствами НААН із виключно рослинницькими
агрохолдингами України, використовуючи аналітичний
показник EBITDA, що ілюструє величину прибутку до
вирахування витрат із виплати відсотків і податків, і
нарахованої амортизації.
НААН та дослідні господарства її відання не займаються
виключно рослинницькою спеціалізацією, а ведуть активну
діяльність із розвитку галузі тваринництва за наукового
супроводу профільних наукових інститутів НААН.
Зокрема, розвиток племінної справи. Отримані фінансові
результати господарств сформовані за рахунок реалізації як
продукції рослинництва, так і продукції тваринництва та
інших послуг. Галузь тваринництва з економічної точки
зору не є привабливою для існуючих агрохолдингів, так як
рентабельність цієї галузі при сучасній ціновій кон’юктурі
ринку України не дозволяє отримувати тих прибутків, які
одержуються від реалізації продукції
рослинництва,
зокрема соняшнику, сої, кукурудзи, частка яких в структурі
посівів зазначених компаній є найбільша.
Академія та підпорядковані їй дослідні господарства,
наукові установи створені з метою наукового забезпечення
галузі АПК, зокрема створення науково–технічної
продукції тощо.

4 430,4 млн грн, найбільшу питому вагу в
якому займає доход від реалізації
продукції
рослинництва
78,9 відс.
(3 497,5 млн гривень). Частка доходу від
реалізації
продукції
тваринництва
16,5 відс. (730,2 млн грн), від наданих
послуг в рослинництві і тваринництві
(крім
ветеринарних)
4,5
відс.
(199,9 млн грн), від реалізації продукції
рибництва 0,1 відс. (2,8 млн грн). В
2019 році чистий доход (виручка) від
реалізації
продукції
сільського
господарства, рибництва і послуг
державних підприємств НААН склав
4 478,8 млн грн, найбільшу питому вагу в
якому як і в 2018 році займає доход від
реалізації
продукції
рослинництва
78,5 відс. (3 515,7 млн гривень). Частка
доходу
від
реалізації
продукції
тваринництва 16,4 відс. (736,5 млн грн),
від наданих послуг в рослинництві і
тваринництві
(крім
ветеринарних)
5,0 відс. (224,4 млн грн), від реалізації
продукції
рибництва
0,1
відс.
(2,2 млн гривень). Отже, як показує
аналіз
структури
чистого
доходу
(виручки) від реалізації продукції
сільського
господарства,
дослідні
господарства відання НААН в основному
спеціалізуються
на
виробництві
продукції рослинництва.
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Крім того, незважаючи на значне податкове навантаження,
за результатами господарської діяльності 2019 рік для
108 державних підприємств НААН став прибутковим, з
них 23 господарства отримали прибутки більше
1 млн гривень. Аналогічно у 2018 році 117 державних
підприємств
спрацювали з прибутками, з них
33 господарства отримали прибутки більше 1 млн гривень.

Цей факт підтверджується і кодами виду
економічної
діяльності
(КВЕД):
82 державних підприємств (63,5 відс.) –
вирощування зернових культур (крім
рису), бобових культур і насіння олійних
культур (код 01.11); 21 державного
підприємства (16,3 відс.) – дослідження й
експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук
(код
72.19)
і
дослідження
й
експериментальні розробки у сфері
суспільних і гуманітарних наук (код
72.20). Решта 27 державних підприємств
НААН (20,9 відс.) здійснюють свою
основну діяльність за іншими 13 кодами,
тобто
основний
вид
діяльності
державних підприємств не науковий.
Водночас відповідно до пояснювальної
записки до звіту про виконання
фінансового плану підприємства щодо
виконання показників фінансових планів
державних
підприємств
мережі
Національної академії аграрних наук
України державні підприємства та
госпрозрахункові
наукові
установи
НААН
є
державними
сільськогосподарськими
суб’єктами
підприємницької
діяльності,
що
здійснюють дослідну, господарську і
комерційну
діяльність
з
метою
досягнення позитивних економічних
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14)
Проведеним
аудитом
встановлено, що врожайність
сільськогосподарських культур
на підприємствах НААН є
значно
нижче
середнього
показника рівня врожайності в
Україні.

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Порівняння урожайності є некоректним.
Урожайність
сільськогосподарських
культур
господарюючих суб’єктів України, яка визначається з
розрахунку на фактичну посівну площу, не можна
прирівнювати із середньою урожайністю по ДП ДГ НААН,
так як посіви сільськогосподарських культур по
підприємствах та установах НААН представляють собою
науково обґрунтовані пропозиції щодо вивчення комплексу
науково-дослідних
робіт,
з
урахуванням
чіткого

результатів та одержання прибутку.
Таким чином, основним видом діяльності
підприємств, що перебувають у віданні
НААН,
є
виробництво
товарів
(виконання робіт, надання послуг), що
конкурують з товарами (роботами,
послугами),
які
виробляються
(виконуються, надаються) суб’єктами
господарювання всіх форм власності.
Отже, діяльність дослідних господарств
спрямована на досягнення чіткої цілі
провадження ринкової діяльності.
З огляду на вказане, застосування
показника
EBITDA,
який
використовується
при
проведенні
порівняння з галузевими аналогами і
дозволяє
визначити
ефективність
діяльності компанії незалежно від її
заборгованості
перед
різними
кредиторами і державою, а також від
методу нарахування амортизації, є
цілком доцільним.
Зауваження не приймаються.
За результатами проведеного аудиту
встановлено, що лише у 16,3 відс.
державних підприємств, які перебувають
у віданні НААН, основним видом
діяльності
є:
дослідження
й
експериментальні розробки у сфері
інших природничих і технічних наук
(КВЕД 72.19) у сфері суспільних і
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дотримання чергування культур в сівозміні (як мінімум
сівозмін з 6 полів), наявності площ для просторової ізоляції
– 1,5–3,0 км, з метою отримання кінцевого результату –
науково-технічної продукції.
Діюча статистична звітність затверджена наказом
Держстату,
не
враховує
особливості
визначення
урожайності в дослідних господарствах НААН.
Загалом за 2 роки спостерігалась динаміка зростання
урожайності більшості культур у мережі НААН.
У 2019 році низка господарств
досягли високої
врожайності зернових культур: ДПДГ «Оленівське» –
75,1 ц/га, «Шевченківське» – 73,8 ц/га, «Христинівське» –
72,6 ц/га, «Нива» – 71,9 ц/га, Ялтушківська ДСС –
63,6 ц/га, ДГ Інституту рису – 62,8 ц/га, ім. Декабристів –
64,0 ц/га, «Степне» – 62,7 ц/га та багато інших.
У зоні Степу зернові культури займають 42 відс. площі
(72,6 тис.га), урожайність становить від 17 до 38,9 ц/га
зерна. На поливних землях ДПДГ «Асканійське» зернових
культур вирощено по 58,7 ц/га.
Основною вимогою, що визначає рівень майбутнього
врожаю, є запаси продуктивної вологи в ґрунті та наявність
атмосферних опадів.
Причини низької врожайності:
дефіцит вологи;
податкове навантаження (до 90 відс. на
прибуток) знижує платоспроможність господарств;
неможливість повною мірою застосовувати
інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських
культур.
15)
Проведений
аудит Твердження, що весь комплекс робіт у галузі рослинництва
засвідчує, що в структурі здійснюється сторонніми суб’єктами господарювання, є

Результати розгляду зауважень
гуманітарних
наук
(КВЕД 72.20).
Основним видом діяльності решти
підприємств є виробництво товарної
продукції. Отже, діюча статистична
звітність
відображає
достатню
інформацію
для
оцінки
стану
сільськогосподарського виробництва в
державних підприємствах НААН.
Для порівняння рівня врожайності
державних підприємств. які перебувають
у віданні НААН, застосовано середній
показник. У деяких підприємствах він
може бути вищим, у деяких нижчим. Але
як показує аналіз показників зведеного
звіту «Основні показники роботи
сільськогосподарського підприємства»
(форма 50-сг), рівень врожайності
державних підприємств, які перебувають
у віданні НААН, значно нижче ніж в
середньому в Україні.
Наведені причини низької врожайності
частково пояснюють такий рівень.

Зауваження не приймаються.
У проєкті звіту відображено інформацію
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виробничої
собівартості
сільськогосподарської
продукції найбільшу частку
витрат займають витрати на
оплату послуг і робіт сторонніх
організацій при виробництві
продукції рослинництва, яка у
2018 році становила 33,3 відс.
або
941 189
тис. грн;
у
2019 році – 28,4 відс., або
777 808 тис. гривень. Державні
підприємства НААН активно
залучають сторонні організації
для виконання робіт з обробітку
ґрунту, посіву, догляду за
посівами та збирання врожаю.
Отже, фактично весь комплекс
робіт у галузі рослинництва
здійснюється
сторонніми
суб’єктами господарювання.

некоректним.
Незважаючи на велике податкове навантаження (90 відс. –
сплата частини чистого прибутку до бюджету), коли
коштів на оновлення матеріально-технічної бази не
залишається зовсім, державними підприємствами НААН
упродовж 2018–2019 років придбано 60 од. тракторів усіх
видів ринковою вартістю 69 млн грн; 19 од. плугів вартістю
8 млн грн; культиваторів – 26 од. (8 млн грн); борони –
61 од. (11 млн грн); сівалок – 30 од (25); розкидачів гною –
17 (5) комбайнів різних марок – 9 (10 млн грн) та інша
техніка.
Для ремонту сільськогосподарської техніки було придбано
запасних частин на суму 25 млн грн, дизельного палива –
на суму 698 млн грн, та здійснено витрати, які
підтверджуються даними бухгалтерського обліку та
фінансової звітності ДП ДГ НААН.
Частково, особливо в період жнив, дослідні господарства
залучають за наймом комбайни для своєчасного збирання
врожаю
сільськогосподарських
культур
згідно
з
агротехнічними строками. Зокрема, у 2018 році на площі
125 347 га (40 відс. посівної площі ДП ДГ у 2018 році)
збирання врожаю сільськогосподарських культур було
проведено із залученням комбайнів сторонніх організацій.
На інших 60 відс. площах збирання проводилося власними
комбайнами. Залучення комбайнів на період жнив на
договірній основі економічно доцільніше порівняно з
придбанням їх на умовах лізингу тощо.
Слід зазначити, що комплекс робіт із проведення захисту
посівів сільськогосподарських культур містить не
одноразовий обробіток, а від 2 до 4 обробітків за період
вегетації.

про
залучення
державними
підприємствами
НААН
сторонніх
організацій для виконання робіт з
обробітку ґрунту, посіву, догляду за
посівами та збирання врожаю, тобто усіх
видів робіт, а частка витрат на їх оплату є
вагомою і займає третину собівартості
продукції. У свою чергу, це негативно
впливає
на
ефективність
сільськогосподарського виробництва.

16) Проведеним аудитом також
встановлено,
що
оплата
державними
підприємствами
НААН послуг із захисту

Зауваження не приймаються.
Порівняння
витрат
державних
підприємств НААН з оплати послуг
захисту сільськогосподарських культур
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сільськогосподарських культур
та збору врожаю здійснювалась
за цінами 364,0 грн за 1 га та
944,0 грн за 1 га, які на
47,1 відс.
вищі,
ніж
в
середньому
по
Україні,
247,4 грн/га та 641,8 грн/га
відповідно.

Низка господарств при проведенні захисту посівів
користується послугами авіації, вартість якої значно
перевищує середню ціну послуг по Україні. З проведеного
аналізу вартість захисту посівів у 14 господарств НААН
перевищує середню ціну по Україні.
Щодо
вартості
послуг
із
збору
урожаю
сільськогосподарських культур, слід зазначити що сюди
включається не лише збір урожаю зернових та кормових
культур, а також збір урожаю садів та виноградників, який
включає в себе ручну працю.
Зокрема,
вартість
збору
1
га
урожаю
ДПДГ «Мелітопольське» Інституту садівництва, яке
займається вирощуванням черешень, персиків та яблук
становить 9 759 грн/гектар. Цей показник значно вплинув
на середню ціну по НААН.
На землях ДП ДГ висіваються сільськогосподарські
культури із застосуванням різних систем захисту рослин,
удобрення
з
метою
подальшого
розроблення
найоптимальнішої технології вирощування культури при
максимально ефективній системі удобрення та захисту
рослин із випробуванням нових зразків засобів захисту
рослин, міндобрив, які доставляються до підприємств
НААН із усіх регіонів України як автомобільним
транспортом, так і залізничним, вартість доставки яких
включено у ціну реалізації таких добрив, засобів захисту
рослин.
З проведеного аналізу вартості придбаних мінеральних
добрив, лише 10 відс. господарств НААН придбали за
вартістю вище ніж середня по Україні, які за браком
фінансових ресурсів не змогли завчасно придбати добрива і
купували їх безпосередньо перед внесенням на посіви

та збору урожаю здійснювалось за
середніми цінами по НААН.
Наведена в зауваженнях інформація
містить пояснення причин завищення цін
і не спростовує наведені в проєкті звіту
факти.

17) Проведеним аудитом також
встановлено, що закупівельні
ціни на рідкі амонійні добрива
перевищують середні в Україні
на
47,7 відс.,
карбамідноаміачну суміш – на 15.6 відс.,
нітроамофос – на 12.2 відс.,
карбамід (сечовину) – на
10,8 відс., аміачну селітру – на
9,3 відсотків.

Зауваження не приймаються.
Умови постачання мінеральних добрив є
однаковими
для
усіх
сільськогосподарських виробників і
винятків
для
підприємств,
які
перебувають у віданні НААН, не існує. В
проєкті звіту зазначено результати
порівняння середніх закупівельних цін
державних
підприємств
та
сільськогосподарських
підприємств
загалом по Україні.
Наведена в зауваженнях інформація
містить пояснення причин завищення цін
і не спростовує наведені в проєкті звіту
факти.
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66.

18) Проведеним аудитом також
встановлено, що закупівельні
ціни на гербіциди (в літрах)
перевищують середні в Україні
майже вдвічі, на інсектициди
(в кілограмах) – на 50,4 відс.,
інші
пестициди
–
на
29,6 відсотків.

67.

19) У 2019 році державними
підприємствами
НААН
здійснено
реалізацію
250,3 тис. тонн озимої пшениці
за ціною в середньому 4 796 грн
(з ПДВ) за тонну. При цьому
аналіз цін на пшеницю третього
класу
в
2019–
2020 маркетинговому
році
показує, що починаючи із
вересня 2019 року ціна пшениці
мала стійку тенденцію до
зростання і в березні 2020 року

Зауваження об’єктів контролю
сільськогосподарських культур.
Вартість придбаних добрив іншими господарствами
відповідає середній ціні за даними Держстату.
З приводу завищених закупівельних цін на гербіциди,
незрозуміло чому вказана така низька середня ціна по
Україні, якщо найпоширеніший у використанні для
обробітку озимих інceктицид Моспілан коштує 598 грн/кг,
а Aмплігo, який використовується для обробітку садів,
кукурудзи, соняшника, сої коштує 3000 грн за 1 л.;
пестицидів – від 300 грн і вище; гербіцидів – від 140 грн/л,
а більш ефективні – від 300 грн/літр. Академія вважає
закупівельні ціни на засоби захисту рослин дослідних
господарств
цілком
прийнятними.
Не
досягнуто
оптимізації витрат при виробництві продукції лише у
20 відс. працюючих державних підприємств НААН за
результатами діяльності 2018 року та 16 відс. – 2019 року.
Решта господарств працюють ефективно та отримують
прибутки від своєї діяльності.
90 відс. насіння врожаю 2018 року було реалізовано
дослідними господарствами у 2018 році при тих цінах, які
діяли на момент реалізації. Інші 10 відс. продукції
реалізувалися у грудні – березні 2019 року за цінами, які
діяли в даний період.
За потреби в обігових коштах для здійснення поточних
видатків, дослідні господарства змушені реалізовувати
наявне зерно незалежно від ціни, яка сформувалась на
ринку.

Результати розгляду зауважень

Зауваження не приймаються.
В проєкті звіту зазначено результати
порівняння середніх закупівельних цін на
гербіциди державних підприємств та
сільськогосподарських підприємств у
цілому в Україні. Дані Державної служби
статистики України є офіційними.

Зауваження не приймаються.
Наведена в зауваженнях інформація
містить пояснення причин заниження цін
і не спростовує наведені в проєкті звіту
факти.
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становила 5 650 грн за тонну.
Отже, розрахункові втрати
чистого доходу державними
підприємствами,
які
перебувають у віданні НААН,
від реалізації озимої пшениці
урожаю 2019 року становлять
майже 215 000 тис. гривень.
20) Проведеним аудитом також
встановлено, що Президією
НААН,
як
суб’єктом
управління
об’єктами
державної
власності,
не
вживались
заходи
щодо
скорочення кількості плановозбиткових підприємств.

Зауваження об’єктів контролю

Президією НААН регулярно проводяться робочі наради з
керівниками наукових установ та державних підприємств,
як в Академії, так і в обласних наукових центрах НААН, де
постійно розглядаються питання підвищення ефективності
виробництва наукоємної продукції, зниження затрат на її
виробництво, підвищення прибутковості підприємств.
На засіданнях Президії НААН також розглядаються
підсумки господарської діяльності експериментальної бази,
за результатами яких звертається увага на виконання
обов’язків директорів та достроково розриваються
контракти з керівниками, які не виконують функції,
покладені на них державою.

Результати розгляду зауважень

Зауваження не приймаються.
Відповідно до інформаційного листа
Мінекономрозвитку від 20.09.2018 щодо
подання звітів про виконання фінансових
планів та інформації щодо стану
затвердження
фінансових
планів
підприємств
державного
сектору
економіки, разом із пакетом документів
до звіту про виконання фінансових
планів подається інформація стосовно
вжитих заходів щодо скорочення
кількості планово-збиткових підприємств
та підприємств, що працювали збитково
у звітному періоді. Відповідно до
поданих НААН пакетів документів до
звіту про виконання фінансових планів за
2018 та 2019 роки вищевказані заходи не
вживались.
21) Неефективне управління НААН із зауваженням Рахункової палати категорично Зауваження не приймається.
коштами державного бюджету не погоджується, оскільки не відповідає дійсності.
Внаслідок неефективних управлінських
933,5 тис. гривень.
У процесі аудиту НААН інформувала Рахункову палату, рішень учасниками бюджетного процесу,
що до державного бюджету НААН повернено кошти зокрема, у зв’язку з припиненням
загального фонду з незалежних від Академії причин.
реєстрації зобов'язань Казначейством
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22)
Нерезультативне,
непродуктивне та неекономне
використання
коштів
державного
бюджету
відповідно
в
сумі
4 454,9 тис. грн, 2 536,0 тис. грн
і 3 785,2 тис. грн, у тому числі
науковими
установами
–
1 262,5 тис. грн, 2 414,0 тис. грн
та 3 785,2 тис. гривень.
23)
Планування
та
затвердження
видатків
державного
бюджету
з
порушенням
бюджетного
законодавства – відповідно
786 735,1
тис.
грн
і
26 684,9 тис. грн у тому числі
науковими
установами
–

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Завдяки економії бюджетних коштів (за КПКВК 6591020)
за заходами енергозбереження в адміністративній будівлі
НААН у 2019 році, які за кошторисом передбачались на
оплату комунальних послуг, Академією у грудні 2019 року
повернено до державного бюджету 411,0 тис. гривень.
Крім того, за дорученням Прем'єр-міністра України від
17.12.2019 № 46351/0/1-19 Державною казначейською
службою України було припинено проведення платежів та
реєстрації бюджетних зобов’язань видатків загального
фонду щодо незахищених видатків до кінця 2019 року, а
саме: у грудні 2019 році Державною казначейською
службою України було відкликано до державного бюджету
522,5 тис. гривень.
Зауваження Рахункової палати щодо недотримання вимог
законодавства науковими установами при використанні
бюджетних коштів будуть враховані. НААН будуть вжиті
невідкладні заходи щодо недопущення в подальшому
порушення
бюджетного
законодавства
науковими
установами.

відповідно до доручення Прем’єрміністра України № 46351/0/1-19, з
17.12.2019 бюджетні кошти у сумі
427,5 тис. грн (за КПКВК 6591020) та
443 тис. грн (за КПКВК 6591080) в кінці
2019 року повернено в бюджет як
невикористані,
що
є
свідченням
неефективного управління ними.

На зауваження Рахункової палати не може погодитись,
як таке що не відповідає дійсності, та пояснює таким.
При формуванні показників для складання бюджетного
запиту на 2018 рік
НААН керувалась наказом
Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687, яким
затверджено Інструкцію з підготовки бюджетних запитів.
Інструктивним листом Міністерства фінансів України від
18.07.2017 № 04110-09-9/19298 щодо підготовки

Зауваження не приймається.
Відповідно до інформаційної довідки
НААН, наданої до аудиту, при підготовці
бюджетного
запиту
до
проєкту
Державного бюджету України на
2018 рік Академія зобов’язала керівників
наукових установ надати детальні
розрахунки, зокрема з урахуванням

Розглядається як заходи реагування
НААН за результатами проведення
аудиту,
однак
не
спростовує
кваліфікацію порушень у проєкті звіту.
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4 347,5 тис.
грн
26 684,9 тис. гривень.

Зауваження об’єктів контролю
і бюджетних запитів до проєкту державного бюджету на
2018 рік звернено увагу головних розпорядників
бюджетних коштів щодо дотримання вимог Інструкції з
підготовки бюджетних запитів (№ 687) з дотриманням
принципу обґрунтованості витрат «від першої гривні» та
доведено коефіцієнт зростання посадового окладу
працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної
сітки з 1 січня 2018 року +10,1 відсотків.
НААН листами від 21.06.2017 № 13-/334 та від 26.07.2017
№ 13-3/375 щодо формування показників державного
бюджету на 2018 рік зобов’язала провести детальні
розрахунки цих показників, враховуючи постанову
Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів».
Відповідно до вимог зазначеного чинного законодавства
НААН при складанні зведеного обґрунтованого розрахунку
на 2018 рік (4-наука) виключила непріоритетні та
неефективні видатки, які мали місце у розрахунках
наукових установ до бюджетного запиту на 2018 рік.
Слід зауважити, що ні вищенаведеними нормативноправовими актами, ні інструктивними листами Мінфіну не
передбачено, щоб головні розпорядники бюджетних
коштів не приймали заявки від підпорядкованих
бюджетних установ, натомість головних розпорядників
бюджетних коштів зобов’язано самостійно здійснити
розрахунки щодо зменшення (мінімізації) непріоритетних
та неефективних видатків.
Враховуючи викладене, НААН визначена потреба у
бюджетних коштах на 2018 рік склала обсягом
786 735,1 тис. грн, яка була відображена у бюджетному
запиті на 2018 рік.

Результати розгляду зауважень
вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 11.10.2016 № 710 «Про
ефективне використання державних
коштів». Однак науковими установами
було заплановано: збільшення штатної
чисельності працівників на 239 осіб,
фонд преміювання, зростання посадового
окладу більше ніж на 10,1 відс.,
нарахування на заробітну плату без
врахування
фактичної
чисельності
працівників з інвалідністю у 2017 році.
При цьому НААН самостійно здійснено
мінімізацію
витрат
та
проведено
розрахунок потреби у фонді оплати праці
наукових установ на 2018 рік з
урахуванням кількісних та вартісних
факторів. Натомість НААН необхідно
було відповідно до пунктів 12 та 13
Порядку
складання,
розгляду,
затвердження та основних вимог до
виконання
кошторисі
бюджетних
установ,
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
28.02.2002 № 228, розглянути показники
проєктів кошторисів наукових установ
щодо
законності
та
правильності
розрахунків, додержання діючих ставок
(посадових окладів), норм, цін, лімітів та
на їх основі сформувати бюджетний
запит за показники проєктів кошторисів
наукових установ щодо законності та
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До розділу «Висновки»
1) Неправильне та несвоєчасне
відображення
в
бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності фінансовогосподарських
операцій
–
102 443,3 тис. гривень.

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень
правильності розрахунків, додержання
діючих ставок (посадових окладів), норм,
цін, лімітів та на основі цих проєктів
кошторисів
сформувати бюджетний
запит за КПКВК 6591060 на 2018 рік, а
не робити самостійний розрахунок
потреби за відсутності достовірно
обрахованої
потреби
науковими
установами.
У зв’язку з цим НААН, як головним
розпорядником бюджетних коштів, не
забезпечено достовірності поданого до
Мінфіну бюджетного запиту на 2018 рік
з визначеною потребою у бюджетних
коштах у сумі 782 387,6 тис. грн, що є
порушенням вимог частини третьої
статті 35 Бюджетного кодексу України.

Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
В обліку наукових установ НААН господарські операції
відображаються в тому місяці, в якому надійшли первинні
документи, про що свідчить дата на вхідній
кореспонденції. Таким чином, науковими установами
забезпечується своєчасність
обліку господарських
операцій.
Науковими установами НААН також щорічно проводиться
інвентаризація активів та зобов’язань, де перевіряються і
документально підтверджуються їх наявність, стан,
відповідність критеріям визнання і оцінка. При цьому
забезпечуються виявлення фактичної наявності активів та
перевірка повноти відображення зобов’язань; установлення

Зауваження не приймається.
Під час проведення заходів контролю у
наукових установах, які перебувають у
віданні НААН, встановлені факти щодо
не
забезпечення
правильності
та
своєчасності
відображення
в
бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності
окремих
фінансовогосподарських операцій у загальній сумі
102 443,3 тис. гривень. За результатами
проведення заходів контролю складені
акти аудиту, які підписані, як членами
контрольних груп, так і представниками
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2)
Втрати
надходжень
державного бюджету, зокрема і
внаслідок неналежного ведення
претензійно-позовної роботи,
становили
загалом
8 891,1 тис. грн, у тому числі
наукових
установ
–
7 064,9 тис. гривень.

Зауваження об’єктів контролю
лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх
наявності з даними бухгалтерського обліку; виявлення
активів, які частково втратили свою первісну якість та
споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та
нематеріальних активів, що не використовуються,
невикористаних сум забезпечення; виявлення активів і
зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання.
За результатами проведеної у 2019 році та в наступних
періодах інвентаризації активів та зобов’язань науковими
установами постійно забезпечується правильність їх
відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності. Необхідно зазначити, що основна частина цих
зауважень Рахункової палати
врахована під час
проведення аудиту.
Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
НААН вживала всі необхідні заходи для стягнення
заборгованості.
Крім
того,
підтвердженням
належного
ведення
претензійно-позовної роботи НААН щодо стягнення
дебіторської заборгованості є рішення суду апеляційної
інстанції у справі № 910/4686/13 від 09.07.2019, яким був
позов НААН до УКДК «Украгропромбуд» про стягнення
677 008,52 грн, яке задоволено, зазначені кошти у 2019 році
повернено до державного бюджету.
Рішенням суду від 13.11.2019 у справі № 927/369/19
позовні вимоги про стягнення 447 314,38 грн з
ТОВ «Еквітес-Груп-С» за користування державним майном
задоволено повністю.
Таким чином, у фінансовому еквіваленті за 2019 рік за
позовами НААН повернено на користь держави грошові
кошти у розмірі 1 144 633,16 гривень.

Результати розгляду зауважень
об’єктів контролю.

Зауваження не приймається.
Надана інформація розглядається
як
додаткова та не спростовує кваліфікацію
порушень у проєкті звіту.
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Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

3) Через неналежне ведення
претензійно-позовної
роботи
щодо
відшкодування
суб’єктами
господарювання
заборгованості перед НААН,
втрати надходжень державного
бюджету становили загалом
546,4 тис. грн (397,4 тис. грн –
несплата орендних платежів та
відшкодування
комунальних
послуг орендарями; 149 тис. грн
– ненарахування та несплата
штрафних санкцій у зв’язку з
простроченням платежів за
договорами).

Договори оренди було укладено 01.07.2017 між НААН та
орендарями на строк до 31.05.2020. При цьому, НААН
своєчасно виставлялися та направлялися орендарям
рахунки як на оплату за оренду, так і акти на сплату
штрафних санкцій.
Згідно з ч. 2 ст. 222 Господарського кодексу України у разі
необхідності відшкодування збитків або застосування
інших санкцій суб'єкт господарювання чи інша юридична
особа – учасник господарських відносин, чиї права або
законні інтереси порушено, з метою безпосереднього
врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів
має право звернутися до нього з письмовою претензією,
якщо інше не встановлено законом. 08.01.2020 НААН було
надіслано ряд претензій про сплату заборгованості за
оренду (копії були надані контрольній групі).
Пунктом 9.1 договорів визначено, що спори, які виникають
за цим договором, не вирішені шляхом переговорів,
вирішуються у судовому порядку. Відповідно до ч. 5 ст.
231 Господарського кодексу України у разі недосягнення
згоди між сторонами щодо встановлення та розміру
штрафних санкцій за порушення зобов'язання спір може
бути вирішений в судовому порядку за заявою
заінтересованої сторони відповідно до вимог цього
Кодексу. ч.1 ст. 223 Господарського кодексу України
передбачено, що при реалізації в судовому порядку
відповідальності
за
правопорушення
у
сфері
господарювання застосовуються загальний та скорочені
строки позовної давності, передбачені Цивільним кодексом
України, якщо інші строки не встановлено цим Кодексом.
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у
три роки (ст. 257 Цивільного кодексу України) та

Зауваження не приймається.
Надана інформація розглядається
як
додаткова. Відповідно до наданої
інформації всі дії НААН щодо
відшкодування
суб’єктами
господарювання заборгованості перед
НААН відбувались у 2020 році. У 2018–
2019 роках (період охоплений аудитом)
НААН не вживала жодних заходів щодо
стягнення даної заборгованості. Так,
НААН з недотриманням частини третьої
статті 232 Господарського кодексу
України не скористалась правом вимоги
щодо сплати штрафних санкцій за
господарське
правопорушення
як
наслідок, пеня та штраф боржникам за
прострочення
платежів
не
нараховувалась,
як
передбачено
договорами оренди та договорами про
відшкодування
витрат
балансоутримувача, укладеними НААН з
орендарями.
Неналежно
здійснювалася
НААН
претензійно-позовна робота. Як наслідок,
через
невідшкодування
суб’єктами
господарювання заборгованості перед
НААН, втрати надходжень державного
бюджету
становлять
загалом
546,4 тис. грн (397,4 тис. грн – несплата
орендних платежів та відшкодування
комунальних послуг орендарями;
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4)

Неналежними

Зауваження об’єктів контролю

є

починається від дня, коли особа довідалася або могла
довідатися про порушення свого права або про особу, яка
його порушила. Отже, НААН звернулась до суду в межах
строку позовної давності про стягнення зазначеної
заборгованості за договорами оренди та відшкодування
комунальних послуг.
Враховуючи це, за результатами розгляду Господарським
судом м. Києва позову НААН про стягнення з орендарів
заборгованості за орендні платежі та штрафні санкції,
недоотримані кошти будуть повернуті до державного
бюджету згідно законодавства.
Крім того, 05.05.2020 НААН було надіслано письмові
повідомлення орендарям-боржникам про розірвання
договорів оренди від 01.07.2017.
Таким чином, НААН вживала всі необхідні заходи для
стягнення заборгованості.
Крім
того,
підтвердженням
належного
ведення
претензійно-позовної роботи НААН щодо стягнення
дебіторської заборгованості є рішення суду апеляційної
інстанції у справі № 910/4686/13 від 09.07.2019, яким був
позов НААН до УКДК «Украгропромбуд» про стягнення
677008,52 грн, яке задоволено, зазначені кошти у 2019 році
повернено до державного бюджету.
Рішенням суду від 13.11.2019 у справі № 927/369/19
позовні вимоги про стягнення 447314,38 грн з
ТОВ «Еквітес-Груп-С» за користування державним майном
задоволено повністю.
Таким чином, у фінансовому еквіваленті за 2019 рік за
позовами НААН повернено на користь держави грошові
кошти у розмірі 1 144 633,16 гривень.
і Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.

Результати розгляду зауважень
149 тис. грн – ненарахування та несплата
штрафних
санкцій
у
зв’язку
з
простроченням платежів за договорами).

Зауваження не приймається та не
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Зміст звіту
управлінські рішення НААН у
зв’язку
з
запровадженням
процедур внесення державними
підприємствами, які належать
до її відання, благодійних
внесків, так як можуть містити
ознаки зловживання службовим
становищем
посадовими
особами НААН через їх
повноваження
щодо
призначення
і
звільнення
керівників
державних
підприємств відання НААН та
укладання з ними відповідного
контракту.
5)
У
2018–2019
роках
виконувались
пошукові
дослідження
у
кількості
198 розробок
загальною
вартістю 14 150 тис. грн
(2018 рік – 85 розробок/
8 500 тис. грн, 2019 рік –
113 розробок/5 600 тис. грн),
що не відповідають визначенню
фундаментальних досліджень,
не
відповідають
напрямам
використання
бюджетних
коштів,
є
нецільове
використання і мають ознаки
кримінального
порушення.
Термін пошукові дослідження

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України спростовує кваліфікацію порушень у
«Про підприємства в Україні» майно, що є державною проєкті звіту.
власністю і закріплене за державним підприємством (крім
казенного),
належить
йому
на
праві
повного
господарського відання.
Здійснюючи право повного господарського відання,
державне підприємство володіє, користується та
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд,
вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать
чинному законодавству та статуту підприємства. Зазначені
суми відображені у фінансових планах підприємства, які
погоджені з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України.
Висновок Рахункової палати щодо необґрунтованості
виконання пошукових наукових досліджень, а отже й те,
що проведення пошукових досліджень є нецільовим
використанням бюджетних коштів і має ознаки
кримінального порушення, помилковий і не відповідає
дійсності.
Помилкове також ствердження, що термін пошукові
дослідження «Положення про порядок формування
тематики наукових досліджень на 2016–2020 рр. і
контролю за їх виконанням у Національній академії
аграрних наук України» (Положення № 20) не відповідає
терміну Пошукові дослідження Держстандарту України від
27.11.2000 № 677 «Система розроблення та поставлення
продукції на виробництво» (ДСТУ 3973–2000).
В Положенні № 20 НААН конкретизувала термін
виконання пошукових досліджень в установах Академії

Зауваження не приймається.
Пунктом 29 статті 1 Закону України
«Про наукову і науково-технічну
діяльність визначено, що основна
діяльність
наукових
установ
–
проведення
фундаментальних
досліджень, прикладних наукових і
науково-технічних (експериментальних)
розробок, надання науково-технічних
послуг, проведення наукової і науковотехнічної
експертизи,
підготовка
наукових кадрів, розвиток і збереження
наукової інфраструктури. Пунктом 5
частини 2 статті 45 Закону № 848
визначено, що держава забезпечує
фінансування
та
матеріальне
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Зауваження об’єктів контролю

Положення № 20 не відповідає (короткотермінові, 1 рік). Виконання пошукових наукових
терміну ДСТУ 3973-2000.
досліджень, які є перспективними для отримання
принципово важливих наукових результатів, нових знань, є
підґрунтям для проведення подальших прикладних або
фундаментальних досліджень, надають реальну можливість
у майбутньому зекономити бюджетні кошти на проведення
більш
тривалих,
складних
та більш вартісних
фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
НААН самостійно визначає тематики та форми організації
та проведення наукових досліджень (відповідно до норм
чинного законодавства про самоврядність Академії).
Довідково.
Теми
(проєкти)
пошукових
наукових
досліджень, ініційовані вченими радами наукових установ
НААН, проходять конкурсний відбір (процедуру із
експертизи, визначення їх актуальності галузевими
відділеннями Академії, розгляду на Конкурсній комісії та
затверджуються Президією НААН. Відповідні рішення
упродовж 2018–2019 рр. щодо затвердження тематики
пошукових наукових досліджень надані фахівцям
Рахункової палати під час проведення аудиту).
Інформуємо, що Міністерство фінансів України під час
погодження
паспортів
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060 на 2018 та 2019 роки не вимагало
відображення пошукових досліджень окремим рядком у
паспортах, які було погоджено без зауважень.
Тематика пошукових досліджень існує також у
Національній
академії
наук
України
(«Порядок
формування тематики та контролю за виконанням
наукових досліджень в Національній академії наук
України», затверджений Президією НАН України від
19.12.2018 № 339).

Результати розгляду зауважень
забезпечення
фундаментальних
та
прикладних досліджень.
Статтею 1 Закону України від 07.02.2002
№ 3065 «Про особливості правового
режиму діяльності Національної академії
наук України, національних галузевих
академій наук та статусу їх майнового
комплексу» визначено, що національні
галузеві академії наук є державними
науковими організаціями України, які
здійснюють
фундаментальні
дослідження, організовують, проводять
та координують прикладні дослідження у
відповідних галузях науки; статтею 7
Статуту НААН – Академія організовує і
проводить фундаментальні і прикладні
наукові
дослідження
в
наукових
установах, які перебувають у її віданні.
Державний стандарт України 3973-2000
«Система розроблення та поставлення
продукції на виробництво» не є
підставою для фінансування пошукових
досліджень з державного бюджету.
Крім того НААН, у паспортах бюджетної
програми КПКВК 6591060 відобразило
проведення пошукових досліджень, як
фундаментальні, що є невірним, оскільки
пошукові дослідження не відповідають
визначенню
фундаментальних
досліджень.
Отже, кошти державного бюджету за
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6) Внаслідок відрахування у
2018–2019 роках науковими
установами
НААН
з
аспірантури
до
закінчення
терміну навчання за державним
замовленням відповідно 33 осіб
(32 аспіранти, 1 докторант) і
35 осіб (аспірантів), бюджетні
кошти
у
загальній
сумі
3 192,4 тис. грн, які спрямовані

Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Крім цього зазначаємо, що НААН перебуває під постійним
контролем контролюючих органів (раз на 2 роки регулярно
перевіряє Держаудитслужба та раз на 2 роки – Рахункова
палата), за результатами перевірок яких використання
бюджетних коштів на проведення фундаментальних,
прикладних і пошукових досліджень було визнано
цільовим.

загальним фондом за КПКВК 6591060 у
сумі 14150,0 тис. грн. (2018 рік –
8500,0 тис.
грн,
2019
рік
–
5650,0 тис. грн.), використані НААН на
проведення
пошукових
досліджень,
виконання яких частиною першою
статті 87 Бюджетного кодексу України
не передбачено, тобто на цілі, що не
відповідають напрямам використання
бюджетних коштів, визначеним у
паспорті бюджетної програми, та
відповідно до статті 119 Бюджетного
кодексу
України
є
нецільовим
використанням бюджетних коштів, а
також
порушенням
бюджетного
законодавства (пункт 24 частини першої
статті 116 Бюджетного кодексу України),
і
має
ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею 210 Кримінального кодексу
України.
Зауваження не приймається.
На навчання аспірантів та докторантів за
державним замовленням, які відраховані
у
2018–2019
роках
науковими
установами НААН з аспірантури до
закінчення терміну, були витрачені
кошти державного бюджету у загальній
сумі 3192,4 тис. грн (за розрахунками).
При цьому відраховані аспіранти та
докторанти вченого ступеня не отримали

Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Незадовільний стан фінансового забезпечення наукової та
науково-технічної сфери негативно позначився на її
академічному секторі. Кількість працівників цього сектору
постійно скорочується. Особливо швидкими темпами
зростає відтік молодих науковців через низку об’єктивних
показників (низький рівень стипендій, відсутність житла
тощо). Навіть після результативного використання
бюджетних коштів (успішного завершення навчання і
захисту дисертацій аспірантами і докторантами), на жаль,
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на їх навчання, використані спостерігається відплив значної частини молодих та, як наслідок відсутній їх внесок у
нерезультативно.
кваліфікованих науковців у зв’язку з погіршенням розвиток аграрної науки.
фінансування науки або від’їзду за кордон для
продовження своєї наукової діяльності.
Аспірант або докторант, який був зарахований на навчання
до аспірантури або докторантури за державним
замовленням до 2016 року, і відрахований за грубе
порушення правил внутрішнього розпорядку наукової
установи, за вчинення протиправних дій, а також за
невиконання індивідуального плану роботи без поважних
причин, відповідно до пункту 22 Положення про
підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
(постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня
1999 року № 309), відшкодовує вартість навчання згідно із
законодавством України.
Рішення про відрахування аспіранта або докторанта
приймає вчена рада вищого навчального закладу,
наукової установи. На підставі рішення вченої ради
аспірант або докторант відраховується з аспірантури або
докторантури наказом керівника вищого навчального
закладу, наукової установи.
Аспіранти (докторанти), що вступили на навчання
починаючи з 2016 року проходять підготовку відповідно до
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016, яким не
передбачено повернення коштів аспірантом (докторантом)
у разі відрахування з аспірантури (докторантури).
У зазначеній постанові вказано, що особа, яка раніше
навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним
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замовленням і не захистилася або була відрахована з неї
достроково, має право на повторний вступ до аспірантури
чи докторантури за державним замовленням лише за умови
відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у
визначеному Кабінетом Міністрів України порядку
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26 серпня 2015 року № 658 «Порядок відшкодування
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців»).
Порушення строків виконання індивідуального плану
наукової роботи без поважних причин, передбачених
законодавством, може бути підставою для ухвалення
вченою радою наукової установи рішення про
відрахування аспіранта.
В Національній академії аграрних наук України у
31 науковій установі здійснюється підготовка наукових
кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі відповідно до
державного замовлення.
У 2018 році достроково за держзамовленням було
відраховано 38 аспірантів, з них за невиконання
індивідуального плану роботи – 5 аспірантів; за власним
бажанням (за сімейними обставинами, у зв’язку з переїздом
і т. ін.) – 26, за станом здоров’я – 5, у зв’язку з
переведенням на контракт – 1, у зв’язку з достроковим
захистом – 1. Два аспіранти, відраховані за власним
бажанням, добровільно повернули до бюджету, витрачені
на їх підготовку кошти.
У 2019 році достроково за держзамовленням було
відраховано 33 аспіранти, з них за невиконання
індивідуального плану роботи – 8 аспірантів; за власним
бажанням (за сімейними обставинами, у зв’язку з переїздом
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7) В порушення пункту 6
Постанови
№
1084
від
25.08.2004 при фінансуванні
окремих наукових і науковотехнічних програм визначено їх
виконавцем ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки» із
застосуванням
конкурсного
відбору, а не процедури
закупівель.
внаслідок
чого
кошти державного бюджету у
сумі 1 948,7 тис. грн (2018 рік –
1 357,2 тис. грн, 2019 рік –
591,5 тис. грн), спрямовані
товариству
на
виконання
наукових
досліджень,
використані з порушенням
норм чинного законодавства.

Зауваження об’єктів контролю
і т. ін.) – 24, у зв’язку зі смертю – 1.
Зауваження Рахункової палати не відповідає дійсності.
Оскільки ТОВ Інститут інноваційної біоекономіки» (у
2018 році ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу») в
установленому порядку приймало участь у конкурсі з
визначення НААН виконавців наукових досліджень згідно
з Положенням про порядок формування тематики наукових
досліджень на 2016–2020 роки. За результатами конкурсу
ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки» визнано
переможцем.
 Відповідно до Статуту Національна академія
аграрних наук України є самоврядною науковою
організацією,
що
самостійно
визначає
тематику
фундаментальних і прикладних наукових досліджень і
науково-технічних (експериментальних) розробок, форми
організації та проведення фундаментальних і прикладних
наукових
досліджень
і
науково-технічних
(експериментальних)
розробок,
формування
своєї
структури,
вирішення
науково–організаційних,
господарських, кадрових питань, здійснення міжнародних
наукових зв’язків у частині, що не суперечить чинному
законодавству (підпункт 4 пункту 1 глави І). Основні
завдання і функції представлені в підпункті 6 пп.1, 2, 3,
підпункті 7 пп.1, 2, 3, 4, 7 глави І Статуту.
 Згідно з чинним законодавством підстави виконання
державних програм наукових досліджень на замовлення
НААН
недержавними
науковими
установами
визначаються:
- рівністю наукових установ усіх форм власності в
правах здійснення наукової діяльності за Законом України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»: ст. 1, п.16;

Результати розгляду зауважень
Зауваження не приймається
НААН в порушення п. 6 Постанови
№ 1084 при фінансуванні окремих
наукових і науково-технічних програм
визначено їх виконавцем ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
із
застосуванням конкурсного відбору
відповідно до Положення № 20, яке
поширюються лише на наукові установи
НААН, а не процедури закупівлі,
внаслідок чого кошти державного
бюджету у сумі 1 948,7 тис. грн,
спрямовані товариству на виконання
наукових досліджень, використані з
порушення зазначеної норми чинного
законодавства.
НААН може залучати ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки», яке є
недержавною науковою установою та не
перебуває у віданні НААН, для
виконання
фундаментальних
та
прикладних досліджень лише відповідно
до процедури закупівлі.
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ст. 7, пп.1, 3, 7, 17; ст. 18, п.3;
- результатами державної атестації наукових установ і
включенням в державний реєстр (Закон України «Про
наукову і науково-технічну діяльність»: ст. 11, п.1; ст. 12,
п. 1; постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017
№ 540 «Про затвердження порядку проведення державної
атестації наукових установ» пп.1, 5, 6, 11, 15, 22; наказ
Міністерства освіти і науки України від 19.09.2018 №1008
«Деякі питання державної атестації наукових установ»).
 Вибір головної установи – виконавця ПНД 44
«Інноваційний розвиток» на 2016–2020 рр. пов’язаний з
тим, що Інститут інноваційної біоекономіки (провайдингу)
є фаховою спеціалізованою установою, створеною за
ініціативою НААН, Мінагрополітики, Міносвіти для
дослідження ринкових процесів в наукоємній сфері АПК і
створення адаптованих механізмів інноваційної діяльності
установ НААН в конкурентних умовах.
Наукова база і досвід Інституту, як головного виконавця
програм з інноваційного розвитку агарної науки на
замовлення НААН в 2006–2010 роки (ПНД 47), 2011–
2015 роки (ПНД 42, ПНД 41), 2016–2020 роки (ПНД 44), а
також з інноваційно-інвестиційного розвитку АПК на
замовлення Мінагрополітики (2007–2012 роки).
 Висновок: Інститут інноваційної біоекономіки – до
2018
року
Інститут
інноваційного
провайдингу
Української академії аграрних наук – атестується
державою з 2006 року, має позитивний висновок
експертної комісії НААН щодо атестаційної оцінки
діяльності в системі аграрної науки, свідоцтво про
державну атестацію наукової установи: серія ДА № 00007,
наукову установу віднесено до ІІ класифікаційної групи,

Результати розгляду зауважень
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термін до 31 травня 2022 року. Також отримано свідоцтво
№ 02779 серія ДР, яким підтверджується внесення
Інституту до державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави терміном до 31 травня
2022 року. Таким чином за результатами державної та
відомчої атестації Інститут визнано таким, що відповідає
рівню виконавця державних програм з актуальної
тематики розвитку АПК і аграрної науки.
1.
Інформація щодо підстав включення пропозицій
(розрахованої потреби) ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» до бюджетних запитів на 2018–2021 роки за
бюджетною програмою КПКВК 6591060, які подавались
Академією до Мінфіну та передбачення йому фінансування
із загального фонду державного бюджету у 2018–
2019 роках за вказаною бюджетною програмою (підпункт
12 пункту 59 глави VI Статуту НААН).
 Виконання окремих наукових програм, проєктів
здійснюється за рахунок бюджетного фінансування на
підставі визначеної головним розпорядником тематики,
конкурсного відбору за результатами наукової експертизи
на договірних засадах:
- Закон України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» (ст. 48 п.3, абз.1, абз. 5; п.8; п.9. ст. 58
пункти 1, 2, 6).
- Постанова Кабінету Міністрів України від
11.01.2018 № 13 «Про затвердження Порядку формування
тематики наукових досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок, що фінансуються за
рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України» (пункти 1, 4, 7, 8, 9).

Результати розгляду зауважень
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- Постанова Кабінету Міністрів України від
12.09.2018 № 739 «Про затвердження порядку конкурсного
відбору
наукових,
науково-технічних
робіт,
що
плануються до виконання за рахунок державного
бюджету» (пункти 1, 2, 3, 11 абз. 8, 13).
- Постанова Президії НАН України від 27.05.2009
№ 161 «Положення про порядок проведення Експертною
радою при НАН України експертизи фундаментальних
науково-дослідних робіт, які передбачається фінансувати
за рахунок коштів Державного бюджету України»
(пункти 1.1, 1.5, 3.2).
 Головний розпорядник бюджетних коштів (НААН)
самостійно визначає виконавців державних наукових
програм, в тому числі одержувачів бюджетних коштів
(атестованих наукових установ усіх форм власності)
відповідно законодавчо врегульованих повноважень:
– Бюджетний Кодекс України (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) (ст. 20 пп. 2, 3;
ст. 22 частина 5 пп. 4, 9; частина 6 абз.1, абз. 2).
– Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002
№ 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ».
 Підпункт 12 пункту 59 глави VI Статуту НААН про
функції Президії НААН з ухвалення рішень про розподіл
бюджетних коштів вказує про обов’язки НААН
фінансувати та контролювати витрати установ, що
перебувають у віданні НААН і не протирічить діючому
законодавству щодо прав головних установ розподіляти
кошти виконавцям бюджетних програм, які пройшли
атестацію і конкурс, в тому числі на виконання замовлення

Результати розгляду зауважень
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8) Напрями та тематики
наукових
досліджень,
які
здійснювались НААН у період
2018-2019
роки,
як
самоврядною
організацією,
формувались самостійно.

Зауваження об’єктів контролю
НААН на підставі договорів.
 Висновок. Інститут інноваційної біоекономіки є
виконавцем програми яка пройшла конкурсний відбір,
відноситься до категорії одержувачів бюджетних коштів за
рішенням Президії НААН, паспорта бюджетної програми,
роз’яснення Державної казначейської служби України.
Інститут 18 років працює на замовлення НААН в сфері
інноваційної економіки, є визнаним провідним центром
Мінагрополітики і МОН фахівцем з питань інноваційноінвестиційного розвитку аграрної науки, 15 років є
головною установою програм в сфері інноваційних
досліджень і ринкових перетворень, що фінансуються із
держбюджету.
Такий висновок не відповідає дійсності.
Тематика наукових досліджень формувалась на 2016–
2020 рр.,
відповідно
до
законодавчо
визначених
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень та
інноваційної діяльності, затверджена постановою Президії
НААН від 23 квітня 2015 року (протокол № 5) та
погоджена профільними департаментами Міністерства
аграрної політики та продовольства України.
Теми фундаментальних досліджень установ НААН на
2016-2020 рр. пройшли експертизу Експертної ради при
Національній академії наук України, позитивно оцінені та
визнані доцільними для виконання, а теми прикладних
досліджень погоджено Міністерством освіти і науки
України.

Результати розгляду зауважень

Зауваження не приймається.
Фактично напрями та тематики наукових
досліджень, які здійснювалися НААН у
період 2018–2019 років, як самоврядною
організацією, формувалися самостійно та
за відсутності державної цільової
програми розвитку аграрного сектору
економіки (розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015 № 1437
із змінами згідно з розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України
від
17.04.2019 № 254-р, схвалено лише
Концепцію Державної цільової програми
розвитку аграрного сектору економіки на
період до 2022 року), що впливало як на
стан планування і виконання НААН
таких досліджень, так і на стан
запровадження їх результатів у галузях
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п/п
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80.
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9)
Стан
організаційного
забезпечення
виконання
у
2018–2019 роках наукових
досліджень
у
галузі
агропромислового комплексу
науковими установами НААН
на
її
замовлення
був
недостатнім для ефективного
використання
коштів
державного
бюджету,
які
спрямовувались на ці цілі, у
т. ч. через недоліки планування
наукових досліджень, процедур
відбору та поточного контролю
за їх виконанням і оцінюванням
отриманих
результатів
наукових досліджень.
10) Експертними комісіями
Відділень НААН висновки
щодо відповідності поданих на

Зауваження об’єктів контролю

Такий висновок Рахункової палати не відповідає
дійсності. Насправді навпаки. Завдяки потужному
організаційному забезпеченню виконання тематики
наукових досліджень, завдяки розумінню ситуації, що
склалася, та самовіддачі наукових і технічних працівників
установ Академії, в умовах хронічного недофінансування,
морально і фізично застарілої матеріально-технічної бази
для досліджень (прилади, реактиви тощо), обмежених
відряджень тощо були проведені експериментальні
дослідження з виконання завдань програм наукових
досліджень і отримані результати.

Такий висновок Рахункової палати не відповідає
дійсності і є глибоко помилковим. Навпаки, експертні
групи, які було створено з найавторитетніших вчених за

Результати розгляду зауважень
агропромислового комплексу і їх оцінку.
Як наслідок рівень комерціалізації
завершених наукових розробок та їх
впровадження
в
агроформуваннях
регіонів є достатньо низьким, що не
сприяє
інноваційному
розвитку
агропромислового
комплексу,
збільшенню
обсягів
виробництва
конкурентоспроможної продукції для
задоволення потреб реального сектора
економіки і держави в цілому.
Зауваження не приймається.
Під час аудиту контрольними групами
Рахункової палати встановлені численні
випадки порушень при плануванні та
використанні
коштів
державного
бюджету
НААН
та
науковими
установами.
Встановлено також недоліки планування
наукових
досліджень
(зокрема
пошукових
досліджень),
процедур
відбору (зокрема визначення головною
установою та виконавцем програм
наукових досліджень ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»)
та
поточного контролю за їх виконанням і
оцінюванням отриманих результатів
наукових досліджень.
Зауваження не приймається.
Відповідно до положення про експертні
комісії з питань формування та реалізації
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Зауваження об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

конкурс проєктів наукових
досліджень
пріоритетам
державної
науково-технічної
політики, тенденціям науковотехнічного
прогресу,
економічній
доцільності,
сучасному рівню наукових
знань та вимогам екологічної
безпеки, не надавались. Також
не
проводився
аналіз
матеріально-технічних
та
соціально-економічних
наслідків у разі реалізації таких
проєктів.
Зазначеними
комісіями
проводилась
експертиза заявок лише на їх
відповідність
напрямам
наукової діяльності галузевих
Відділень.

різними напрями досліджень при галузевих Відділеннях,
комплексно розглядали кожну заявку (проєкт). Зокрема
звертали увагу на спрямованість проєкту, стадію розробки і
ступінь впровадження проєкту, мету проєкту і
характеристику науково-технічної продукції, яку буде
створено у результаті виконання проєкту, аналізували
обґрунтування проєкту, етапи і календарні плани для
досягання мети, правове забезпечення реалізації проєкту,
фінансові аспекти проєкту, очікувані витрати на реалізацію
проєкту, впровадження науково-технічної продукції та
перелік продукції, що планується впровадити після
завершення проєкту, потенційні споживачі науковотехнічної продукції (послуг), наявний досвід виконавців, їх
наукові публікації з цього напряму тощо.

тематики наукових досліджень НААН на
2016–2020
роки,
затвердженого
постановою
Президії
НААН
від
26.11.2014 (протокол № 21), експертні
комісії з питань формування та реалізації
тематики наукових досліджень НААН на
2016-2020 роки створюються з метою
забезпечення науково обґрунтованої
структури програм наукових досліджень
(ПНД),
відповідності
їх
змісту
пріоритетним напрямам розвитку науки і
техніки,
ефективного
використання
науково-технічного потенціалу науководослідних установ Академії, об’єктивної
оцінки результатів досліджень.
Основними
завданнями
експертної
комісії
є:
об’єктивне
комплексне
дослідження
об’єкта
експертизи;
встановлення відповідності об’єктів
експертизи вимогам і нормам чинного
законодавства, умовам конкурсу проєктів
(завдань
другого
рівня)
НААН;
визначення відповідності поданих на
конкурс проєктів пріоритетам державної
науково-технічної
політики
з
відповідного
напряму
наукових
досліджень,
тенденціям
науковотехнічного
прогресу,
економічній
доцільності, сучасному рівню наукових
знань та її вимогам екологічної безпеки;
аналіз
матеріально-технічних
та
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Зауваження об’єктів контролю

81.

11) Не дотримано вимог пункту
2.18 розділу II Положення 20
НААН – не подавались проєкти
пошукових
досліджень
до
Експертної ради НАН України,
натомість здійснювалась їх
експертиза лише експертними
комісіями галузевих Відділень.

82.

12)

Не

дотримано

Такий висновок Рахункової Палати не відповідає
дійсності. Експертна рада НАН України приймає на
експертизу роботи, що претендують на визнання їх
фундаментальними (пошукові і прикладні – не подаються).
Тематика пошукових досліджень розглядались не тільки
Експертними комісіями при галузевих Відділеннях, а ще й
на розширених Бюро галузевих Відділень, Конкурсною
комісією та на Президії НААН.

пункту 4 Такий висновок Рахункової палати не відповідає

Результати розгляду зауважень
соціально-економічних наслідків у разі
реалізації проєкту, що подається на
експертизу;
підготовка
науково
обґрунтованих експертних висновків.
Під час аудиту НААН були надані
протоколи експертних комісій галузевих
відділень, в яких наведений перелік
проєктів, рекомендованих до виконання.
Проте в цих протоколах відсутні
висновки щодо відповідності поданих на
конкурс проєктів пріоритетам державної
науково-технічної політики, тенденціям
науково-технічного
прогресу,
економічній доцільності, сучасному
рівню наукових знань та вимог
екологічної безпеки, не проводився
аналіз
матеріально-технічних
та
соціально-економічних наслідків у разі
реалізації проєкту.
Зауваження не приймається
Вимоги стосовно подання проєктів
пошукових досліджень до Експертної
ради НАН України передбачені пунктом
2.18 розділу II Положення про порядок
формування
тематики
наукових
досліджень
на
2016–2020 роки
і
контролю
за
їх
виконанням
у
Національній академії аграрних наук
України,
затверджене
постановою
Президії від 29.10.2014 (протокол № 20).
Зауваження не приймається.
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Результати розгляду зауважень

розділу 4 Положення 20, який
передбачає звітування наукових
установ до 31 січня наступного
року,
НААН
зобов’язала
наукові установи прозвітувати
19-30.11.2018 і 18-29.11.2019,
тобто на 2 місяці раніше
передбаченого терміну.

дійсності. Керівники всіх 45 (у 2018 році) і 46 (у 2019 році)
програм наукових досліджень НААН звітували Академії,
як і передбачено, після завершення календарного року (з
15 по 31 січня наступного року). В листопаді місяці наукові
установи надавали Академії лише інформаційний звіт щодо
стану виконання завдань програм наукових досліджень

До аудиту надані інформаційні звіти про
діяльність наукових установ за 2018 та
2019 роки, які були затверджені НААН у
листопаді 2018–2019 років.
Інформаційні звіти за 2018 та 2019 роки
містять такі розділи, зокрема аналітичну
інформацію щодо наукової діяльності:
основні результати завершених у 2018–
2019 роках наукових досліджень за
завданнями
програм
наукових
досліджень НААН та програм різного
рівня
(регіональних,
обласних);
результати
діяльності
у
сфері
інтелектуальної власності; результати
діяльності у сфері комерціалізації
наукової
і
наукоємної
продукції;
науково-технічні зв’язки із зарубіжними
науковими центрами; результативність
роботи
з
проведення
спільних
досліджень з науковими установами
НАН України, Мінагрополітики, інших
міністерств та відомств України; перелік
пропозицій, які було підготовлено і
подано на розгляд Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України,
Мінагрополітики та іншим відомствам та
державним адміністраціям України;
матеріально-технічне
забезпечення
наукових досліджень; стан розрахунків з
виплати заробітної плати; ефективність
використання державного майна тощо.
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13)
Не
пройшли
в
обов’язковому
порядку
державну
атестацію
15 наукових установ (17,9 відс),
що потребує в подальшому
розгляду НААН, як головного
розпорядника,
доцільності
фінансування, реорганізації чи
ліквідації установ. Не включено
Міністерством освіти і науки
України до державного реєстру
наукових
установ,
яким
надається підтримка держави,
діяльність яких має важливе
значення для розвитку науки,
економіки
і
виробництва,
29 наукових установ НААН
(34,5 відс) у зв’язку з низьким
рівнем їх наукової діяльності.

Зауваження об’єктів контролю

Такий висновок Рахункової Палати не відповідає
дійсності.
Установи НААН були першими, які відповідно до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
Порядку проведення державної атестації наукових установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19.07.2017 № 540, наказу Міністерства освіти і науки
України від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної
атестації наукових установ» у 2019 році проходили
атестацію у Міністерстві освіти і науки України. Установи
НААН, які мають у своєму підпорядкуванні мережу
(дослідні станції, які є юридичними особами), звертались за
роз’ясненням до Міністерства освіти і науки України щодо
заповнення відповідних документів і проходження
атестацій: разом зі своєю мережею чи кожен окремо.
Відповідь Міністерства освіти і науки України була, на їх
вибір: можна окремо, а можна і разом, долучивши
атестаційні показники дослідних станцій до відповідних
показників головної установи. Ці 15 дослідних станцій
(17,9 відс.) також пройшли атестацію, але у складі своїх
головних установ.
Академією прийнято рішення дослідні станції, що не

Результати розгляду зауважень
Крім того, за поясненням спеціалістів
науково-організаційного
управління
НААН щодо отримання інформаційного
звіту про діяльність наукової установи
раніше
терміну,
визначеного
Положенням
№ 20
(31 січня),
є
необхідність формування річного звіту
про діяльність НААН, який потребує
певного часу.
Зауваження не приймаються.
Рішення Академії стосовно дослідних
станцій, що не пройшли державну
атестацію, і тих дослідних станцій, що
через
низькі
показники
наукової
діяльності не включено до державного
реєстру
установ,
яким
надається
підтримка
держави,
позбавити
самостійного юридичного статусу та
приєднати структурними підрозділами до
відповідних головних установ НААН
приймається як пояснення.
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14)
Науковий
комітет
Національної ради України з
питань розвитку науки і
технологій за результатами
заслуховування
НААН,
як
головного
розпорядника
бюджетних коштів, про стан їх
використання на наукову та
науково-технічну діяльність та
отримані результати у 2018 році
зазначив,
що
рівень
фундаментальних досліджень,
що проводиться НААН, є
недостатнім,
ефективність
використання
бюджетних
коштів може бути суттєво
поліпшена.
Крім
того,
Науковий комітет Національної
ради України звернув увагу
НААН
на
необхідність
термінового
проведення
атестації установ НААН та
аудиту їхньої наукової та
господарської
діяльності,
розгляду
доцільності

пройшли державну атестацію й ті дослідні станції, що
через низькі показники наукової діяльності не включено до
державного реєстру установ, яким надається підтримка
держави, позбавити самостійного юридичного статусу та
приєднати структурними підрозділами до відповідних
головних установ НААН.
Такий висновок Рахункової палати не відповідає
дійсності.
У 2018 р. НААН звітувала на Науковому комітеті
Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій, але не за 2018, а за 2017 рік. У 2019 році
заслуховування звітів за 2018 рік на Науковому комітеті
НАН України і Національних галузевих академій України
не проводилось, перенесено на 2020 рік. НААН подала до
Наукового Комітету Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій відповідну інформацію для
звіту (Анкети з показниками результативної діяльності
НААН за 2018 і 2019 роки). Висновки Наукового комітету
Національної ради України з питань розвитку науки і
технологій, щодо звіту НААН за 2018 і 2019 роки будуть
оприлюднені у 2020 році.
Наукові установи НААН першими серед наукових установ
Національної академії наук України та інших Національних
галузевих академій України ще у 2019 році пройшли
державну атестацію у Міністерстві освіти та науки
України, за результатами якої до I класифікаційної групи
віднесено 17 наукових установ (атестовані строком на
п’ять років), до II – 38 наукових установ (атестовані
строком на три роки), до III – 16 дослідних станцій
(атестовані на строком на два роки).
Установи НААН відповідно до пріоритетних напрямів

Зауваження не приймаються.
НААН під час аудиту надано висновки та
пропозиції
Наукового
комітету
Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій за
результатами
проведеного
21- 22 листопада
2018 року
заслуховування
звітів
головних
розпорядників бюджетних коштів, що
здійснюють наукову та науково-технічну
діяльність або є замовниками наукових
досліджень та розробок, про стан
використання коштів на наукову та
науково-технічну діяльність та отримані
результати.
В цих висновках та пропозиціях
рекомендовано Науковим комітетом
Національної
ради
України
якнайшвидше
провести
атестацію
установ НААН та аудит їхньої наукової і
господарської діяльності; проводити
більше фундаментальних та прикладних
наукових
досліджень
за
рахунок
конкурсного фінансування; стимулювати
процес омолодження кадрів у наукових
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функціонування
НААН
як
окремого
головного
розпорядника
бюджетних
коштів у контексті потреб
держави, проведення більшої
кількості фундаментальних та
прикладних
досліджень
за
рахунок
конкурсного
фінансування.
15) Проведеним аудитом також
встановлено,
що
НААН
затверджено нову редакцію
Статуту з недотримання вимог
ч. 4 ст. 18 Закону № 848
(без зазначення висновків МОН
та Мінагрополітики).

досліджень, визначених державою, щорічно проводять
значну кількість фундаментальних та прикладних
досліджень, формування яких відбувається на конкурсній
основі, зокрема: у 2018 році – 1443 завдання, у 2019 році –
1420 завдань.

установах НААН.
Слід зазначити, що заслуховування
НААН відбулось у листопаді 2018 року,
а державну атестацію наукові установи
НААН пройшли у травні 2019 року.

Зауваження
Рахункової
палати,
зазначене
на
сторінці 141, (пункті 6) висновків, є необґрунтованим та
не відповідає дійсності.
Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» національні галузеві академії
наук України провадять свою діяльність відповідно до
законодавства України та їх статутів, які затверджуються
загальними зборами національних галузевих академій наук
і реєструються Міністерством юстиції України, за
наявності висновків центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у
науковій та науково-технічній сфері, та центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у відповідній сфері.
На виконання вимог цієї норми Національною академією
аграрних наук України було подано для реєстрації в
Міністерство юстиції України висновки Міністерства
аграрної політики та продовольства України та
Міністерства освіти України, на підставі яких було видано
Міністерством юстиції України наказ № 390/5 від
15.02.2017 про реєстрацію нової редакції Статуту НААН,
затвердженого загальними зборами від 10-11 листопада

Зауваження не приймаються.
Контрольна група Рахункової палати
неодноразово зверталась до НААН з
проханням надати висновки МОН та
Мінагрополітики. Однак висновки МОН
та Мінагрополітики НААН не надані і на
запит контрольної групи.
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2016 року. Оригінали зазначених висновків зберігаються в
Міністерстві юстиції України. Таким чином, процедура
затвердження Статуту НААН відбулась згідно з ч. 4 ст. 18
Закону № 848.
Зауваження Подільської дослідної станції садівництва Інституту садівництва НААН
1) Подільською дослідною Подільською дослідною станцією садівництва Інституту
Зауваження приймаються.
станцією садівництва Інституту садівництва НААН допущено використання бюджетних
садівництва НААН допущено коштів з порушенням норм чинного законодавства та
використання
бюджетних нормативно-правових
актів
у
загальному
обсязі
коштів з порушенням норм 1 063,8 тис. грн:
чинного
законодавства
та
500 тис. грн – в порушення пункту 28 Типового
нормативно-правових актів у положення з планування, обліку і калькулювання
загальному
обсязі собівартості
науково-дослідних
та
дослідно1 063,8 тис. грн:
конструкторських робіт, затвердженого постановою
– 500,0 тис. грн – в Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 830 вартість
порушення пункту 28 Типового науково-дослідних робіт по договорах, укладених у
положення з планування, обліку 2018 році на загальну суму 122,0 тис. грн. та у 2019 році –
і калькулювання собівартості 378,0 тис. грн, визначались за відсутності калькуляцій
науково-дослідних та дослідно- кошторисної вартості;
конструкторських
робіт,
563,8 тис. грн. – з недотриманням статті 179
затвердженого
постановою Господарського кодексу України, пункту 55 Статуту
Кабінету Міністрів України від Інституту садівництва НААН виконання у 2018–2019 роках
20.07.1996 № 830, вартість Подільською дослідною станцією наукових досліджень, за
науково-дослідних робіт за рахунок коштів державного бюджету у сумі 563,8 тис. грн,
договорами,
укладеними
у проводилось в Дослідному господарстві за відсутності
2018 році на загальну суму укладених договорів на виконання програм науково122,0 тис. грн та у 2019 році – дослідних робіт, визначеного обсягу робіт та послуг,
378,0 тис. грн, визначались за строків виконання та порядку використання продукції,
відсутності
калькуляцій отриманої від проведення досліджень.
Слід зазначити, що вказаний текст та зміст відрізняється
кошторисної вартості;
- 563,8 – в недотриманні ст. 179 від викладеного в підписаному Акті «про результати
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Господарського кодексу, п. 55
Статуту Інституту садівництва
НААН виконання у 2018–
2019 роках
Подільською
дослідною станцією наукових
досліджень за рахунок коштів
державного бюджету у сумі
563,8 тис. грн. проводилось в
дослідному господарстві за
відсутності
укладених
договорів
на
виконання
програм
науково-дослідних
робіт, визначеного обсягу робіт
та послуг, строків виконання та
порядку
використання
продукції,
отриманої
від
проведення досліджень.

аудиту
ефективності
використання
Національною
академією аграрних наук України коштів державного
бюджету та управління об’єктами державної власності, що
мають фінансові наслідки для державного бюджету в
Подільській дослідній станції садівництва Інституту
садівництва Національної академії аграрних наук України»
від 12.11.2019 (далі – Акт), починаючи зі слова
«використання» в тексті « … допущено використання
бюджетних коштів ... 500 тис. грн – в порушення пункту 28
Типового положення з планування, обліку і калькулювання
собівартості
науково-дослідних
та
дослідноконструкторських робіт, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 830… », яке
передбачає наявність вказаної суми коштів на рахунках
Станції і витрачання цих коштів передбачених
кошторисами в частині видатків за вказаний період аудиту
(2018 рік – 9 місяців 2019 року), що не підтверджене
касовими видатками, а сума за договорами передбачає не
використання коштів із загального фонду бюджету
Станцією, а їх надходження на спеціальний рахунок
Станції відповідно до п. 4 ст.13 Бюджетного кодексу
України, з використанням калькуляції платних послуг,
затвердженої рішенням Науково-технічної ради станції
(протокол № 1 від 15.01.2016), як зазначено у Акті. Вказана
сума не надійшла в зазначеному періоді (зокрема за
9 місяців 2019р.) в повному обсязі за умовами угод, термін
виконання яких спливав 31.12.2019. Щодо абзацу, де
зазначено: 563,8 тис. грн. – з недотриманням статті 179
Господарського кодексу України, пункту 55 Статуту
Інституту садівництва НААН. Слід виправити технічну
помилку і вказати: – пункту 55 Статуту Подільської

Результати розгляду зауважень
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дослідної станції садівництва Інституту садівництва
НААН.
Як зазначено у Акті і в пояснені до Акта: Дослідне
господарство, на виконання своїх статутних зобов’язань,
зазначених у статутах Дослідного господарства і Станції,
надає свої насадження та земельні ділянки для закладання і
проведення наукових досліджень науковцями Станції та
забезпечує належний догляд за насадженнями за власний
рахунок власними силами та технікою, без залучення
коштів, техніки і працівників Станції. Продукція вирощена
на дослідних ділянках Дослідного господарства,
оприбутковується Дослідним господарством. Відповідно
Станція не має фінансових зобов’язань перед Дослідним
господарством і укладання договорів між Станцією і
Дослідним господарством без зазначення ціни договору,
сум фінансових зобов’язань між двома суб’єктами
господарювання, порядку розрахунків є порушенням статті
180 Господарського кодексу України. Зважаючи на
викладене, вказаний договір втрачає ознаки господарського
і не є доцільним. У той же час господарські договори
укладаються між Станцією і Дослідним господарством, де
предметом угоди є надання послуг Дослідним
господарством по догляду за дослідними ділянками,
розташованими на землях Станції, де також проводяться
науково-дослідні роботи. Такі договори мають всі ознаки
господарських та заключено відповідно до Господарського
кодексу України, як це передбачено пунктом 55 Статуту
Станції. Кошти в загальній сумі 563,8 тис. грн (405 тис. грн
– у 2018 році і 158,8 тис. грн – за 9 місяців 2019 року)
надійшли згідно із затвердженими кошторисними, планами
використання коштів, калькуляцій та іншою кошторисною

Результати розгляду зауважень
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документацією, складеною і затвердженою, відповідно до
Наказу Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002
«Про затвердження документів, що застосовуються в
процесі виконання бюджету» (із змінами) та за умовами
угод з Інститутом садівництва НААН про виконання
науково-дослідних робіт за № 5ФД від 15.01.2018 і № 6ПР
від 15.01.2018 на загальну суму 405 тис. грн у 2018 році,
№ 5ФД від 17.01.2019 і № 6ПР від 17.01.2019 за 9 місяців
2019 р. на загальну суму 158,8 тис. грн у 2019 році
відповідно до затверджених планів науково-дослідних
робіт за виконані роботи науковцями Станції. Вказані
кошти згідно з кошторисними призначеннями і
затвердженими штатними розписами, а саме в сумі
338,5 тис. грн (83,6 відс.), витрачені на соціальні виплати
науковцям Станції і в сумі 66,5 тис. грн (16,4 відс.) на
оплату послуг в тому числі комунальних у 2018 році, та
158,8 тис. грн. (100 відс.) витрачені на забезпечення
соціальних виплат науковців Станції за 9 місяців
2019 року.
Зауваження ДП «Дослідне господарство «Красноградське» Інституту зернових культур НААН (далі – ДП «ДГ «Красноградське»),
листи від 05.06.2020 № 150 та № 151)
87.
1) ДП «ДГ «Красноградське», Одним
із
основних
видів
діяльності Зауваження не приймаються.
яке
отримало
у
2018– ДП «ДГ «Красноградське» за КВЕД 2010 є дослідження й Відповідно до норм ст. 12 Закону
2019 роках
з
державного експериментальні розробки у сфері біотехнологій України від 26.11.2015 № 848 «Про
бюджету
найбільшу
суму (п. 72.11), дослідження й експериментальні розробки у наукову і науково-технічну діяльність»
компенсації (886 тис. грн – у сфері інших природничих і технічних наук (п. 72.19). для надання державної підтримки
2018 році, 837,5 тис. грн – у Відповідно до Статуту, затвердженого президентом НААН науковим установам незалежно від
2019 році), в порушення абзацу від 31.01.2018 Гадзало Я. М. ДП «ДГ «Красноградське» форми власності, діяльність яких має
першого частини п’ятої статті засноване на державній власності, перебуває у віданні важливе значення для науки, економіки
11 Закону № 185 не забезпечено НААН,
органу
управління
державним
майном, та виробництва, створюється Державний
перерахування частини чистого безпосередньо
підпорядковане
Державній
установі реєстр наукових установ, яким надається
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прибутку
до
державного
бюджету у загальному обсязі
1 915,3 тис. грн (2018 рік –
1497,75 тис. грн, 2019 рік –
417,5 тис. гривень).
Слід
зазначити,
що
ДП «ДГ «Красноградське» не є
науковою установою та не
включено
до
Державного
реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави.

«Інститут
зернових
культур
НААН».
ДП «ДГ «Красноградське» як юридична особа є державним
комерційним підприємством, яке створене з метою
організаційно-господарського
забезпечення
Інституту
зернових культур НААН, умов для своєчасного і
високоякісного проведення наукових досліджень та їх
апробації, виробництва оригінального елітного та
репродукційного насіння сільськогосподарських культур,
нових засобів захисту рослин. Господарство здійснює
фундаментальні та прикладні дослідження з селекції
зернобобових культур, чини, сочевиці, нуту, квасолі та сої.
Наукові дослідження спрямовані на вирощування
первинного та елітного насіння зернових та зернобобових
культур.
Господарство
здійснює
експериментальні
розробки, які спрямовані на удосконалення зональних
технологій вирощування зернових та зернобобових
культур, випробування завершених наукових розробок та
доведення їх до впровадження, науково-консультативні
послуги. Проведення робіт з Державною установою
«Інститут зернових культур НААН» та виконання науковотехнічних програм для господарства є обов’язковим.
Впровадження наукових розробок в господарстві
здійснюється науковими співробітниками, які знаходяться
в штаті підприємства, а також науковими співробітниками
Інституту зернових культур. В господарстві виведені сорти
зернобобових культур, на які воно має патентні права.
Науковці, які працюють в штаті господарства, беруть
участь в розробці та виконані наукових тематичних планів
та наукових програм. У господарстві проводяться науковопрактичні семінари та конференції з питань ведення
селекції зернобобових культур, технології вирощування

підтримка держави.
Наукові установи незалежно від форми
власності, що включені або претендують
на включення до Державного реєстру
наукових установ, яким надається
підтримка
держави,
підлягають
державній атестації.
В той же час, ДП «ДГ «Красноградське»
не включено до реєстру наукових
установ, яким надається підтримка
держави. Крім того, статус наукової
установи не визначено і установчими
(статутними) документами підприємства.
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кукурудзи на ділянках розмноження для отримання
материнських форм перспективних гібридів кукурудзи.
Таким чином, згідно із Законом України «Про наукову та
науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848 (ст. 1
п. 12) наукова діяльність – інтелектуальна творча
діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або)
пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є
фундаментальні та прикладні наукові дослідження; (п. 15)
наукова (науково-технічна) робота – наукові дослідження
та
науково-технічні
(експериментальні)
розробки,
проведені з метою одержання наукового, науковотехнічного (прикладного) результату. Основними видами
наукової (науково-технічної) роботи є науково-дослідні,
дослідно-конструкторські,
проектно-конструкторські,
дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектнопошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або
партій науково-технічної продукції, а також інші роботи,
пов’язані з доведенням нових наукових і науковотехнічних знань до стадії практичного використання;
(п. 16) наукова (науково-дослідна, науково-технологічна,
науково-технічна, науково-практична) установа (далі –
наукова установа) – юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності,
утворена в установленому законодавством порядку, для
якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є
основною; (п.20) науковий працівник – вчений, який має
вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня,
відповідно до трудового договору (контракту) професійно
провадить
наукову,
науково-технічну,
науковоорганізаційну, науково-педагогічну діяльність та має
відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового
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ступеня або вченого звання, підтверджену результатами
атестації у випадках, визначених законодавством; (п.
28) науково-технічні (експериментальні) розробки –
науково-технічна діяльність, що базується на наукових
знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи
практичного досвіду, та провадиться з метою доведення
таких знань до стадії практичного використання.
Результатом
науково-технічних
(експериментальних)
розробок є нові або істотно вдосконалені матеріали,
продукти, процеси, пристрої, технології, системи, об’єкти
права інтелектуальної власності, нові або істотно
вдосконалені послуги; (п.29) основна діяльність наукових
установ – проведення фундаментальних досліджень,
прикладних
наукових
і
науково–технічних
(експериментальних) розробок, надання науково-технічних
послуг, проведення наукової і науково-технічної
експертизи, підготовка наукових кадрів, розвиток і
збереження наукової інфраструктури; (ст 7, п. 1). В Україні
діють наукові установи державної, комунальної та
приватної форм власності, які мають рівні права у
здійсненні наукової, науково-технічної та інших видів
діяльності. Наукова установа діє на підставі статуту
(положення) чи іншого установчого документа, що
затверджуються в установленому порядку. Наукова
установа є юридичною особою; (п. 3) наукові установи за
погодженням
із
власником
(власниками)
або
уповноваженим ним (ними) органом, або засновником
можуть входити до об’єднань юридичних осіб з метою
виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу
юридичної
особи
та
фінансової
самостійності;
(п. 4) складовими матеріально-технічної бази наукових
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установ є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації,
обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші
матеріальні цінності, нематеріальні активи.
Відповідно до законодавства та з урахуванням
організаційно-правової форми наукової установи з метою
забезпечення провадження її статутної діяльності
засновником закріплюються за нею на основі права
оперативного управління чи господарського відання або
передаються їй у власність будівлі, споруди, майнові
комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та
інше майно; (п. 5) земельні ділянки передаються
державним і комунальним науковим установам у постійне
користування у порядку, передбаченому Земельним
кодексом України, і не можуть бути вилучені (припинено
право постійного користування земельною ділянкою) за
рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування без згоди власника (власників) або
уповноваженого ним (ними) органу чи Президії
Національної академії наук України або національних
галузевих академій наук; (ст. 8 п. 1) державними
науковими установами є наукові установи, засновані на
державній власності. Майно, що становить матеріальнотехнічну базу державної наукової установи, закріплюється
за такою установою на основі права оперативного
управління або господарського відання відповідно до
організаційно-правової форми. Основні засоби, інше майно
та обладнання закріплюються за державними науковими
установами на основі права оперативного управління або
господарського відання відповідно до організаційноправової форми.
2. Державні комерційні підприємства та казенні
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2) Аналогічно, згідно з актами
виконаних
робіт
(наданих
послуг) вартість фінансових
зобов’язань
ДП «ДГ «Красноградське»
з
надання послуг з вирощування
продукції на давальницьких
умовах за 2-ма договорами (від
10.04.2018 № 2018-01/кр та від
10.04.2019 №2019-01/кр),
укладеними
ДП «ДГ «Красноградське»
з
НВГ «Компанія МАЇС» без
згоди НААН, склала відповідно
1725,49
тис.
грн
та
3178,5 тис. грн, що становить
10 і більше відсотків вартості
активів
державного

Зауваження об’єктів контролю
підприємства, які відповідно до статті 8 цього Закону
належать до наукових установ, звільняються від сплати до
державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за
результатами своєї фінансово-господарської діяльності та
зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від
своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної
наукової і науково-технічної діяльності, фінансування
інновацій та розширення власної матеріально-технічної
бази.
Отже,
зважаючи
на
викладене
ДП «ДГ «Красноградське» відноситься до державних
комерційних підприємств, які належать до наукових
установ, і звільняється від сплати до бюджету частини
чистого прибутку (доходу).
Договори з НВГ «Компанія МАЇС» не мають ознак
договорів спільної діяльності. Всі пункти договору щодо
зобов’язань ДП ДГ «Красноградське» пов’язані суто з
технологічним процесом і не несуть ризиків та
матеріальних втрат, за виключенням форс-мажора.
ДПДГ «Красноградське» виконує послуги з вирощування,
за що отримує кошти.
За умовами договору до завершення його виконання
неможливо точно визначити, чи будуть зобов’язання
господарства значними , а саме більше 10 відс. вартості
активів.
Згідно з договором господарство також не отримує до
виконання послуг жодної фінансової допомоги від
НВГ «Компанія МАЇС» і несе суто технологічні витрати на
вирощування, які не перевищують допустимих границь
статутних положень.
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Заперечення
не
приймаються.
Господарством
надавались
НВГ «Компанія МАЇС» послуги, вартість
яких перевищувала 10 відс. вартості
активів ДП «ДГ «Красноградське», що в
свою чергу відповідно до ст. 73–2
Господарського кодексу України є
значним господарським зобов’язанням
державного унітарного підприємства –
зобов’язання, що вчиняється державним
унітарним підприємством, якщо ринкова
вартість майна, робіт, послуг, що є його
предметом, становить 10 і більше
відсотків вартості активів державного
унітарного підприємства за даними
останньої річної фінансової звітності.
При цьому ДП «ДГ «Красноградське»
значне господарське зобов’язання не
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за
даними
останньої фінансової звітності
(19001 тис. гривень).

Член Рахункової палати
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погоджувалось з НААН.

В. П. Богун

ДОВІДКА
щодо розгляду пропозицій до Звіту про результати аудиту ефективності використання Національною академією аграрних наук
України коштів державного бюджету та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для
державного бюджету, наданих НААН листом від 04.06.2020 № 13-2/259
№
п/п

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

До розділу 2. «Загальна оцінка стану законодавчого забезпечення діяльності НААН та дотримання НААН вимог законодавчих актів»
1

1)
Аудитом встановлено, що НААН при
формуванні тематики наукових досліджень на
2016–2020 роки та визначенні програм і
підпрограм наукових досліджень, керівників і
головних установ з їх виконання керувалось
Положенням № 20,
положення
якого
поширюються лише на наукові установи
НААН. За результатами конкурсного відбору
фундаментальні
і
прикладні
наукові
дослідження виконували 85 наукових установ,
які перебувають у віданні НААН і одна
наукова
установа
–
ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки» (у 2018 році
ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу»),
яка є недержавною науковою установою та не
перебуває у віданні НААН. Таким чином
НААН, в порушення пункту 6 Постанови
№ 1084 при фінансуванні окремих наукових і
науково-технічних програм визначено їх
виконавцем
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки» із застосуванням конкурсного
відбору, а не процедури закупівлі.

Пропонуємо викласти у такій редакції: «НААН
на основі Закону України від 26.11.2015 № 848УІІІ «Про наукову та науково-технічну
діяльність»,
Статуту Національної академії
аграрних наук України, зареєстрованого наказом
Міністерства юстиції України 15.02.2017.за
№ 390/5, постанови Кабінету Міністрів України
від 19.07.2017 № 540 «Про затвердження порядку
проведення
державної
атестації
наукових
установ», Наказу Міністерства освіти і науки
України від 19.09.2018 № 1008 «Деякі питання
державної
атестації
наукових
установ».
постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2002р. №228 «Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисі бюджетних
установ»
ТОВ
«Інститут
інноваційної
біоекономіки» в установленому порядку брало
участь у конкурсі з визначення НААН виконавців
наукових досліджень згідно Положенням про
порядок
формування
тематики
наукових
досліджень на 2016–2020 роки. За результатами
конкурсу
ТОВ
«Інститут
інноваційної
біоекономіки» визнано переможцем.
Таким чином, за результатами державної та
відомчої атестації Інститут визнано таким, що

Не враховано.
Положення про порядок формування
тематики наукових досліджень на
2016–2020 роки і контролю за їх
виконанням у Національній академії
аграрних наук України, затверджене
постановою Президії від 29.10.2014
(протокол № 20), містить основні
принципи планування наукових
досліджень науковими установами
НААН, а також загальні вимоги,
процедури та правила відбору і
затвердження наукових проєктів
(завдань наукових досліджень 2-го
рівня), їх реєстрації та обліку,
поточного контролю за виконанням,
оцінювання отриманих результатів і
приймання завершених наукових
досліджень. Отже, основні принципи
планування наукових досліджень,
відбору, затвердження, виконання,
звітування
стосуються
лише
наукових установ НААН.
Пунктом 3 постанови Президії від
29.10.2014
(протокол
№ 20)
затверджений
також
перелік
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відповідає рівню виконавця державних програм з конкурсної
тематики
актуальної тематики розвитку АПК і аграрної фундаментальних
і
прикладних
науки».
досліджень 2016–2020 роки на
замовлення НААН.
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
(у
2018 році
ЗАТ «Інститут
інноваційного
провайдингу»)
є
недержавною
науковою установою та не перебуває
у віданні НААН. Таким чином
вимоги
цього
положення
не
стосуються установи, яке не є
науковою установою НААН.
Відповідно до пункту 6 Постанови
№ 1084 замовники за результатами
наукової
та
науково-технічної
експертизи
на
конкурсних засадах визначають
тематику та виконавця замовлення,
або шляхом проведення тендерної
процедури відбирають з числа
учасників
торгів
(тендерів)
виконавців попередньо визначеної
замовником тематики замовлення.
Тематика НААН формується із
програм наукових досліджень, які
можуть
містити
підпрограми,
завдання досліджень першого рівня
(селекційні,
біологічні,
агротехнологічні,
зоологічні,

3

№
п/п

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

ветеринарні, економічні напрями),
завдання досліджень другого рівня
(фундаментальні,
прикладні
дослідження),
тощо
(пункт 4
розділу І Положення № 20).
ТОВ
«Інститут
інноваційної
біоекономіки»
(у
2018
році
ЗАТ «Інститут
інноваційного
провайдингу») можливо залучати як
виконавця наукових досліджень
шляхом
проведення
тендерної
процедури попередньо визначеної
замовником тематики замовлення
(пункт 6 Постанови № 1084).
Таким чином, НААН, в порушення
пункту 6 Постанови № 1084 при
фінансуванні окремих наукових і
науково-технічних
програм
визначено
їх
виконавцем
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки» із
застосуванням
конкурсного
відбору
(який
передбачений Положенням № 20 для
наукових установ НААН), а не
процедури закупівлі.
До розділу 3. Фактичний стан справ, оцінка планування та використання коштів державного бюджету, спрямованих Національній
академії аграрних наук України
2.
1) Проведеним аудитом встановлено, що у Пропонуємо викласти у такій редакції: Не враховано.
2018–2019 роках в межах бюджетної програми «Національна академія аграрних наук України у Діюче
законодавство
України
за КПКВК 6591060 за рахунок коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу регулює виконання та фінансування

4

№
п/п

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

загального
фонду
за
напрямом
«Фундаментальні наукові дослідження в галузі
землеробства, рослинництва, тваринництва,
ветеринарної
медицини,
харчової
та
переробної
галузі,
механізації
та
електрифікації, економічні проблеми розвитку
агропромислового комплексу» виконувались
пошукові
дослідження
у
кількості
198 розробок загальною вартістю 14 150 тис.
грн (2018 рік – 85 досліджень вартістю
8 500 тис. грн, 2019 рік – 113 досліджень
вартістю 5650 тис. гривень). Дані пошукові
дослідження, які виконувались протягом
одного року вартістю 50–100 тис. грн кожне,
також не відповідають і визначенню
фундаментальних досліджень.

України, Закону України від 26.11.2015 № 848УІІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ», наказів Міністерства фінансів України
від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних
програм» та від 10.12.2010 № 1536 «Про
результативні показники бюджетної програми»,
Державного стандарту України 3973-2000,
затверджено наказом Держстандарту України від
27.11.2000 № 677 «Система розроблення та
поставлення продукції на виробництво», Статуту
Національної академії аграрних наук України,
зареєстрованого наказом Міністерства юстиції
України 15.02.2017 за № 390/5, спільного наказу
Міністерства фінансів України та Національної
академії аграрних наук України від 02.02.2018
№ 51/107
щодо затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК
6591060 «Фундаментальні наукові дослідження в
галузі рослинництва, тваринництва, ветеринарної
медицини, харчової та переробної галузі,
механізації
та
електрифікації,
економічні
проблеми
розвитку
агропромислового
комплексу» використала у 2018–2019 роках
бюджетні кошти загального фонду на пошукові
дослідження в сумі 14 150,0 тис. грн за КПКВК
6591060, аудит Рахункової палати розглядає

фундаментальних та прикладних
досліджень за рахунок коштів
державного бюджету.
Пунктом 29 статті 1 Закону України
«Про наукову і науково-технічну
діяльність визначено, що основна
діяльність наукових установ –
проведення
фундаментальних
досліджень, прикладних наукових і
науково-технічних
(експериментальних)
розробок,
надання науково-технічних послуг,
проведення наукової і науковотехнічної експертизи, підготовка
наукових
кадрів,
розвиток
і
збереження
наукової
інфраструктури.
Пунктом
5
частини 2 статті 45 Закону № 848
визначено, що держава забезпечує
фінансування
та
матеріальне
забезпечення фундаментальних та
прикладних досліджень.
Статтею 1 Закону України від
07.02.2002 № 3065 «Про особливості
правового
режиму
діяльності
Національної академії наук України,
національних галузевих академій
наук та статусу їх майнового
комплексу»
визначено,
що
національні галузеві академії наук є
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використання бюджетних коштів у зв’язку із
невідповідністю та недосконалістю зазначених
нормативних актів, які потребують уточнення в
вище установленому порядку».

державними
науковими
організаціями
України,
які
здійснюють
фундаментальні
дослідження,
організовують,
проводять та координують прикладні
дослідження у відповідних галузях
науки; статтею 7 Статуту НААН –
Академія організовує і проводить
фундаментальні і прикладні наукові
дослідження в наукових установах,
які перебувають у її віданні.
Згідно із частиною першою статті 87
Бюджетного
кодексу
України
(у редакції від 13.12.2019) до
видатків,
що
здійснюються
з
Державного
бюджету
України,
належать
видатки
лише
на
фундаментальні
та
прикладні
дослідження і сприяння науковотехнічному прогресу державного
значення.
Державний стандарт України 39732000 «Система розроблення та
поставлення
продукції
на
виробництво» не є підставою для
фінансування пошукових досліджень
з державного бюджету.
Отже, фінансування пошукових
досліджень, як окремого виду
досліджень, за рахунок коштів
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державного
бюджету
не
передбачено.
Таким чином, кошти державного
бюджету за загальним фондом за
КПКВК
6591060
у
сумі
14 150 тис. грн
(2018
рік
–
8 500 тис. грн,
2019
рік
–
5 650 тис. грн), використані НААН
на
проведення
пошукових
досліджень
(виконання
яких
частиною
першою
статті 87
Бюджетного кодексу України не
передбачено), тобто на цілі, що не
відповідають
напрямам
використання бюджетних коштів,
визначеним у паспорті бюджетної
програми, та відповідно до статті
119 Бюджетного кодексу України є
нецільовим
використанням
бюджетних
коштів,
а
також
порушенням
бюджетного
законодавства (пункт 24 частини
першої
статті 116 Бюджетного
кодексу України), і має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею 210
Кримінального кодексу України.
2) Аудитом встановлено, що НААН включено Пропонуємо викласти у такій редакції: Не враховано.
недостовірні дані до звіту про виконання «Аудитом встановлено, що НААН включено дані За інформацією НААН, наданою до
паспорта
бюджетної
програми
за до Звіту про виконання паспорта бюджетної аудиту, у напрямі використання
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КПКВК 6591060 станом на 01.01.2019 в
частині
відображення
за
напрямом
використання бюджетних коштів – «прикладні
наукові та науково-технічні розробки у сфері
сільськогосподарських наук» за спеціальним
фондом
видатків
у
загальній
сумі
715 436,4 тис. грн, з яких 572 710,5 тис. грн
фактично використані на організацію та
здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності; надання послуг бюджетними
установами
згідно
із
законодавством;
утримання, облаштування, ремонт приміщень
та придбання майна, тобто на цілі, що не
відповідають
напрямам
використання
бюджетних коштів, визначеним у паспорті
бюджетної програми за КПКВК 6591060, та
відповідно до статті 119 Бюджетного кодексу
України
є
нецільовим
використанням
бюджетних коштів, а також порушенням
бюджетного законодавства (пункт 24 частини
першої статті 116 Бюджетного кодексу
України), і має ознаки кримінального
правопорушення, передбаченого статтею 210
Кримінального кодексу України.

програми за КПКВК 6591060 станом на
01.01.2019 в частині використання бюджетних
коштів спеціального фонду у загальній сумі
715 436,4 тис. грн, з яких відповідно до Звіту про
надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги (форма № 4-1, форма № 4-2)
фактично використані, крім напряму на
«Прикладні наукові та науково- технічні
розробки у сфері сільськогосподарських наук»,
(142 725,9 тис. грн):
установами
НААН
використовувались власні кошти спеціального
фонду і за іншими напрямами: «Надання послуг
бюджетними
установами
згідно
із
законодавством»; «Організація та здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності»;
«Утримання, облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, що здійснюється бюджетними
установами»,
що
становить
572 710,5 тис. гривень. Фактичне використання
власних коштів спеціального фонду в сумі 572
710,5 тис. грн у 2018 році було спрямоване
науковими установами НААН залежно від
джерела надходження власних коштів. Однак
аудит Рахункової палати розглядає використання
бюджетних коштів у зв’язку із невідповідністю та
недосконалістю зазначених вище нормативних
актів, які потребують уточнення в установленому
порядку».

бюджетних коштів спеціального
фонду «прикладні
наукові
та
науково-технічні розробки у сфері
сільськогосподарських наук» Звіту
про виконання паспорта бюджетної
програми за КПКВК 6591060 із
загальної суми 715436,4 тис. грн
лише
142 725,9 тис. грн
безпосередньо
використано
науковим установами на проведення
прикладних
розробок;
572 710,5 тис. грн використано на
інші види діяльності наукових
установ (організацію та здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності;
надання
послуг
бюджетними установами згідно із
законодавством;
утримання,
облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна).
Однак Академією у звіті про
виконання
паспорта
бюджетної
програми відображено всю суму
715436,4 тис. грн, як використану
науковими
установами
на
проведення прикладних досліджень,
що не відповідає дійсності.
Тобто, включення недостовірних
даних до звіту про виконання
паспорта бюджетної програми за
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№
п/п

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень
КПКВК 6591060
станом
на
01.01.2019 в частині відображення за
напрямом використання бюджетних
коштів
«прикладні наукові та
науково-технічні розробки у сфері
сільськогосподарських
наук» за
спеціальним фондом видатків у
загальній сумі 715 436,4 тис. грн, з
яких 572 710,5 тис. грн фактично
використані на організацію та
здійснення
додаткової
(господарської діяльності; надання
послуг бюджетними установами
згідно із законодавством; утримання,
облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, тобто на цілі, що
не
відповідають
напрямам
використання бюджетних коштів,
визначеним у паспорті бюджетної
програми за КПКВК 6591060, та
відповідно до статті 119 Бюджетного
кодексу України є нецільовим
використанням бюджетних коштів, а
також порушенням бюджетного
законодавства (пункт 24 частини
першої статті 116 Бюджетного
кодексу України), і має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею 210
Кримінального кодексу
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№
п/п

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

4.

3) Таким чином аудит засвідчує, що наукові
установи НААН, для яких наукова та (або)
науково-технічна діяльність повинна бути
основною, мають обсяги надходжень від
додаткової (господарської) діяльності понад
90 відс. усіх надходжень за спеціальним
фондом державного бюджету, фактично,
наукові установи НААН, які відповідно до
статутів
є
державними,
бюджетними,
неприбутковими науковими установами, в
основному займаються виробництвом та
продажем сільськогосподарських культур,
здійснюючи господарську діяльність.

Не враховано.
Надана інформація розглядається як
пояснення та не спростовує висновку
у проєкті звіту.

5.

4) Таким чином НААН, в порушення пункту 6
Постанови № 1084 при фінансуванні окремих
наукових і науково-технічних програм
визначено їх виконавцем ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки» із застосуванням
конкурсного відбору, а не процедури
закупівлі, внаслідок чого кошти державного
бюджету у сумі 1 948,7 тис. грн (2018 рік –
1 357,2 тис. грн, 2019 рік – 591,5 тис. грн), які
спрямовані товариству на виконання наукових
досліджень, використані з порушенням
зазначеної норми чинного законодавства.

Пропонуємо викласти у такій редакції: «Таким
чином, аудит засвідчує, що наукові установи
НААН, для яких наукова та (або) науковотехнічна діяльність є основною, мають обсяги
надходжень
від додаткової (господарської)
діяльності майже 61 відс. усіх надходжень за
спеціальним фондом державного бюджету. Це
пояснюється тим, що в останні роки значно
зменшилося фінансування НААН з державного
бюджету і становило менше 50 відс. потреби,
відображеної у бюджетному запиті. У зв’язку з
цим наукові установи НААН були змушені
вишукувати додаткові надходження власних
коштів до спеціального фонду для покриття
витрат на проведення науково-дослідних робіт, у
тому числі і здійснювати реалізацію залишків
продукції, одержаної з дослідних полів».
Пропонуємо викласти у такій редакції: «НААН
на основі Закону України від 26.11.2015 № 848УІІІ «Про наукову та науково-технічну
діяльність»,
Статуту Національної академії
аграрних наук України, зареєстрованого наказом
Міністерства юстиції України наказ 15.02.2017
№ 390/5, постанови Кабінету Міністрів України
від 19.07.2017 № 540 «Про затвердження порядку
проведення
державної
атестації
наукових
установ», Наказу Міністерства освіти і науки
України від 19.09.2018 № 1008 «Деякі питання
державної
атестації
наукових
установ»,
постанови Кабінету Міністрів України від

Не враховано.
НААН в недотримання вимог
пункту 6 Постанови № 1084,
визначено на конкурсних засадах,
без
застосування
процедури
закупівлі
відповідно
до
законодавства
ТОВ
«Інститут
інноваційної
біоекономіки»
(у 2018 році
ЗАТ «Інститут
інноваційного
провайдингу»)
головною установою та виконавцем
програми наукових досліджень 44
«Наукові
основи
ефективного
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№
п/п

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисі бюджетних
установ»
ТОВ
«Інститут
інноваційної
біоекономіки» в установленому порядку брало
участь у
конкурсі з визначення НААН
виконавців наукових досліджень згідно з
Положенням про порядок формування тематики
наукових досліджень на 2016–2020 роки. За
результатами
конкурсу
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
визнано
переможцем.
Таким чином, за результатами державної та
відомчої атестації ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» визнано таким, що відповідає
рівню виконавця державних програм з актуальної
тематики розвитку АПК і аграрної науки.
На основі зазначених вище нормативно-правових
актів пропозиції ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» були включені (за розрахованої
потреби у фінансуванні) до бюджетних запитів
на 2018–2021 роки за бюджетною програмою
КПКВК 6591060, які подавались Академією до
Мінфіну для передбачення йому фінансування із
загального фонду державного бюджету у
2018–2019 роках за вказаною бюджетною
програмою (підпункт 12 пункту 59 глави VI
Статуту НААН).
Оскільки
ТОВ
«Інститут
інноваційної
біоекономіки» є головним виконавцем ПНД 44,

функціонування та інноваційноінвестиційного розвиту аграрної
науки в конкурентних умовах
міжнародної
інтеграції
(інноваційний
розвиток)»,
підпрограми 1 «Методологічні і
організаційні засади інноваційної
політики
розвитку
АПК
на
платформі наукових досягнень і
підприємницьких механізмів».
Водночас слід зазначити, що
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
є
недержавною
науковою установою з правом
здійснення господарської діяльності
і не перебуває у віданні НААН,
оскільки не включений до переліку
установ, організацій та підприємств,
які входять до складу НААН
(Постанова № 1089).
Відповідно до пункту 6 Постанови
№ 1084 замовлення на виконання
наукових досліджень і науковотехнічних розробок установами, що
належать до сфери управління
головного розпорядника бюджетних
коштів, здійснюється згідно із
затвердженим замовником порядком.
Відповідно до пункту 7 розділу І
Статуту НААН з метою виконання
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п/п

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

НААН з дозволу Міністерства освіти і науки
України та Міністервства фінансів України
включенно до фінансування з державного
бюджету та кошти в сумі 1 948,7 тис. грн були
використані
відповідно
до
бюжетного
законодавства».

покладених на неї завдань, зокрема,
організовує
і
проводить
фундаментальні і прикладні наукові
дослідження в наукових установах,
які перебувають у її віданні.
НААН при формуванні тематики
наукових
досліджень
на
2016–2020 роки
та
визначенні
програм і підпрограм наукових
досліджень, керівників і головних
установ з їх виконання керувалось
Положенням № 20, норми якого
поширюються лише на наукові
установи, які перебувають у віданні
НААН. Отже, НААН затверджено
Положення № 20 для установ, які
належать до сфери його управління,
як
головного
розпорядника
бюджетних
коштів,
тому
на
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
(у
2018
році
ЗАТ «Інститут
інноваційного
провайдингу»), як на недержавну
наукову установу, яка не перебуває у
віданні
НААН,
вимоги
Положення № 20, не поширюються.
Проте НААН, згідно з вимогами
Положення № 20, у 2018–2019 роках
за результатами конкурсного відбору
укладались
договори
з
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6.

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
на
виконання
фундаментальних та прикладних
досліджень, а саме: від 05.01.2018
№ 113 (ФД) – вартість договору
1 061,5 тис. грн; від 05.01.2018 № 114
(ПР) – 295,7 тис. грн; від 14.01.2019
№ 86 (ФД) – 490 тис. грн; від
14.01.2019
№ 87
(ПР)
–
101,5 тис. гривень.
Таким чином НААН, в порушення
пункту 6 Постанови № 1084, при
фінансуванні окремих наукових і
науково-технічних
програм
визначено
їх
виконавцем
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки» із
застосуванням
конкурсного відбору, а не процедури
закупівлі, внаслідок чого кошти
державного
бюджету
у
сумі
1 948,7 тис. грн
(2018
рік
–
1 357,2 тис. грн,
2019 рік
–
591,5 тис. грн),
які
спрямовані
товариству на виконання наукових
досліджень,
використані
з
порушенням
зазначеної
норми
чинного законодавства.
5) Науковими установами НААН не Пропонуємо викласти у такій редакції:
Не враховано.
забезпечено правильності та своєчасності «Аудит Рахункової палати відмічає, що у зв’язку Під
час
проведення
заходів
відображення в бухгалтерському обліку та із несвоєчасним надходженням первинних контролю у наукових установах, які
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№
п/п

7.

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

фінансовій звітності окремих фінансово- бухгалтерських документів до науково-дослідних
господарських операцій у загальній сумі установ, в обліку установи відображаються
102 443,3 тис. гривень.
господарські операції в тому місяці, в якому
надійшли первинні документи, про що свідчить
дата на вхідній кореспонденції. Необхідно
зазначити, що основна частина цих зауважень
Рахункової
палати
України
виправлені
науковими установами під час проведення
аудиту».
6) НААН: нецільове використання коштів Пропонуємо викласти у такій редакції:
державного бюджету у сумі 586 860,5 тис. грн «Національна академія аграрних наук України
(2018 рік – 581 210,5 тис. грн, 2019 рік – 5 650 відповідно до вимог Бюджетного кодексу
тис.
грн);
з порушенням
чинного України, Закону України від 26.11.2015 № 848законодавства – 1 948,7 тис. грн (2018 рік – УІІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
1 357,2 тис. грн, 2019 рік – 591,5 тис. грн); Постанови Кабінету Міністрів України від
непродуктивне
та
нерезультативне 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку
використання бюджетних коштів – відповідно складання, розгляду, затвердження та основних
122 тис. грн і 3 192,4 тис. грн (2018 рік – вимог до виконання кошторисі бюджетних
1 769 тис. грн, 2019 рік – 1 423,4 тис. грн); установ», наказів Міністерства фінансів України
втрати надходжень до спеціального фонду від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних
державного бюджету – 1 826,2 тис. гривень. програм та від 10.12.2010 № 1536 «Про
Крім того, допущено порушення бюджетного результативні показники бюджетної програми»,
законодавства при плануванні видатків Державного стандарту України 3973-2000,
державного бюджету за КПКВК 6591060 у затверджено наказом Держстандарту України від
27.11.2000 № 677 «Система розроблення та
сумі 782 387,6 тис. гривень.
поставлення продукції на виробництво», Статуту
Національної академії аграрних наук України,
зареєстрованого наказом Міністерства юстиції
України 15.02.2017 за № 390/5, спільного наказу
Міністерства фінансів України та Національної

Результати розгляду зауважень
перебувають у віданні НААН,
встановлені
факти
щодо
незабезпечення правильності
та
своєчасності
відображення
в
бухгалтерському
обліку
та
фінансовій
звітності
окремих
фінансово-господарських операцій у
загальній сумі 102 443,3 тис. гривень.
Не враховано.
Під
час
проведення
заходів
контролю в НААН та наукових
установах
встановлено
факти
нецільового використання коштів
державного бюджету, з порушенням
чинного
законодавства,
непродуктивного, нерезультативного
використання бюджетних коштів.
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Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю
академії аграрних наук України від 02.02.2018
№ 51/107
щодо
затвердження
паспорта
бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК
6591060 «Фундаментальні наукові дослідження в
галузі рослинництва, тваринництва, ветеринарної
медицини, харчової та переробної галузі,
механізації
та
електрифікації,
економічні
проблеми
розвитку
агропромислового
комплексу» використала у
2018–2019 роках
бюджетні кошти загального фонду на пошукові
дослідження в сумі 1 4150,0 тис. грн за КПКВК
6591060, аудит Рахункової палати розглядає
використання бюджетних коштів у зв’язку із
невідповідністю
та
недосконалістю
вище
зазначених нормативних актів, які потребують
уточнення в установленому порядку.
Крім того, аудитом встановлено, що НААН
включено дані до Звіту про виконання паспорта
бюджетної програми за КПКВК 6591060 станом
на 01.01.2019 року в частині відображення за
напрямом використання бюджетних коштів –
«Прикладні наукові та науково-технічні розробки
у сфері сільськогосподарських наук» за
спеціальним фондом видатків у загальній сумі
715 436,4 тис. грн, з яких відповідно до Звіту про
надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги (форма № 4-1, форма № 4-2)
фактично використані, крім напряму на
«Прикладні наукові та науково - технічні
розробки у сфері сільськогосподарських наук»,

Результати розгляду зауважень
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7) При цьому аудит засвідчив, що НААН з
недотриманням вимог пункту 6 Постанови
№ 1084 визначено на конкурсних засадах, без
застосування процедури закупівлі відповідно
до законодавства ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» (у 2018 році ЗАТ «Інститут
інноваційного
провайдингу»)
головною
установою та виконавцем програми наукових
досліджень 44 «Наукові основи ефективного
функціонування
та
інноваційноінвестиційного розвиту аграрної науки в

що складає 142 725,9 тис. грн, установами НААН
проводилось використання власних коштів
спеціального фонду і за іншими напрямами:
«Надання послуг бюджетними установами згідно
із законодавством»; «Організація та здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності»;
«Утримання, облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, що здійснюється бюджетними
установами», що становить 572 710,5 тис. грн
Фактичне
використання
власних
коштів
спеціального фонду в сумі 572 710,5 тис. грн у
2018 році
було
спрямоване
науковими
установами НААН в залежності від джерела
надходження власних надходжень. Однак, аудит
Рахункової палати розглядає використання
бюджетних коштів у зв’язку із невідповідністю
та недосконалістю зазначених вище нормативних
актів та потребою уточнення в установленому
порядку».
Пропонуємо викласти у такій редакції: «НААН
на основі Закону України від 26.11.2015 № 848
«Про наукову та науково-технічну діяльність»,
Статуту Національної академії аграрних наук
України, зареєстрованого наказом Міністерства
юстиції України 15.02.2017 за № 390/5, постанови
Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 540
«Про
затвердження
порядку
проведення
державної атестації наукових установ», наказу
Міністерства освіти і науки України від
19.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної

Результати розгляду зауважень

Не враховано.
Обґрунтування щодо не врахування
цього зауваження викладене на
ст.1-3 та ст. 9-12.
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конкурентних умовах міжнародної інтеграції
(інноваційний розвиток)», підпрограми 1
«Методологічні і організаційні засади
інноваційної політики розвитку АПК на
платформі
наукових
досягнень
і
підприємницьких механізмів». Водночас слід
зазначити, що ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» є недержавною науковою
установою з правом здійснення господарської
діяльності і не перебуває у віданні НААН,
оскільки не включений до переліку установ,
організацій та підприємств, які входять до
складу НААН (Постанова № 1089).

атестації наукових установ», постанови Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про
затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ» ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки» в установленому
порядку брало участь у конкурсі з визначення
НААН виконавців наукових досліджень згідно з
Положенням про порядок формування тематики
наукових досліджень на 2016–2020 роки. За
результатами
конкурсу
ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки» визнано переможцем.
Таким чином, за результатами державної та
відомчої атестації ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» визнано таким, що відповідає
рівню виконавця державних програм з актуальної
тематики розвитку АПК і аграрної науки.
На основі зазначених нормативно-правових актів
пропозиції
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки» були включені (за розрахованої
потреби у фінансуванні) до бюджетних запитів
на 2018–2021 роки за бюджетною програмою
КПКВК 6591060, які подавались Академією до
Мінфіну та передбачення йому фінансування із
загального фонду державного бюджету у 2018–
2019 роках за вказаною бюджетною програмою
(підпункт 12 пункту 59 глави VI Статуту НААН).
Оскільки
ТОВ
«Інститут
інноваційної
біоекономіки» є головним виконавцем ПНД 44,
НААН з дозволу Міністерства освіти і науки

Результати розгляду зауважень
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8) Так, у 2018–2019 роках чистий прибуток
ДП ДГ «Еліта» Миронівського
інституту
пшениці ім. В. М. Ремесла НААН становив
відповідно
16 тис. грн
і
47 тис. грн;
ДП ДГ «Покровське» селекційно-генетичного
інституту
Національного
центру
насіннєзнавства
та
сортовивчення
–
по
100 тис.
грн
щорічно;
ДП ДГ «Красноградське» Інституту зернових
культур
НААН
–
1 997,0 тис. грн
і
835 тис. гривень. При цьому, слід зазначити,
що
ДП ДГ «Красноградське»
Інституту
зернових культур НААН, яке отримало у
2018–2019 роках з державного бюджету
найбільшу суму компенсації (886 тис. грн – у
2018 році, 837,5 тис. грн – у 2019 році), в
порушення абзацу першого частини п’ятої
статті 11 Закону № 185 не забезпечено
перерахування частини чистого прибутку до
державного бюджету у загальному обсязі
1 915,3 тис. грн (2018 рік – 1 497,75 тис. грн.,
2019 рік – 417,5 тис. гривень). Слід зазначити,
що
ДП ДГ «Красноградське»
Інституту
зернових культур НААН не є науковою
установою та не включено до Державного

України та Міністервства фінансів України було
включенно до фінансування з державного
бюджету та кошти в сумі 1 948,7 тис. грн були
використані
відповідно
до
бюжетного
законодавства».
Пропонуємо викласти у такій редакції: «Згідно
з вимогами Статуту земельні ділянки надані
дослідному господарству
для
проведення
наукових досліджень.
На
землях
ДП
ДГ
висіваються
сільськогосподарські культури із застосуванням
різних систем захисту рослин, добрива для
подальшого
розроблення
найоптимальнішої
технології
вирощування
культури
при
максимально ефективній системі удобрення та
захисту рослин із випробуванням нових зразків
засобів захисту рослин, міндобрив.
Зазначені
матеріально–технічні
ресурси
доставляються до підприємств НААН із усіх
регіонів України як автомобільним транспортом,
так і залізничним, вартість доставки яких
включено у ціну реалізації таких добрив, засобів
захисту росли тощо.
Так, проведений аналіз вартості придбаних
мінеральних добрив показав, що у 13 або 10 відс.
економічно активних господарств НААН вартість
придбання міндобрив та засобів захисту рослин
вище середньої по Україні, які за браком
фінансових ресурсів не змогли завчасно придбати
добрива, і купували їх безпосередньо перед

Результати розгляду зауважень

Не враховано.
В
Звіті
зазначено
результати
порівняння середніх закупівельних
цін
на
гербіциди
державних
підприємств
та
сільськогосподарських підприємств в
цілому в Україні. Дані Державної
служби статистики України є
офіційними.
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реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави.
Проведеним аудитом також встановлено, що
державнми підприємствами, які включені у
реєстр підприємств, що мають право на
часткову компенсацію вартості виконаних
робіт у первинному насінництві, здійснювали
закупівлі окремих видів мінеральних добрив за
цінами вище середніх цін в Україні
Так, аналіз даних, наведених в таблиці 8
засвідчує, що закупівельні ціни на комплексні
добрива перевищують середні їх ціни в
Україні на 28,8 відс, і на карбамідно-аміачну
суміш – на 5,3 відсотка. Розрахунковий обсяг
перевитрат на закупівлі мінеральних добрив
вказаними державними підприємствами, які
перебувають у віданні НААН, (у порівнянні з
середньою
ціною)
становить
більше
100 тис. гривень.
Така ж ситуація з закупівлею державними
підприємствами які перебувають у віданні
НААН, окремих видів засобів захисту рослин.
Зокрема, аналіз даних, наведених в таблиці 9,
засвідчує, що закупівельні ціни, зокрема,
ДП ДГ «Еліта» Миронівського
інституту
пшениці ім. В. М. Ремесла НААН на гербіциди
перевищують середні в Україні майже в
9 разів (в кілограмах) та в 2,2 рази (в літрах),
на
фунгіциди
–
в
2,4 раза;
ДП ДГ «Красноградське»
ДУ Інституту

внесенням на посіви сільськогосподарських
культур відповідно до планів виконання науководослідних робіт.
У інших господарств, які придбавали та вносили
міндобрива вартість добрив відповідає середній
ціні за даними Держстату».

Результати розгляду зауважень
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зернових культур НААН – на гербіциди
(в літрах) в 1,8 раза.
9) Довідково. Станом на 01.01.2020 ведуться
підготовчі
роботи, зокрема,
проведено
демонтаж будівель та споруд. Проте в
Інституті відсутні правовстановчі документи
на земельні ділянки Інституту площею 0,8 і
0,45 га (згода на зміну цільового призначення
та відведення (без вилучення) надана
Президією НААН), проводиться робота із
виготовлення землевпорядної документації на
оформлення права постійного користування з
відповідним цільовим призначенням, зокрема,
укладено договір від 15.06.2018 № 14/18 на
розробку
проєкту
землеустрою
щодо
відведення земельної ділянки та договір від
15.06.2018 № 13/18 на розробку технічної
документації
із
землеустрою
щодо
інвентаризації земель.
Договором від 13.09.2017, укладеним між
Інститутом водних проблем і меліорації та
ТОВ «Будівельна компанія «Інтергал-Буд»,
передбачено, у разі невиконання його умов,
сплату штрафів Інститутом водних проблем і
меліорації у розмірі 3 відс. кошторисної
вартості об’єкта, але не менше ніж
1 000,0 тис. гривень.
10) Відповідно до звітів про виконання
фінансового плану підприємства (зведений) за
результатами
діяльності
державних

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Пропонуємо викласти у такій редакції:
«Договором від 13.09.2017, укладеним між
Інститутом водних проблем і меліорації та
ТОВ «Будівельна
компанія
«Інтеграл-Буд»,
передбачено, у разі невиконання його умов,
сплату штрафів Інститутом водних проблем і
меліорації у розмірі 3 відс. кошторисної вартості
об’єкту, але не менше ніж 1 000,0 тис. гривень. У
період аудиту Рахункової палати договір від
13.09.2017, укладений між Інститутом водних
проблем і меліорації та ТОВ «Будівельна
компанія «Інтеграл-Буд», було розірвано».

Не враховано.
В період аудиту контрольній групі
Рахункової палати не надавалась
інформація
щодо
розірвання
договору від 13.09.2017, укладеного
між Інститутом водних проблем і
меліорації
та
ТОВ «Будівельна
компанія «Інтеграл-Буд». Станом на
05.06.2020 відсутнє підтвердження
розірвання вказаного договору

Пропонуємо викласти у такій редакції: Не враховано.
«Державні підприємства дослідні господарства Вказана пропозиція не відображає
НААН є експериментально – виробничою базою результати
проведеного
аналізу
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Результати розгляду зауважень

підприємств НААН у 2018 році показник
EBITDA становив 383 939,5 тис. грн, у
2019 році – 244 275,0 тис. гривень.
Як
засвідчує
аудит,
у
користуванні
працюючих державних підприємств НААН
перебуває 336,2 тис. га сільськогосподарських
угідь. Таким чином, показник EBITDA на 1 га
сільськогосподарських
угідь
державних
підприємств НААН у 2018 році становив
1 142,0 грн, у 2019 – 726,6 грн в еквіваленті
41,2 дол. США (курс НБУ станом на
01.01.2019 27,6883 грн за 1 дол. США), у
2019 році – 30,7 дол. США (курс НБУ станом
на 01.01.2020 23,6862 грн за 1 дол. США).
Отже, ефективність діяльності державних
підприємств НААН у 2019 році знизилась на
25,5 відсотка.
Відповідно до рейтингу найефективніших
рослинницьких компаній України, складеного
редакцією журналу Landlord спільно з
аналітиками аудиторської компанії Baker Tilly,
показник EBITDA на гектар за підсумками
2017
року
становив
від
86,3
до
440,0 дол. США.
11) Аналіз даних наведених на діаграмі 13
засвідчує, що в порівнянні з середнім рівнем
врожайності в Україні врожайність на
державних підприємствах НААН нижча
зернових та зернобобових на 34,6 відс.,
кукурудзи на зерно – 19,5 відс., соняшнику –

наукових установ НААН, які створені з метою
організаційно – господарського забезпечення
умов науковим установам НААН для проведення
наукових досліджень, впровадження завершених
наукових розробок, їх апробації тощо та не
прирівнюються
до
товарних
сільськогосподарських виробників.
На базі окремих дослідних господарств
створюються наукові продукти, що є результатом
завершених наукових розробок, впроваджених у
виробництво,
які,
зокрема,
широко
використовуються
рослинницькими
агрохолдингами.
Аналітичний показник EBITDA, що ілюструє
величину прибутку до вирахування витрат з
виплати відсотків і податків, і нарахованої
амортизації з розрахунку на 1 га угідь виключно
зернового
напряму.
Агрохолдинги,
використовуючи
монокультурні
технології,
отримують значно вищий показник EBITDA
порівняно з дослідними господарствами НААН,
які використовують землі з дотриманням
агроекологічних вимог культури землеробства».

показників діяльності державних
підприємств, які перебувають у
віданні НААН, зокрема, щодо їх
ефективності.

Пропонуємо викласти у такій редакції: «В ході
проведення аналізу встановлено, що урожайність
сільськогосподарських культур на підприємствах
та в установах НААН нижче середньої по
господарствах України у 2019 році.
Разом з тим, аудитом виявлено великі площі

Не враховано.
Для порівняння рівня врожайності
державних
підприємств,
які
перебувають у віданні НААН,
застосовано середній показник. Як
показує аналіз показників зведеного
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24,4 відс., сої – 9,6 відс., ріпаку – 24,9 відс.,
цукрових буряків – 24,6 відсотка.
Аналіз даних, наведених на діаграмі 14
засвідчує, що в порівнянні з середнім рівнем
врожайності в Україні врожайність на
державних підприємствах НААН нижча
зернових та зернобобових на 33,1 відс.,
кукурудзи на зерно – 16,2 відс., соняшнику –
25,6 відс., ріпаку – 22,8 відс., цукрових буряків
– 37,4 відсотка.

насінницьких посівів різних культур, оскільки
насінництво є одним із основних статутних
завдань дослідних господарств та наукових
установ НААН.
Ведення насінництва має свою специфіку,
зокрема, агротехніка, яка застосовується при
вирощуванні насіння і товарної продукції суттєво
різниться, оскільки до них ставляться різні
вимоги.
Згідно з науково-методичними вимогами на
насінницьких посівах пшениці озимої, жита
озимого, ячменю ярого та озимого, вівса, гороху
та інших культур застосовують цілу низку
заходів, а саме:
- сільськогосподарські культури висіваються за
зрідженою технологією з метою прискореного
розмноження нових сортів, що суттєво впливає на
підвищення коефіцієнта розмноження насіння
(втричі і більше);
- технологічні колії для обробітку посівів з
одночасним
випробуванням
гербіцидів,
пестицидів та фунгіцидів тощо;
- сортові прополки, в результаті яких гине значна
частина рослин.
Сучасне
насінництво
перехреснозапильних
культур (кукурудзи, соняшника, сорго та ін.)
ґрунтується на використанні явища гетерозису в
гібридах. У гібридів кукурудзи, соняшника, сорго
та інших культур, як батьківські компоненти на
ділянках
гібридизації,
використовують

звіту «Основні показники роботи
сільськогосподарського
підприємства» (форма 50-сг) рівень
врожайності державних підприємств,
які перебувають у віданні НААН,
значно нижчий ніж в середньому в
Україні.
Наведені
причини
низької
врожайності в деякій мірі пояснюють
такий рівень врожайності.
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12) Проведений аудит засвідчує, що в
структурі
виробничої
собівартості
сільськогосподарської продукції найбільшу
частку витрат займають витрати на оплату

самозапилені лінії або сестринські гібриди
(категорія добазове і базове насіння), врожайність
яких в 4-5 рази нижче ніж в товарних посівах.
Самозапилені лінії (0,5– 1,0 т/га) і сестринські
гібриди (1,5-2,0 т/га).
Крім
того,
науково-дослідні
державні
підприємства розмножують самозапилені лінії і
сестринські гібриди (добазове і базове насіння),
урожайність яких становить від 1 до 3 т/га, що
негативно впливає на загальну врожайність, яку
отримують. Площа ділянок гібридизації і
розмноження батьківських форм, а також
добазового і базового насіння в дослідних
господарствах становить від 20 відсотків.
Слід додати необхідність просторової ізоляції, як
для кукурудзи, так і інших зернових і олійних
культур, для чого використовують екранні посіви,
що не дають повної віддачі за врожайністю і
часто призводять до роздрібності великих масивів
сівозміни.
Враховуючи
вищезазначене,
фактично
урожайність, сільськогосподарських культур
установ і підприємств НААН, порівняно із
середньою урожайністю сільськогосподарських
культур усіх суб’єктів господарювання України, є
нижчою».
Пропонуємо викласти у такій редакції:
«Проведений аналіз фінансово-господарської
діяльності виявив, що непомірно високі ціни на
сільськогосподарську
техніку,
враховуючи

Не враховано.
В Звіті відображено інформацію про
залучення
державними
підприємствами НААН сторонніх
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послуг і робіт сторонніх організацій при
виробництві продукції рослинництва, яка в
2018 році
становила
33,3
відс.,
або
941 189,0 тис. гривень.

специфіку науково–дослідних господарств, та
відсутність підтримки держави спричинили
дефіцит
обігових
коштів
на
оновлення
матеріально-технічної бази.
Упродовж 2018–2019 років господарствами
придбано 60 одиниць тракторів усіх видів
ринковою вартістю 69 млн грн; 19 од. плугів,
вартістю 8 млн грн; культиваторів – 26 од.
(8 млн грн); борони – 61 од. (11 млн грн); сівалок
– 30 од. (25); розкидачів гною – 17 (5) комбайнів
різних марок – 9 (10 млн грн) та іншої техніки.
Для ремонту сільськогосподарської техніки було
придбано запасних частин на суму 25 млн грн,
дизельного палива – суму 698 млн грн та інші
витрати
які
підтверджуються
даними
бухгалтерського обліку та фінансової звітності
ДП ДГ НААН.
Дослідні господарства НААН, особливо в період
жнив, залучають по найму комбайни та іншу
сільськогосподарську техніку для своєчасного
збирання врожаю сільськогосподарських культур
за агротехнічними строками.
У зв’язку з цим аналізом собівартості продукції
рослинництва виявлено, що значну її частку
займає стаття «оплата послуг сторонніх
організацій».
Пропонуємо викласти у такій редакції:
«Відповідно до вимог Статуту земельні ділянки
надані дослідному господарству для проведення
наукових досліджень.

організацій для виконання робіт з
обробітку ґрунту, посіву, догляду за
посівами та збирання врожаю. Отже,
сторонні організації виконують всі
види робіт, а частка витрат на їх
оплату є вагомою і займає третину в
собівартості продукції. В свою чергу,
це
негативно
впливає
на
ефективність сільськогосподарського
виробництва.

13) Проведеним аудитом встановлено, що
оплата державними підприємствами НААН у
2018
році
послуг
із
захисту
сільськогосподарських культур та збору

Не враховано.
Порівняння рівня витрат державних
підприємств НААН з оплати послуг
захисту
сільськогосподарських
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врожаю здійснювалась за цінами 364,0 грн за
1 га та 944,0 грн за 1 га, які на 47,1 відс. вище
ніж в середньому в Україні 247,4 грн за 1 га та
641,8 грн за 1 га відповідно. Оплата послуг з
внесення добрив проводилась за завищеними
цінами на 34,2 відс., з перевезення вантажів на
15,4 відсотка. Таким чином, розрахунки
засвідчують,
що
оплата
державними
підприємствами, які перебувають у віданні
НААН, у 2018 році послуг сторонніх
організацій, призвела до перевитрат у майже
76 000,0 тис. гривень.
Аналогічна ситуація з закупівлею у 2018 році
державними підприємствами, які перебувають
у віданні НААН, окремих видів засобів
захисту рослин. У результаті розрахунки
засвідчують, що закупівля державними
підприємствам, які перебувають у віданні
НААН, у 2018 році окремих видів засобів
захисту рослин за цінами вище за середні
призвела
до
перевитрат
у
майже
55 000,0 тис. гривень.

На
землях
ДП
ДГ
висіваються
сільськогосподарські культури із застосуванням
різних систем захисту рослин, удобрення для
подальшого
розроблення
найоптимальнішої
технології
вирощування
культури
при
максимально ефективній системі удобрення та
захисту рослин із випробуванням нових зразків
засобів захисту рослин, міндобрив.
Зазначені
матеріально-технічні
ресурси
доставляються до підприємств НААН із усіх
регіонів України як автомобільним транспортом,
так і залізничним, вартість доставки яких
включено у ціну реалізації таких добрив, засобів
захисту рослин тощо.
Так, проведений аналіз вартості придбаних
мінеральних добрив показав, що у 13 (10 відс.)
економічно активних господарств НААН вартість
придбання міндобрив та засобів захисту рослин
вище ніж середня по Україні, які за браком
фінансових ресурсів не змогли завчасно придбати
добрива, і купували їх безпосередньо перед
внесенням на посіви сільськогосподарських
культур.
У інших господарств, які придбавали та вносили
міндобрива, вартість добрив відповідає середні
ціні за даними Держстату».
Пропонуємо викласти у такій редакції:
«Аналіз цін реалізації продукції сільського
господарства показав, що реалізаційні ціни за
видами продукції є нижче середніх цін реалізації

культур
та
збору
урожаю
здійснювалась за середніми цінами
по НААН.
Разом з тим, наведена в зауваженнях
інформація
містить
пояснення
причин завищення цін і не
спростовує наведені в Звіті факти.

14) Проведеним аудитом встановлено, що у
2018 році державними підприємствами НААН
здійснено реалізацію 220,8 тис. тонн озимої
пшениці за ціною в середньому 5332 грн (з ПДВ)

Не враховано.
Наведена в пропозиціях інформація
містить
пояснення
причин
заниження цін, але не спростовує
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за тонну. При цьому аналіз цін на пшеницю
3 класу в 2018–2019 маркетинговому році
свідчить, що така ціна була в липні 2018 року, а з
серпня 2018 року по березень 2019 року значно
зросла і досягала 6300 грн за тонну. Отже,
розрахункові втрати чистого доходу (виручки)
державними підприємствами, які перебувають у
віданні НААН, від реалізації озимої пшениці
урожаю
2018
року становлять
майже
200 000 тис. гривень.
У 2019 році державними підприємствами НААН
здійснено реалізацію 250,3 тис. тонн озимої
пшениці за ціною в середньому 4 796 грн (з ПДВ)
за тонну. При цьому аналіз цін на пшеницю
3 класу в 2019–2020 маркетинговому році
свідчить, що починаючи з вересня 2019 року ціна
пшениці мала стійку тенденцію до зростання і в
березні 2020 року досягала 5 650 грн за тонну.
Отже, розрахункові втрати чистого доходу
(виручки) державними підприємствами, які
перебувають у віданні НААН, від реалізації
озимої пшениці урожаю 2019 року становлять
майже 215 000 тис. гривень.
Аналогічно, у 2018 році державними
підприємствами НААН здійснено реалізацію
146,1 тис. тонн кукурудзи за ціною в
середньому 4 103 грн (з ПДВ) за тонну та у
2019 році 170,1 тис. тонн – 3 463 грн (з ПДВ)
за тонну.
Проте аналіз ринку кукурудзи фуражної

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

по Україні.
наведені в Звіті факти.
Дослідження також показали, що підприємствами
НААН не вивчалася ринкова кон’юктура, тобто
продукція
сільського
господарства
реалізовувалася господарствами безпосередньо
під час збору врожаю за цінами, які діяли на
момент реалізації.
Відсутні сучасні елеватори для зберігання зерна,
підприємства використовують для зберігання
зерна орендовані приміщення.
Такі ціни однозначно є нижчими ніж ціни, за
якими можна було б реалізувати те ж саме зерно
через певний проміжок часу, взимку тощо. Така
ситуація призвела до середньої ціни реалізації
продукції сільського господарства ДП ДГ нижче
середньозваженої ціни на таку продукцію в
цілому по суб’єктах господарювання України».
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свідчить в 2018–2019 маркетинговому році, що
в період з жовтня 2018 року по серпень
2019 року ціна на кукурудзу коливалась від
4350 до 4700 грн за тонну; в 2019–
2020 маркетинговому році з жовтня 2019 року
по березень 2020 року – від 3400 до 4750 грн
за тонну. Таким чином, неврахування
державними
підприємствами
НААН
кон’юнктури ринку кукурудзи призвело до
недоотримання чистого доходу (виручки) від
реалізації урожаю 2018 року в обсязі
80 000 тис. грн, урожаю 2019 року – майже
220 000 тис. гривень.
Крім того, аудит засвідчив, що при реалізації
36,0 тис. тонн озимого ячменю за ціною
5 629 грн (з ПДВ) за тонну та 28,4 тис. тонн
ярого ячменю – 5 914 грн (з ПДВ) за тонну
урожаю
2018
року
державними
підприємствами, які перебувають у віданні
НААН
недоотримано
чистого
доходу
(виручки) в обсязі 38 000 тис. грн, в тому
числі:
26 000 тис. грн
–
озимого
та
12 000 тис. грн – ярого ячменю. Починаючи з
вересня 2018 року ціна на ячмінь фуражний
зростала і в лютому 2019 року досягла
6 350 грн за тонну.
При реалізації 40,8 тис. тонн озимого ячменю
за ціною 4 655 грн (з ПДВ) за тонну урожаю
2019 року державними підприємствами НААН
недоотримано чистого доходу (виручки) в

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень
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обсязі майже 4 000 тис. гривень. В серпні
2019 року ціна на ячмінь фуражний становила
4 750 грн за тонну.
Реалізація ріпаку державними підприємствами
НААН у 2018 та 2019 роках здійснювалась за
вкрай невигідним цінам. Так, за реалізації
20,1 тис. тонн ріпаку урожаю 2018 року за
ціною 11 179 грн
(з ПДВ) за тонну та
27,0 тис. тонн урожаю 2019 року – 10 765 грн
(з ПДВ) за тонну державними підприємствами
НААН
недоотримано
чистого
доходу
(виручки) в обсязі 52,7 млн грн та 44,1 млн грн
відповідно.
Весь
період
2018–
2019 маркетингового року ринкова ціна на
ріпак значно перевищувала середню ціну
реалізації державними підприємствами НААН
і в вересні 2018 року досягала 13 800 грн за
тонну. В 2019-2020 маркетинговому році
найвигіднішою ціна на ріпак була у липні
2019 року – 12400 грн за тонну.
Загалом державними підприємствами НААН
під час реалізації вирощеної продукції
допущено недоотримання доходу (виручки) на
загальну суму майже 400,0 млн грн у 2018 році
та 483,1 млн грн у 2019 році.
Отже, у 2018 та 2019 роках урожайність
основних сільськогосподарських культур в
державних підприємствах НААН була нижче
середньої по Україні, а під час реалізації
вирощеної продукції не враховувались
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тенденції
ринку
сільськогосподарської
продукції. В свою чергу, недостатня
оптимізація витрат при виробництві продукції
державними підприємствами НААН призвела
до завищення її собівартості. Вагомий вплив
на рівень собівартості мають витрати на
оплату послуг і робіт сторонніх організацій,
питома вага яких становить третину в її
структурі. Отже, державні підприємства
НААН потенційно могли б отримати свої
прибутки у 2018 році на 2 052 млн грн та у
2019 році на 1 783 млн грн більшими.
15) Через недоліки внутрішнього контролю та
несвоєчасні і неефективні управлінські
рішення НААН та науковими установами, які
перебувають у її віданні, при використанні
бюджетних коштів допущено:
нецільове використання коштів
державного бюджету у загальному обсязі –
589 472,5 тис. грн;
використання
коштів
з
порушенням норм чинного законодавства –
16 013,8 тис. грн (у тому числі науковими
установами – 14 065,1 тис. грн);
використання
коштів
з
порушенням норм чинного законодавства при
проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг –
51 503,2 тис. грн (наукові установи);
неефективне
управління
коштами
державного
бюджету
–

Пропонуємо викласти у такій редакції:
«Керуючись
чинним
законодавством
та
нормативно-правовими актами України, такими
як: – Бюджетний кодекс України, – закони
України від 26.11.2015 № 848-УІІІ «Про наукову і
науково-технічну діяльність» та від 07.02.2002
№ 3065 «Про особливості правового режиму
діяльності Національної академії наук України,
національних галузевих академій наук та статусу
їх майнового комплексу», постанова Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про
затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів
бюджетних
установ»,
накази
Міністерства фінансів України від 29.12.2002
№ 1098 «Про паспорти бюджетних програм та
від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні
показники бюджетної програми», Державного

Не враховано.
Пропозиція містить спростування
фактів порушення норм чинного
законодавства,
тому
є
неприйнятною.
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933,5 тис. гривень;
нерезультативне, непродуктивне
та
неекономне
використання
коштів
державного бюджету відповідно у сумі
4 454,9 тис. грн,
2 536 тис. грн
і
3 785,2 тис. грн (у тому числі науковими
установами – відповідно 1 262,5 тис. грн,
2 414 тис. грн і 3 785,2 тис. грн);
порушення
норм
чинного
законодавства при плануванні видатків
державного бюджету – 786 735,1 тис. грн (у
тому числі науковими установами –
4 347,5 тис. грн), та при їх затвердженні –
26 684,9 тис. грн (науковими установами);
неправильне та несвоєчасне
відображення в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності науковими установами
фінансово-господарських
операцій
–
102 443,3 тис. гривень.

стандарту України 3973-2000, затвердженого
наказом Держстандарту України від 27.11.2000
№ 677 «Система розроблення та поставлення
продукції на виробництво» та інші, які
потребують удосконалення і не відповідають
вимогам сьогодення, НААН та наукові установи
підпорядковані Академії, приймали управлінські
рішення при використанні бюджетних коштів, у
яких, урозумінні аудиту Рахункової палати,
можливо були допущені помилки:
- у використанні коштів державного
бюджету у загальному обсязі – 589472,5 тис. грн;
- у використанні коштів з можливим
порушенням норм чинного законодавства –
16 013,8 тис. грн (у тому числі науковими
установами – 14 065,1 тис. грн);
- у використанні коштів з можливим
порушенням норм чинного законодавства при
проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг
науковими установами – 51 503,2 тис. грн;
- у нефетивному управлінні коштами
державного бюджету – 933,5 тис. грн;
- у нерезультативному, непродуктивному
та
неекономному
використанні
коштів
державного бюджету відповідно у сумі
4 454,9 тис. грн, 2 536 тис. грн і 3 785,2 тис. грн, у
тому числі науковими устанвоами – відповідно
1 262,5 тис. грн, 2 414 тис. грн і 3 785,2 тис. грн;
- у неправильному та несвоєчасному
відображенні в бухгалтерському обліку та

Результати розгляду зауважень
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16)
Внаслідок
відсутності
належного
внутрішнього
контролю
та
прийняття
неефективних управлінських рішень НААН
при використанні бюджетних коштів за
бюджетною програмою за КПКВК 6591060 у
2018–2019
роках
допущено
нецільове
використання коштів державного бюджету у
загальній сумі 586 860,5 тис. грн, тобто на
цілі,
що
не
відповідають
напрямам
використання бюджетних коштів, визначеним
у паспорті бюджетної програми, та відповідно
до статті 119 Бюджетного кодексу України є
нецільовим
використанням
бюджетних
коштів, а також порушенням бюджетного
законодавства (пункт 24 частини першої
статті 116 Бюджетного кодексу України), і
має ознаки кримінального правопорушення,
передбаченого статтею 210 Кримінального

Пропозиції об’єктів контролю
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фінансовій звітності науковими установами
фінансово-господарських
операцій
–
102 443,3 тис. грн у зв’язку
із несвоєчасним
надходженням
первинних
бухгалтерських
документів до науково-дослідних установ, в
обліку установи відображають господарські
операції в тому місяці, в якому надійшли
первинні документи, про що свідчить дата на
вхідній кореспонденції. Основна частина цих
зауважень Рахункової палати України виправлена
науковими установами під час проведення
аудиту».
Пропонуємо викласти у такій редакції: Не враховано.
«Національна академія аграрних наук України
відповідно до вимог Бюджетного кодексу
України, Закону України від 26.11.2015 № 848
«Про наукову і науково-технічну діяльність»,
постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ», наказів Міністерства фінансів України
від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних
програм
та
від
10.12.2010
№ 1536
«Про результативні
показники
бюджетної
програми», Державного стандарту України
3973-2000,
затвердженого
наказом
Держстандарту України від 27.11.2000 № 677
«Система розроблення та поставлення продукції
на виробництво», Статуту Національної академії
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кодексу України. Зокрема:
14 150 тис. грн (2018 рік – 8 500 тис. грн,
2019 рік – 5 650 тис. грн) – використано НААН
на проведення пошукових досліджень. При
цьому у паспорті бюджетної програми та звіті
про
його
виконання
відображено
використання бюджетних коштів за загальним
фондом державного бюджету за напрямом
«фундаментальні наукові дослідження в галузі
землеробства, рослинництва, тваринництва,
ветеринарної
медицини,
харчової
та
переробної
галузі,
механізації
та
електрифікації, економічні проблеми розвитку
агропромислового комплексу». Дані пошукові
дослідження, які виконувались протягом
одного року вартістю 50–100 тис. грн кожне,
не відповідають визначенню фундаментальних
досліджень;
572 710,5 тис. грн – використано НААН на
організацію
та
здійснення
додаткової
(господарської) діяльності; надання послуг
бюджетними
установами
згідно
із
законодавством; утримання, облаштування,
ремонт приміщень та придбання майна. При
цьому у паспорті бюджетної програми та звіті
про
його
виконання
відображено
використання
бюджетних
коштів
за
спеціальним фондом державного бюджету за
напрямом «прикладні наукові та науковотехнічні
розробки
у
сфері

аграрних наук України, зареєстрованого наказом
Міністерства юстиції України 15.02.2017 за
№ 390/5, спільного наказу Міністерства фінансів
України та Національної академії аграрних наук
України
від
02.02.2018
№ 51/107
щодо
затвердження паспорта бюджетної програми на
2018 рік за КПКВК 6591060 «Фундаментальні
наукові дослідження в галузі рослинництва,
тваринництва, ветеринарної медицини, харчової
та
переробної
галузі,
механізації
та
електрифікації, економічні проблеми розвитку
агропромислового комплексу» використала у
2018–2019 роках бюджетні кошти загального
фонду на пошукові дослідження в сумі
14150,0 тис. грн. за КПКВК 6591060, аудит
Рахункової палати розглядає використання
бюджетних коштів у зв’язку з невідповідністю та
недосконалістю зазначених вище нормативних
актів та потребою уточнення в установленому
порядку.
Крім того, аудитом встановлено, що НААН
включено дані до Звіту про виконання паспорта
бюджетної програми за КПКВК 6591060 станом
на 01.01.2019 року в частині відображення за
напрямом використання бюджетних коштів –
«Прикладні наукові та науково технічні розробки
у сфері сільськогосподарських наук» за
спеціальним фондом видатків у загальній сумі
715 436,4 тис. грн, з яких відповідно до Звіту про
надходження і використання коштів, отриманих
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сільськогосподарських наук».
НААН допущено порушення бюджетного
законодавства (пункт 36 частини першої статті
116 Бюджетного кодексу України) у частині
включення недостовірних даних до звіту про
виконання паспорту бюджетної програми за
КПКВК 6591060 станом на 01.01.2019, а саме
відображено інформацію щодо спрямування
бюджетних коштів за спеціальним фондом
державного бюджету на прикладні наукові та
науково-технічні
розробки
у
сумі
715 436,4 тис. грн та вартості 1 (однієї)
прикладної наукової та науково-технічної
розробки – 3 631,7 тис. гривень. Фактично, за
інформацією НААН, видатки за спеціальним
фондом державного бюджету на виконання
прикладних наукових та науково-технічних
розробок у сфері сільськогосподарських наук
становили лише 142 725,9 тис. грн, а вартість
однієї
розробки
(розрахунково)
–
724,5 тис. гривень.

як плата за послуги (форма № 4-1, форма № 4-2)
фактично використані, крім напряму на
«Прикладні наукові та науково - технічні
розробки у сфері сільськогосподарських наук»,
що складає 142 725,9 тис. грн, установами НААН
проводилось використання власних коштів
спеціального фонду і за іншими напрямами:
«Надання послуг бюджетними установами згідно
із законодавством»; «Організація та здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності»;
«Утримання, облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, що здійснюється бюджетними
установами»,
що
становить
572 710,5 тис. гривень. Фактичне використання
власних коштів спеціального фонду в сумі
572 710,5 тис. грн. у 2018 році було спрямоване
науковими установами НААН в залежності від
джерела надходження власних надходжень.
Однак, аудит Рахункової палати розглядає
використання бюджетних коштів у зв’язку із
невідповідністю
та недосконалістю вище
зазначених нормативних актів та потребують
уточнення в установленому порядку».
Пропонуємо викласти у такій редакції:
«Аудит Рахункової палати відмічає, що у зв’язку
із несвоєчасним надходженням первинних
бухгалтерських документів до науково-дослідних
установ, в обліку установи відображають
господарські операції в тому місяці, в якому
надійшли первинні документи, про що свідчить

Не враховано.
Під
час
проведення
заходів
контролю у наукових установах, які
перебувають у віданні НААН,
встановлені
факти
щодо
незабезпечення правильності
та
своєчасності
відображення
в

17) Через недоліки внутрішнього контролю та
несвоєчасні і неефективні управлінські
рішення НААН та науковими установами, які
перебувають у її віданні, при використанні
бюджетних коштів допущено:
неправильне
та
несвоєчасне
відображення в бухгалтерському обліку та
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фінансовій звітності науковими установами дата на вхідній кореспонденції. Необхідно
фінансово-господарських
операцій
– зазначити, що основна частина цих зауважень
102 443,3 тис. гривень.
Рахункової
палати
України
виправлена
науковими установами під час проведення
аудиту».
18)
Внаслідок
відсутності
належного Пропонуємо викласти у такій редакції:
внутрішнього
контролю
та
прийняття «Національна академія аграрних наук України
неефективних управлінських рішень НААН відповідно до вимог Бюджетного кодексу
при використанні бюджетних коштів за України, Закону України від 26.11.2015 № 848
бюджетною програмою за КПКВК 6591060 у «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
2018–2019
роках
допущено
нецільове постанови Кабінету Міністрів України від
використання коштів державного бюджету у 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку
загальній сумі 586 860,5 тис. грн, тобто на цілі, складання, розгляду, затвердження та основні
що не відповідають напрямам використання вимоги до виконання кошторисі бюджетних
бюджетних коштів, визначеним у паспорті установ», наказів Міністерства фінансів України
бюджетної програми, та відповідно до статті від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних
119
Бюджетного
кодексу
України
є програм та від 10.12.2010 № 1536 «Про
нецільовим
використанням
бюджетних результативні показники бюджетної програми»,
коштів, а також порушенням бюджетного Державного стандарту України 3973-2000,
законодавства (пункт 24 частини першої статті затверджено наказом Держстандарту України від
116 Бюджетного кодексу України), і має 27.11.2000 № 677 «Система розроблення та
ознаки
кримінального
правопорушення, поставлення продукції на виробництво», Статуту
передбаченого статтею 210 Кримінального Національної академії аграрних наук України,
зареєстрованого наказом Міністерства юстиції
кодексу України.
України 15.02.2017 за № 390/5, спільного наказу
Міністерства фінансів України та Національної
академії аграрних наук України від 02.02.2018
№ 51/107
щодо
затвердження
паспорта
бюджетної програми на 2018 рік за КПКВК
6591060 «Фундаментальні наукові дослідження в

Результати розгляду зауважень
бухгалтерському
обліку
та
фінансовій
звітності
окремих
фінансово-господарських операцій
на
загальну
суму
102 443,3 тис. гривень.
Не враховано.
НААН включено недостовірні дані
до звіту про виконання паспорта
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060
станом
на
01.01.2019 в частині відображення за
напрямом використання бюджетних
коштів – «прикладні наукові та
науково-технічні розробки у сфері
сільськогосподарських
наук» за
спеціальним фондом видатків у
загальній сумі 715 436,4 тис. грн, з
яких 572 710,5 тис. грн фактично
використані на організацію та
здійснення
додаткової
(господарської) діяльності; надання
послуг бюджетними установами
згідно із законодавством; утримання,
облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, тобто на цілі, що
не
відповідають
напрямам
використання бюджетних коштів,
визначеним у паспорті бюджетної
програми за КПКВК 6591060, та
відповідно до статті 119 Бюджетного
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галузі рослинництва, тваринництва, ветеринарної
медицини, харчової та переробної галузі,
механізації
та
електрифікації,
економічні
проблеми
розвитку
агропромислового
комплексу» використала у 2018–2019 роках
бюджетні кошти загального фонду на пошукові
дослідження в сумі 14 150,0 тис. грн за
КПКВК 6591060, аудит Рахункової палати
розглядає використання бюджетних коштів у
зв’язку із невідповідністю та недосконалістю
зазначених вище нормативних актів та потребою
уточнення в установленому порядку.
Крім того, аудитом встановлено, що НААН
включено дані до Звіту про виконання паспорта
бюджетної програми за КПКВК 6591060 станом
на 01.01.2019 року в частині відображення за
напрямом використання бюджетних коштів –
«Прикладні наукові та науково технічні розробки
у сфері сільськогосподарських наук» за
спеціальним фондом видатків у загальній сумі
715 436,4 тис. грн, з яких відповідно до Звіту про
надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги (форма № 4-1, форма № 4-2)
фактично використані, крім напряму на
«Прикладні наукові та науково-технічні розробки
у сфері сільськогосподарських наук», що складає
142 725,9 тис. грн,
установами
НААН
проводилось використання власних коштів
спеціального фонду і за іншими напрямами:
«Надання послуг бюджетними установами згідно

кодексу України є нецільовим
використанням бюджетних коштів, а
також порушенням бюджетного
законодавства (пункт 24 частини
першої
статті 116
Бюджетного
кодексу України), і має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею 210
Кримінального кодексу України.
У
2018–2019
роках
в межах
бюджетної програми за КПКВК
6591060
за
рахунок
коштів
загального фонду за напрямом
«Фундаментальні
наукові
дослідження в галузі землеробства,
рослинництва,
тваринництва,
ветеринарної медицини, харчової та
переробної галузі, механізації та
електрифікації, економічні проблеми
розвитку
агропромислового
комплексу» виконувались пошукові
дослідження
у
кількості
198 розробок загальною вартістю
14 150 тис. грн (2018 рік –
85 досліджень
вартістю
8 500 тис. грн,
2019
рік
–
113 досліджень
вартістю
5 650 тис. гривень). Ці пошукові
дослідження,
які
виконувались
протягом одного року вартістю 50–

35

№
п/п

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

із законодавством»; «Організація та здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності»;
«Утримання, облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, що здійснюється бюджетними
установами»,
що
становить
572 710,5 тис. гривень. Фактичне використання
власних коштів спеціального фонду в сумі
572 710,5 тис. грн у 2018 році було спрямоване
науковими установами НААН залежно від
джерела надходження власних надходжень.
Однак аудит Рахункової палати розглядає
використання бюджетних коштів у зв’язку із
невідповідністю
та
недосконалістю
вище
зазначених нормативних актів та потребою
уточнення в установленому порядку».

100 тис. грн кожне, не відповідають
також визначенню фундаментальних
досліджень.
Крім того, слід зазначити, що згідно
із частиною першою статті 87
Бюджетного кодексу України (у
редакції від 13.12.2019) до видатків,
що здійснюються з Державного
бюджету України, належать видатки
лише
на
фундаментальні
та
прикладні дослідження і сприяння
науково-технічному
прогресу
державного значення.
Таким чином, кошти державного
бюджету за загальним фондом за
КПКВК
6591060
у
сумі
14 150 тис. грн (2018 рік – 8 500 тис.
грн, 2019 рік – 5 650 тис. грн),
використані НААН на проведення
пошукових досліджень, (виконання
яких частиною першою статті 87
Бюджетного кодексу України не
передбачено), тобто на цілі, що не
відповідають
напрямам
використання бюджетних коштів,
визначеним у паспорті бюджетної
програми, та відповідно до статті
119 Бюджетного кодексу України є
нецільовим
використанням
бюджетних
коштів,
а
також

36

№
п/п

20

Зміст звіту

19) 14 150 тис. грн (2018 рік – 8 500 тис. грн,
2019 рік – 5 650 тис. грн) – використано НААН
на проведення пошукових досліджень. При
цьому у паспорті бюджетної програми та звіті
про
його
виконання
відображено
використання бюджетних коштів за загальним
фондом державного бюджету за напрямом
«фундаментальні наукові дослідження в галузі
землеробства, рослинництва, тваринництва,
ветеринарної
медицини,
харчової
та
переробної
галузі,
механізації
та
електрифікації, економічні проблеми розвитку
агропромислового комплексу». Ці пошукові
дослідження, які виконувались протягом
одного року, вартістю 50–100 тис. грн кожне,
не відповідають визначенню фундаментальних
досліджень;

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Пропонуємо викласти у такій редакції:
«Національна академія аграрних наук України
відповідно до вимог Бюджетного кодексу
України, Закону України від 26.11.2015 № 848
«Про наукову і науково-технічну діяльність»,
постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основні
вимоги до виконання кошторисі бюджетних
установ», наказів Міністерства фінансів України
від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних
програм та від 10.12.2010 № 1536 «Про
результативні показники бюджетної програми»,
Державного стандарту України 3973-2000,
затверджено наказом Держстандарту України від
27.11.2000 № 677 «Система розроблення та
поставлення продукції на виробництво», Статуту
Національної академії аграрних наук України,
зареєстрованого наказом Міністерства юстиції
України 15.02.2017 за № 390/5, спільного наказу
Міністерства фінансів України та Національної
академії аграрних наук України від 02.02.2018
№ 51/107 про затвердження паспорта бюджетної

порушенням
бюджетного
законодавства (пункт 24 частини
першої
статті 116 Бюджетного
кодексу України), і має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею 210
Кримінального кодексу України.
Не враховано.
У
2018–2019
роках
в межах
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060 за рахунок коштів
загального фонду за напрямом
«Фундаментальні
наукові
дослідження в галузі землеробства,
рослинництва,
тваринництва,
ветеринарної медицини, харчової та
переробної галузі, механізації та
електрифікації, економічні проблеми
розвитку
агропромислового
комплексу» виконувались пошукові
дослідження
у
кількості
198 розробок загальною вартістю
14 150 тис. грн (2018 рік –
85 досліджень
вартістю
8 500 тис. грн,
2019
рік
–
113 досліджень
вартістю
5 650 тис. гривень). Ці пошукові
дослідження,
які
виконувались
протягом одного року вартістю 50–
100 тис. грн кожна, не відповідають
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програми на 2018 рік за КПКВК 6591060
«Фундаментальні наукові дослідження в галузі
рослинництва,
тваринництва,
ветеринарної
медицини, харчової та переробної галузі,
механізації
та
електрифікації,
економічні
проблеми
розвитку
агропромислового
комплексу» використала у 2018–2019 роках
бюджетні кошти загального фонду на пошукові
дослідження в сумі 14150,0 тис. грн. за КПКВК
6591060, аудит Рахункової палати розглядає
використання бюджетних коштів у зв’язку із
невідповідністю та недосконалістю зазначених
вище нормативних актів та потребою уточнення в
установленому порядку».

також визначенню фундаментальних
досліджень.
Крім того, слід зазначити, що згідно
із частиною першою статті 87
Бюджетного кодексу України (у
редакції від 13.12.2019) до видатків,
що здійснюються з Державного
бюджету України, належать видатки
лише
на
фундаментальні
та
прикладні дослідження і сприяння
науково-технічному
прогресу
державного значення.
Таким чином, кошти державного
бюджету за загальним фондом за
КПКВК
6591060
у
сумі
14 150 тис. грн (2018 рік – 8 500 тис.
грн, 2019 рік – 5 650 тис. грн),
використані НААН на проведення
пошукових досліджень, (виконання
яких частиною першою статті 87
Бюджетного кодексу України не
передбачено), тобто на цілі, що не
відповідають
напрямам
використання бюджетних коштів,
визначеним у паспорті бюджетної
програми, та відповідно до статті
119 Бюджетного кодексу України є
нецільовим
використанням
бюджетних
коштів,
а
також
порушенням
бюджетного
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20) 572 710,5 тис. грн – використано НААН на
організацію
та
здійснення
додаткової
(господарської) діяльності; надання послуг
бюджетними
установами
згідно
із
законодавством; утримання, облаштування,
ремонт приміщень та придбання майна. При
цьому у паспорті бюджетної програми та звіті
про
його
виконання
відображено
використання
бюджетних
коштів
за
спеціальним фондом державного бюджету за
напрямом «прикладні наукові та науковотехнічні
розробки
у
сфері
сільськогосподарських наук».

Пропозиції об’єктів контролю

Результати розгляду зауважень

Пропонуємо викласти у такій редакції:
«Аудитом Рахункової палати встановлено, що
НААН включено дані до Звіту про виконання
паспорта бюджетної програми за КПКВК 6591060
станом на 01.01.2019 в частині відображення за
напрямом використання бюджетних коштів –
«Прикладні наукові та науково технічні розробки
у сфері сільськогосподарських наук» за
спеціальним фондом видатків у загальній сумі
715 436,4 тис. грн, з яких відповідно до Звіту про
надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги (форма № 4-1, форма № 4-2)
фактично використані, крім напряму на
«Прикладні наукові та науково-технічні розробки
у сфері сільськогосподарських наук», що складає
142 725,9 тис. грн,
установами
НААН
проводилось використання власних коштів
спеціального фонду і за іншими напрямами:
«Надання послуг бюджетними установами згідно
із законодавством»; «Організація та здійснення
додаткової
(господарської)
діяльності»;
«Утримання, облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, що здійснюється бюджетними
установами», що становить 572 710,5 тис. грн,

законодавства (пункт 24 частини
першої
статті 116 Бюджетного
кодексу України), і має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею 210
Кримінального кодексу України.
Не враховано.
НААН включено недостовірні дані
до звіту про виконання паспорта
бюджетної
програми
за
КПКВК 6591060
станом
на
01.01.2019 в частині відображення за
напрямом використання бюджетних
коштів – «прикладні наукові та
науково-технічні розробки у сфері
сільськогосподарських
наук» за
спеціальним фондом видатків у
загальній сумі 715 436,4 тис. грн, з
яких 572 710,5 тис. грн фактично
використані на організацію та
здійснення
додаткової
(господарської) діяльності; надання
послуг бюджетними установами
згідно із законодавством; утримання,
облаштування, ремонт приміщень та
придбання майна, тобто на цілі, що
не
відповідають
напрямам
використання бюджетних коштів,
визначеним у паспорті бюджетної
програми за КПКВК 6591060, та
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21) В порушення пункту 6 Порядку
формування і виконання замовлення на
проведення
фундаментальних
наукових
досліджень, прикладних наукових досліджень
та
виконання
науково-технічних
(експериментальних) розробок за рахунок
коштів державного бюджету, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 № 1084, НААН при фінансуванні
окремих наукових і науково-технічних
програм
визначено
їх
виконавцем
ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки»
(яке є недержавною науковою установою з
правом здійснення господарської діяльності і
не
перебуває
у
віданні
НААН)
із
застосуванням конкурсного відбору, а не
процедури закупівлі, внаслідок чого кошти
державного бюджету у сумі 1 948,7 тис. грн
(2018 рік – 1 357,2 тис. грн, 2019 рік –
591,5 тис. грн),
які
спрямовані
даному

фактичне
використання
власних
коштів
спеціального фонду в сумі 572 710,5 тис. грн у
2018 році
було
спрямоване
науковими
установами НААН в залежності від джерела
надходження власних надходжень. Однак, аудит
Рахункової палати розглядає використання
бюджетних коштів у зв’язку із невідповідністю та
недосконалістю зазначених вище нормативних
актів та потребою уточнення в установленому
порядку».
Пропонуємо викласти у такій редакції:
«НААН на основі Закону України від 26.11.2015
№ 848-УІІІ «Про наукову та науково-технічну
діяльність», Статуту Національної академії
аграрних наук України, зареєстрованого наказом
Міністерства
юстиції
України
15.02.2017
№ 390/5, постанови Кабінету Міністрів України
від 19.07.2017 № 540 «Про затвердження порядку
проведення
державної
атестації
наукових
установ», Наказу Міністерства освіти і науки
України від 19.09.2018 № 1008 «Деякі питання
державної
атестації
наукових
установ»,
постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ»
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки» в установленому порядку брало
участь у конкурсі з визначення НААН виконавців
наукових досліджень згідно з Положенням про

відповідно до статті 119 Бюджетного
кодексу України є нецільовим
використанням бюджетних коштів, а
також порушенням бюджетного
законодавства (пункт 24 частини
першої статті 116 Бюджетного
кодексу України), і має ознаки
кримінального
правопорушення,
передбаченого
статтею 210
Кримінального кодексу України.
Не враховано.
НААН в порушення п.6 Порядку
формування і виконання замовлення
на проведення фундаментальних
наукових досліджень, прикладних
наукових досліджень та виконання
науково-технічних
(експериментальних) розробок за
рахунок
коштів
державного
бюджету, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 № 1084, при фінансуванні
окремих
наукових
і
науковотехнічних програм визначено їх
виконавцем
ТОВ «Інститут
інноваційної
біоекономіки»
із
застосуванням конкурсного відбору
відповідно до Положення № 20, яке
поширюються лише на наукові
установи, які перебувають у віданні
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товариству
на
виконання
наукових порядок
формування
тематики
наукових
досліджень, використані з порушенням норм досліджень на 2016–2020 роки. За результатами
чинного законодавства.
конкурсу
ТОВ
«Інститут
інноваційної
біоекономіки» визнано переможцем.
Таким чином, за результатами державної та
відомчої атестації ТОВ «Інститут інноваційної
біоекономіки» визнано таким, що відповідає
рівню виконавця державних програм з актуальної
тематики розвитку АПК і аграрної науки.
На основі зазначених вище нормативноправових актів пропозиції ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки» були включені (за
розрахованої потреби у фінансуванні) до
бюджетних запитів на 2018–2021 роки за
бюджетною програмою КПКВК 6591060, які
подавались
Академією
до
Мінфіну
та
передбачено йому фінансування із загального
фонду державного бюджету у 2018–2019 роках за
вказаною бюджетною програмою (підпункт 12
пункту 59 глави VI Статуту НААН).
Оскільки
ТОВ
«Інститут
інноваційної
біоекономіки» є головним виконавцем ПНД 44,
НААН з дозволу Міністерства освіти і науки
України та Міністервства фінансів України було
включенно до фінансування з державного
бюджету за погодженням з Міністерством освіти
і науки України та Міністервством фінансів
України».
22) У 2018–2019 роках науковими установами, Пропонуємо викласти у такій редакції: «Аудит
які перебувають у віданні НААН, при Рахункової палати відмічає, що у зв’язку із

Результати розгляду зауважень
НААН, а не процедури закупівлі,
внаслідок чого кошти державного
бюджету у сумі 1 948,7 тис. грн, які
спрямовані товариству на виконання
наукових досліджень, використані з
порушення
зазначеної
норми
чинного законодавства.
НААН може залучати ТОВ «Інститут
інноваційної біоекономіки», яке є
недержавною науковою установою
та не перебуває у її віданні, для
виконання
фундаментальних
та
прикладних
досліджень
лише
відповідно до процедури закупівлі.

Не враховано.

41

№
п/п

Зміст звіту

Пропозиції об’єктів контролю

використанні
бюджетних
коштів
за
КПКВК 6591060, (зокрема, за контрольними
заходами, проведеними в ході аудиту)
допущено:
порушення
норм
чинного
законодавства
при
плануванні
(4 347,5 тис. грн)
затвердженні
(26 684,9 тис. грн), та використанні коштів
державного бюджету (14 065,1 тис. грн); при
проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг
(51 503,2 тис. грн); здійснено нерезультативне
(1 262,5 тис. грн),
непродуктивне
(2414 тис. грн) та неекономне (3 785,2 тис. грн)
використання бюджетних коштів. Крім того,
втрати надходжень до спеціального фонду
державного бюджету, зокрема і внаслідок
неналежного ведення претензійної-позовної
роботи, становили 7 064,9 тис. гривень. Не
забезпечено правильності та своєчасності
відображення в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності фінансово-господарських
операцій (102443,3 тис. грн); недонадходження
коштів до спеціального фонду держбюджету
(внаслідок неукладання договору оренди
приміщення) становило 736,1 тис. гривень.

несвоєчасним
надходженням
первинних
бухгалтерських документів до науково-дослідних
установ, в обліку установи відображають
господарські операції в тому місяці, в якому
надійшли первинні документи, про що свідчить
дата на вхідній кореспонденції. Необхідно
зазначити, що основна частина цих зауважень
Рахункової палати виправлена науковими
установами під час проведення аудиту».

Член Рахункової палати

Результати розгляду зауважень

В. П. Богун

