
 
 

РАХУНКОВА ПАЛАТА 
 

Р І Ш Е Н Н Я       
 

від 26 липня 2022 року № 15-1 
 
 

м. Київ 
 

Про розгляд Звіту про результати аналізу використання коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної 
сфери 

 
 

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 
Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати 
аналізу використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів 
соціально-культурної сфери. 

 

За результатами розгляду Рахункова палата 
 

В С Т А Н О В И Л А : 

1. Бюджетна програма КПКВК 3511100 "Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та 

розвиток об'єктів соціально-культурної сфери" (далі – субвенція) за 

видатками 2021 року виконана в сумі  7042,4 млн грн, або на 86,4 відс. 

затвердженого. Неповне виконання програми за видатками є наслідком, 

зокрема, недосконалості нормативно-правового механізму надання субвенції, 

виділення асигнувань з державного бюджету наприкінці бюджетного 

періоду, неефективного управління, незаконного і неефективного 

використання її коштів на місцях, у результаті чого планових цілей 

бюджетної програми у 2021 році не досягнуто (із визначених до 

фінансування 238 інфраструктурних проєктів кошти використовувалися на  

207 проєктах, з них завершено закупівлю обладнання та виконання  

будівельних робіт на 43  проєктах із 52 запланованих реалізувати до кінця 

цього року).  

 Видатки за субвенцією на 2022 рік, затверджені Міністерству 

інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) на суму 8700,0 млн грн, 

у повному обсязі скорочені згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 04.03.2022 № 199 "Питання надання у 2022 році застрахованим особам 

одноразової матеріальної допомоги у зв’язку із втратою частини заробітної 

плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена 
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внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні" у зв'язку 

із спрямуванням їх на першочергові потреби держави в умовах воєнного 

стану. 
 

2. Механізми надання субвенції, передбачені Порядком та умовами 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-

культурної сфери, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.05.2021 № 544 (далі – Порядок та умови № 544), і 

Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток 

об’єктів соціально-культурної сфери, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 № 279 (далі – Порядок та 

умови № 279), містять недоліки, що створили ризики для ефективного 

управління коштами субвенції. 

2.1. Так, Порядок та умови  № 544 не містять умови  про включення  

проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту в перелік для 

фінансування виключно за наявності затвердженої в установленому порядку 

проєктної документації. 

2.2. Передбачена підпунктом 2 пункту 5 Порядку та умов № 544 і 

Порядку та умов № 279 умова надання субвенції – спроможність подальшого 

утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів основних фондів 

комунальної власності, створення, приріст або оновлення яких фінансується 

за рахунок субвенції, є недієвою, оскільки: цими порядками та умовами не 

визначено необхідності подання головному розпоряднику документів, які б 

гарантували або підтверджували виконання зазначеної умови; на час надання 

субвенції апріорі неможливо виконати умову про спроможність подальшого 

утримання основних фондів у майбутньому за рахунок місцевих бюджетів. 

2.3. Попри те, що пункт 5  Порядку та умов № 544 і Порядку та 

умов № 279 визначає умови надання субвенції, обома порядками не 

визначено критеріїв, за якими відбувається відбір пропозицій для включення 

їх до проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо розподілу субвенції. 

Таким чином, неможливо встановити, якими підставами слід керуватися у 

випадку отримання пропозицій, кожна з яких відповідає умовам надання 

субвенції.  

2.4. Аналіз Порядку та умов № 544 і Порядку та умов № 279 засвідчив, 

що в них містяться положення про спрямування субвенції за 

неконкретизованими напрямами, що не дає змоги однозначно ідентифікувати 

об’єкти фінансування. Так, у 2021 році за заходом "придбання 

мультифункціональних спортивних майданчиків", а у 2022 році за заходом 

"придбання спортивного обладнання та мультифункціональних спортивних 

майданчиків" не визначаються  їх функціональне призначення залежно від 

виду спорту і дозвіллєвої діяльності, вимоги до таких  спортивних споруд 

щодо будівельних норм і правил, санітарних норм, інших норм у сфері 

охорони здоров'я та дотримання безпеки їх відвідувачів. 
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2.5. Частково недоліки механізму надання субвенції зумовлені тим, що 

статтею 97 Бюджетного кодексу не врегульоване питання необхідності 

визначення законодавством вимог до порядку та умов надання субвенцій в 

частині окреслення засад використання їх коштів за кожним із напрямів.  
 

3. Управління коштами субвенції на центральному і місцевому 

рівнях не забезпечило повного й ефективного використання бюджетних 

коштів. 

3.1. При формуванні проєкту державного бюджету на 2021 рік 

Міністерством фінансів України (далі – Мінфін), як головним розпорядником 

коштів, видатки субвенції не планувалися (бюджетний запит не складався). 

Затверджений Законом України від 29.04.2021 № 1434 "Про внесення змін до 

Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"" обсяг 

видатків субвенції в сумі 4 100,0 млн грн Законом України 

від 15.07.2021 № 1690 "Про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2021 рік"" і Законом України 

від 08.10.2021 № 1807 "Про внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2021 рік"" та розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України № 1311-р, № 1632-р, № 1664-р "Деякі питання розподілу у 

2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери" 

збільшено до  8 150,0 млн грн, тобто практично вдвічі. 

3.2. У регіональному розрізі кошти субвенції за проєктами (заходами) 

Кабінетом Міністрів України розподілено на підставі пропозицій, поданих 

Мінфіну обласними державними адміністраціями (далі – ОДА), за 

відсутності будь-яких критеріїв визначення обсягів фінансування, що не 

забезпечило справедливості цього розподілу. Так, найбільший обсяг 

субвенції – 2 473,2 млн грн (або 30,3 відс.  загального обсягу) розподілено 

Дніпропетровській області, 866,0 млн грн (10,6 відс.) – Тернопільській, 

641,6 млн грн (8 відс.) – Закарпатській області,  в той час коли Одеській 

області розподілені 88,0 млн грн (1,1 відс.), Київській – 112,0 млн грн 

(1,4 відс.), Львівській – 201,2 млн грн (2,5 відсотка). 

 Найбільше коштів субвенції спрямовано у дорожню (3293,5 млн грн, 

або 40,4 відс. розподіленого)  та спортивну (2039,4 млн грн, або 25 відс.) 

галузі. Разом з тим у  2021 році на зазначені напрями у держбюджеті 

затверджено видатки субвенції на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах (КПКВК 3131090) в сумі 18,1 млрд грн та субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної 

інфраструктури  (КПКВК 3411220) в сумі 854,4 млн грн, які мають відмінні 

від субвенції порядки та умови надання коштів. 

3.3. Контрольним заходом встановлено факти необґрунтованого 

підходу до відбору окремих проєктів, що призвело до невикористання у 

2021  році частини виділених коштів субвенції. Встановлено, що окремі 
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затверджені проєкти або взагалі не мали розробленої проєктно-кошторисної 

документації, або вона потребувала коригування, що відтерміновувало 

строки завершення об’єктів. Невизначеність у Порядку та умовах № 544 

строків подання пропозицій щодо проєктів (заходів), які фінансуватимуться 

за рахунок коштів субвенції, розтягнуло майже на півроку період їх подання 

та уточнення, що призводило до використання коштів субвенції у зимовий 

період та появи залишків невикористаних коштів.  

3.4. Вкрай низький рівень використання коштів субвенції станом на 

31.12.2021 (до 5 відс. затвердженого) мали бюджети 23 територіальних 

громад (Овруцької, Коростенської, Малинської, Тячівської, Рахівської,  

Білоцерківської, Бучанської,  Лохвицької, Сарненської,  Нетішинської 

міських, Тересвянської, Східницької, Бородінської, Тарутинської,  

Семенівської, Козелецької селещних, Оноківської, Драгівської, П’ядицької, 

Коршівської, Яремчанської, Зазимської, Кіптівської сільських громад) та 

бюджету Одеської області, основною причиною чого стало виділення від 50 

до 100 відс.  коштів у грудні 2021 року.  

При цьому на 31 об'єкті кошти, що виділені у 2021 році в загальній сумі 

302,0 млн грн, із зазначеної та інших причин взагалі не використовувалися 

(серед них будівництво футбольного поля в с. Золотарьово Хустського 

району Закарпатської області – розподілено 23,3  млн грн, будівництво парку 

відпочинку в селі Зазим'є Броварського району Київської області – 

15,6 млн грн, будівництво очисних споруд в смт Східниця Львівської 

області – 12,5 млн гривень).  

3.5. У цілому станом на 01.01.2022 залишок невикористаних коштів 

субвенції становив 1 107,4 млн грн, або 13,6 відсотка. Ці кошти зберігалися 

на рахунках 90 місцевих бюджетів, згідно з пунктом 11 розділу "Прикінцеві 

положення"  Закону  України від 15.12.2020 № 1082 "Про Державний бюджет 

України на 2021 рік" (зі змінами), для здійснення відповідних витрат у 

2022 році з урахуванням їх цільового призначення.  

З них у 7 регіонах, де проведено контрольний захід, на кінець 

2021 року не використано 554,3 млн грн, у т. ч. у Закарпатській області – 

191,6 млн грн (що становить 30 відс. загального обсягу наданої субвенції); 

Дніпропетровській – 119,0 млн грн (4,8 відс.); Львівській – 79,4 млн грн 

(39,5 відс.); Київській – 72,1 млн грн (64,3 відс.); Одеській – 48,4 млн грн 

(55,0 відс.), Полтавській – 39,2 млн  грн (20,1 відс.); Кіровоградській – 

4,6 млн грн (11,8 відсотка). Висока питома вага невикористаних коштів у 

порівнянні з загальним обсягом наданої субвенції є свідченням 

неефективного управління ними у відповідній області з боку уповноважених 

осіб.  

3.6. У січні-квітні 2022 року в регіонах, де проведено контрольний 

захід, за цільовим призначенням (на фінансування інфраструктурних 

проєктів) шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет  

розподілено всього 109,9 млн грн (з них у Дніпропетровській області – 

78,2 млн грн, Полтавській – 31,7 млн гривень).  Касові видатки за рахунок 
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залишку коштів субвенції, що утворився станом на 01.01.2022, здійснено у 

Дніпропетровській області  в сумі 8,9 млн грн, Львівській – 8,2 млн гривень.   

Отже, протягом чотирьох місяців 2022 року 537,2 млн грн залишку 

субвенції, який утворився станом на 01.01.2022 і зберігався на рахунках 

місцевих бюджетів 7 областей, де проведено аналіз, на цілі субвенції або  на 

заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб 

цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного 

населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у 

безпечні місця тощо, не використано, що свідчить про неефективне 

управління коштами місцевих бюджетів в умовах гострого бюджетного 

дефіциту, зумовленого надзвичайними умовами економіки України внаслідок 

збройної агресії російської федерації.  

4. Окремими розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів у 

Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Київській, 

Львівській і Одеській областях не було забезпечено належного 

внутрішнього контролю за використанням коштів субвенції та 

співфінансуванням з місцевих бюджетів, виконанням договірних 

зобов'язань.  

4.1. За результатами аналізу встановлено використання коштів 

субвенції з порушеннями законодавства на загальну суму 44,0 млн грн, у 

тому числі: оплата невиконаних робіт, непоставлених матеріалів, 

незмонтованого обладнання на суму 10,8 млн грн (з них у Кіровоградській 

області – 9 070,0 тис. грн, Київській – 1 067,8 тис. грн, Львівській – 

584,6 тис. грн); ненаданих (непідтверджених) послуг з технічного нагляду на 

суму 0,1 млн грн (у т. ч. у Кіровоградській області – 62,1 тис. грн, Київській – 

26,8 тис. грн, Львівській – 6,8 тис. грн); використання у Дніпропетровській 

області коштів субвенції з недотриманням взятих договірних зобов'язань 

щодо структури видатків – 4,4 млн гривень. 

4.2. Зазначеними порушеннями заподіяно матеріальної шкоди 

(збитків) територіальним громадам трьох областей на загальну суму 

5,4 млн грн (з них у Кіровоградській області – 4 795,1 тис. грн, Львівській – 

591,4 тис. грн, Київській – 26,8 тис. гривень). У діях службових осіб, що 

допустили порушення, у двох випадках вбачаються ознаки кримінальних 

правопорушень. 

4.2.1. Незважаючи на те, що кошторисними нормами з визначення 

вартості будівництва не передбачено включення до актів приймання 

виконаних робіт форми № КБ-2в вартості будівельних матеріалів без їх 

укладання або монтажу, комунальним закладом «Добровеличківська 

дитячо-юнацька спортивна школа» Добровеличківської селищної ради 

Кіровоградської області (далі – Добровеличківська ДЮСШ)  за актами 

від 28.12.2021, складеними підрядною організацією ТОВ "Будівельна 

компанія "МД-Груп", прийнято та оплачено роботи з реконструкції стадіону 

"Колос" на суму 9 070,0 тис. грн, які на цей час не були виконані.  За 

результатами проведеного 14.02.2022 огляду на вказаному об’єкті за участі 
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представників замовника та підрядної організації підтверджено  невиконання 

оплачених робіт і встановлено відсутність на будівельному майданчику 

зазначених в актах приймання виконаних робіт будівельних матеріалів на 

загальну суму 4 733,0 тис. грн, що свідчить про заподіяння матеріальної 

шкоди (збитків) Добровеличківській територіальній громаді на цю суму. 

4.2.2. Оглядом робіт з капітального ремонту з переплануванням 

приміщень комунального некомерційного підприємства Львівської 

обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний 

центр" (далі – КНП "Західноукраїнський медичний центр"), проведеним 

31.01.2022, встановлено невиконання підрядником окремих робіт з монтажу 

устаткування систем вентиляції, автоматизації, протипожежної безпеки тощо 

за 79 позиціями на загальну суму 584,6 тис. грн, які безпідставно включені 

підрядником до актів приймання виконаних робіт від 24.11.2021 № 1; 

14.12.2021 № 3 і № 4, прийняті та оплачені замовником, у т. ч. коштами 

субвенції на суму 10,3 тис. грн та коштами місцевих бюджетів – 

574,3 тис. гривень. Цим порушенням заподіяно матеріальної шкоди (збитків) 

територіальній громаді Львівської області на 584,6 тис. гривень.  

4.2.3. Станом на 01.06.2022 наслідки порушень на 

КНП "Західноукраїнський медичний центр" усунуто повністю на суму 

584,6 тис. грн, на Добровеличківській ДЮСШ –  частково на суму 

1830,7 тис. гривень. 

4.2.4. Департаментом регіонального розвитку Київської ОДА у 

грудні 2021 року безпідставно прийнято і оплачено коштом субвенції 

вартість забивних залізобетонних паль (213 шт.), завезених на об’єкт для 

будівництва басейну в  м. Кагарлик, але не влаштованих підрядником 

ТОВ "УБК № 1", на загальну суму 1 067,8 тис. гривень. При цьому 

встановлено, що на час проведення контрольного заходу не вирішено 

питання щодо методу їх влаштування (забивання чи занурення). У проєкті 

будівництва та експертному звіті  інформація про спосіб влаштування 

забивних паль відсутня. 

 4.3. Встановлено нерезультативне використання бюджетних коштів 

на загальну суму 95,2 млн грн (з них у Дніпропетровській області –

 13 424,7 тис. грн, Закарпатській  – 50 893,2 тис. грн, Львівській – 

30 896,6 тис. грн), неекономне використання коштів в Одеській області – 

1,5 млн грн, а також порушення законодавства про публічні закупівлі на 

загальну суму  259,2 млн грн (у т. ч. у Дніпропетровській області – 

206 777,4 тис. грн, Кіровоградській – 52 400,9 тис. грн), порушення 

законодавства про містобудівну діяльність загалом на 107,1 млн грн (з них 

у Дніпропетровській області – 56 463,9 тис. грн, Київській – 49 318,0 тис. грн,  

Львівській – 1 145,2 тис. грн); порушення ведення бухобліку – 

у Закарпатській області на суму 1,3 млн гривень. 

4.3.1. Так, проведеним у КНП "Західноукраїнський медичний центр"  

(м. Львів) 26.01.2022 оглядом наявності та стану використання/експлуатації 

устаткування встановлено, що внаслідок невведення в експлуатацію 

відремонтованих приміщень 37 од. придбаного устаткування на суму 
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16 296,6  тис.  грн (з них за рахунок субвенції – 12 791,2 тис. грн) 

не використовується та не експлуатується, зокрема: сканер ультразвуковий 

діагностичний HS70А вартістю 2 795,2 тис. грн та центральна киснева 

станція контейнерного типу вартістю 2 421,9 тис. грн, придбані 24.11.2021; 

три апарати штучної вентиляції легень HAMILTON-C3 за ціною 

1 295,0 тис. грн та апарат рентгенівський мобільний TX-32HF-B-D-C 

вартістю  4 263,3 тис. грн, придбані 14.12.2021. 

 4.3.2. Придбання комунальним некомерційним підприємством 

"Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології" Закарпатської 

обласної ради (далі – КНП "Центр нейрохірургії") системи ангіографічної 

Azurion 7 B20 вартістю 49 904,8 тис. грн та парового стерилізатора HS33 

вартістю  988,4 тис. грн, за відсутності готових приміщень для її 

встановлення, призвело до тривалого (щонайменше три місяці) 

невикористання їх за цільовим призначенням. 

Закуплена за рахунок субвенції система нейромоніторингу ISIS Xpress 

вартістю 4192,0  тис. грн  з листопада 2021 року по січень 2022 року 

використовувалася КНП "Центр нейрохірурції" лише 4 рази, при цьому 

виключно для надання пацієнтам платної послуги – здійснення 

інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу вартістю 15,0 тис. грн 

(послуга включена у перелік платних послуг, що надаються центром). Це, 

передусім, зумовлено тим, що договором про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій, укладеного між Національною 

службою здоров’я України та КНП "Центр нейрохірургії", не вимагається 

надання безоплатно такої послуги. Отже, є необхідність чіткого 

врегулювання засад надання капітальних трансфертів на придбання 

обладнання, що використовується комунальними неприбутковими 

підприємствами. 

5. У 2021 році було реалізовано 43 проєкти (заходи) з числа 

52 проєктів, запланованих до завершення до кінця 2021 року, тобто 

рівень реалізації профінансованих пускових проєктів (заходів) становить  

82,7 відсотка. 

Загалом завершено 2 об’єкти  будівництва, 18 об'єктів реконструкції, 

10 об’єктів капітального ремонту, 14 заходів закупівлі медичного обладнання 

і мультифункціональних спортивних майданчиків. Разом з тим у 2021 році не  

реалізовано 9 пускових проєктів, з них: 7 – у Дніпропетровській області 

(в т. ч. реконструкція будівлі комунального закладу № 1 "Дніпропетровська 

міська дитяча клінічна лікарня № 5", будівництво спортивно-оздоровчого 

комплексу на території парку Перемоги в м. Нікополь, реконструкція 

першого поверху головного корпусу стаціонарного відділення невідкладної 

(екстреної) допомоги та діагностичного відділення в м. Павлоград, 

реконструкція стадіону опорної школи № 1  в м. Перещепине, придбання 

мультифункціональних спортивних майданчиків); 1 – у Кіровоградській 

(реконструкція будівлі комунального закладу Кіровоградської обласної 

спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву 
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"Надія"); 1 – у Чернівецькій області (реконструкція Селятинського закладу 

дошкільної освіти в Путильському районі). 

Зазначене, а також невведення в експлуатацію окремих завершених 

будівництвом об’єктів та невикористання за призначенням придбаного 

медичного обладнання загалом свідчить про те, що в Дніпропетровській, 

Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Чернівецькій областях у  

2021 році не забезпечено досягнення запланованого соціально-економічного 

ефекту від використання коштів субвенції.  
 

 За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова 

палата  
В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт про результати аналізу використання коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних 

проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери затвердити. 

2.  Звіт про результати аналізу використання коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних 

проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери та рішення 

Рахункової палати надіслати Верховній Раді України протягом 15 днів з дня 

затвердження Звіту. 

3.  Рішення Рахункової палати в порядку інформування надіслати 

Комітетові Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та 

Комітетові Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. 

4.  Відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової 

палати надіслати Кабінетові Міністрів України та рекомендувати: 
- з метою удосконалення механізму управління та використання коштів 

міжбюджетних трансфертів капітального характеру доручити Мінфіну 
підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінетові 
Міністрів України проєкт закону про внесення змін до статей  22 і 97 
Бюджетного кодексу в частині визначення змісту повноважень головного 
розпорядника за загальнодержавними видатками та кредитуванням  та щодо 
встановлення у порядку та умовах надання субвенцій вимог до  використання 
коштів за кожним із напрямів їх спрямування; 

- доручити Мінфіну при підготовці порядку та умов надання 

міжбюджетного трансферту, який кваліфікується як "інші субвенції", чітко 

розмежовувати видатки капітального і поточного характеру та передбачати в 

них: надання органами місцевого самоврядування гарантій щодо 

спроможності подальшого утримання основних фондів, створених за рахунок 

коштів субвенції та місцевого бюджету, як за рахунок місцевих бюджетів, 

так і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством (наприклад, 

власних надходжень комунальних неприбуткових підприємств); 

характеристику напряму використання коштів трансферту, яка б 

забезпечувала придбання/створення тільки тих активів, що відповідають 
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вимогам, встановленим  законодавством; встановлення граничного терміну 

подання пропозицій на включення проєктів (заходів) до переліку для 

фінансування; 

- звернути увагу обласних і Київської міської військових адміністрацій 

на тривале невикористання залишку коштів субвенції з державного бюджету, 

що утворився на початок бюджетного періоду; 

- доручити Міністерству охорони здоров’я України розглянути питання 

щодо включення до переліку процедур та досліджень, які оплачуються 

Національною службою здоров’я України згідно з договором про медичне 

обслуговування населення, використання інтраопераційного 

нейрофізіологічного моніторингу, що дозволяє мінімізувати ризики 

хірургічного втручання у критично важливі структури нервової системи. 
  

5. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу надіслати 

Міністерству фінансів України та рекомендувати: 
- з метою удосконалення механізму управління та використання коштів 

міжбюджетних трансфертів капітального характеру підготувати та внести в 
установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України проєкт 
закону про внесення змін до статей  22 і 97 Бюджетного кодексу в частині 
визначення змісту повноважень головного розпорядника за 
загальнодержавними видатками та кредитуванням  та щодо встановлення у 
порядку та умовах надання субвенцій вимог до  використання коштів за 
кожним із напрямів їх спрямування; 

- при підготовці порядку та умов надання міжбюджетного трансферту, 

який кваліфікується як "інші субвенції", чітко розмежовувати видатки 

капітального і поточного характеру та передбачати в них: надання органами 

місцевого самоврядування гарантій щодо спроможності подальшого 

утримання основних фондів, створених за рахунок коштів субвенції та 

місцевого бюджету, як за рахунок місцевих бюджетів, так і за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством (наприклад, власних надходжень 

комунальних неприбуткових підприємств); характеристику напряму 

використання коштів трансферту, яка б забезпечувала придбання/створення 

тільки тих активів, що відповідають вимогам, встановленим  законодавством; 

встановлення граничного терміну подання пропозицій на включення проєктів 

(заходів) до переліку для фінансування; 

- внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо обмеження 

негативної практики збереження невикористаних коштів міжбюджетних 

трансфертів на рахунках місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат 

у наступному році, зокрема шляхом визначення законами стислого терміну 

використання коштів таких залишків (наприклад, протягом першого кварталу, з 

подальшим поверненням невикористаних коштів до державного бюджету); 
- внести Кабінетові Міністрів України  пропозиції щодо визначення у 

порядку та умовах надання капітальних трансфертів заборони на 
спрямування їх коштів на придбання обладнання, що використовується 
комунальними неприбутковими підприємствами для надання населенню 
послуг виключно на платній основі. 
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6. Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аналізу надіслати:  

ДКБ Дніпропетровської обласної військової адміністрації; Департаменту 

молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації; 

КНП "Центр нейрохірургії" (м. Ужгород); Департаменту регіонального 

розвитку Київської обласної військової адміністрації; Добровеличківській 

ДЮСШ; КНП "Західноукраїнський медичний центр" (м. Львів); Відділу 

освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради; Управлінню капітального 

будівництва Ізмаїльської міської ради; Управлінню містобудування, 

архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради; 

Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської 

обласної військової адміністрації з пропозиціями вжити заходів щодо 

усунення наслідків порушень і недоліків, установлених за результатами 

аналізу, зокрема шляхом: 

- забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої 

територіальним громадам; 

- притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили 

порушення, встановлені під час аналізу. 
 

7. Рішення Рахункової палати надіслати Дніпропетровській, 

Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, 

Полтавській обласним військовим адміністраціям для розгляду результатів 

аналізу та вжиття заходів щодо забезпечення: 

- усунення розпорядниками бюджетних коштів наслідків порушень 

при використанні коштів субвенції, виявлених  під час контрольного заходу; 

- розподілу, шляхом внесення змін до рішення про місцеві бюджети,  

залишків коштів субвенції з державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду; 

- невідкладного подання замовниками  органам державного 

архітектурно-будівельного контролю декларацій про готовність об’єктів до 

експлуатації або актів готовності об’єктів до експлуатації після закінчення 

виконання на об’єкті всіх передбачених проєктною документацією 

будівельних робіт; 

- оперативного введення в експлуатацію придбаного обладнання і 

збудованих приміщень та використання їх за призначенням. 

8. Звіт про результати аналізу для врахування в роботі направити 

Мінінфраструктури. 

9. Повідомити Офіс Генерального прокурора про виявлені ознаки 

кримінальних правопорушень. 

10. Оприлюднити рішення Рахункової палати, Звіт про результати 

аналізу та результати розгляду рішення об’єктами аналізу на офіційному 

вебсайті Рахункової палати.  
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11. Заступникові Голови Рахункової палати Андрію Майснеру 

забезпечити надсилання до Верховної Ради України інформації про стан 

виконання об’єктами аналізу цього рішення Рахункової палати протягом 

45 днів з дня отримання інформації від об’єктів аналізу.  

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Голови Рахункової палати Андрія Майснера. 

 
 
Голова Рахункової палати                                                    Валерій ПАЦКАН 
 


