
 
 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 10 листопада 2022 року № 23-4 

Київ 

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання 

коштів, виділених з державного бюджету для здійснення діяльності 

Національною дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" 

МОЗ України та зміцнення її матеріально-технічної бази 

 

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону 

України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати аудиту 

ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету для 

здійснення діяльності Національною дитячою спеціалізованою лікарнею 

"Охматдит" МОЗ України та зміцнення її матеріально-технічної бази. 

За результатами розгляду Рахункова палата 
 

ВСТАНОВИЛА: 
 

1. У 2019–2021 роках та І півріччі 2022 року на здійснення діяльності 

Національною дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" МОЗ України 

(далі – НДСЛ "Охматдит", Лікарня) та зміцнення її матеріально-технічної бази з 

державного бюджету за чотирма бюджетними програмами витрачено 

5386,7 млн грн, за рахунок чого, в цілому, було забезпечено надання дітям 

необхідної медичної допомоги. Понад 57 відс. бюджетних коштів – 

3008,6 млн грн – спрямовано на лікувальну діяльність: проліковано  майже 

30 тис. пацієнтів, в тому числі вивезених із зон бойових дій, проведено понад       

26 тис. операцій, з яких 64 з трансплантації органів та інших анатомічних 

матеріалів, 7,6 млн досліджень, з яких 212,3 тис. щодо генетичних та рідкісних 

захворювань, та забезпечено функціонування закладу. 

Разом з тим спрямування 2298,1 млн грн (43 відс.) загальних витрат 

(5386,7 млн грн) на зміцнення матеріально-технічної бази НДСЛ "Охматдит" не 

забезпечило отримання очікуваних результатів щодо її покращення. Мета 

державного інвестиційного проєкту "Будівництво сучасного лікувально-

діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" (далі – Проєкт) – створення 

сучасного медичного комплексу із застосуванням інноваційних технологій, не 

досягнута. Будівництво лікувально-діагностичного комплексу, передбачене 

Планом заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, 
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затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 

№ 583-р "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї 

річниці незалежності України", у серпні 2021 року не завершено. 

Загальний стан матеріально-технічної бази Лікарні залишається 

незадовільним: 6 із 9 основних клінічних будівель зношені; через необхідність 

проведення ремонтних робіт не використовується 1300,6 кв. м площ будівель; 

вичерпано ресурс 4754 од. медичного обладнання, 843 од. якого не 

використовуються; 44,9 відс. лікарів та середнього і медичного персоналу не 

забезпечено комп’ютерним обладнанням; не створено належних умов для 

перебування медперсоналу і пацієнтів в укриттях під час надзвичайних ситуацій 

та особливого періоду; не облаштовано охоронними та протипожежними 

засобами місця зберігання лікарських засобів. 

 

2. Аудитом виявлено у періоді 2019–2021 років та І півріччя 2022 року 

порушення, встановлено неекономне та нерезультативне використання коштів 

державного бюджету та неефективне управління об’єктами державної власності.  

Так, допущено порушення при плануванні бюджетних коштів та 

затвердженні кошторисів на суму 215,7 млн грн; з порушенням вимог чинного 

законодавства використано 385,0 млн грн (з яких з питань оплати праці – 

310,3  млн грн); недоотримано надходжень у сумі 6,5 млн грн; не відшкодовано 

втрат – 6,0 млн грн; використано  нерезультативно – 33,5 млн грн (зокрема, 

ДП "Укрмедпроектбуд" 33,2 млн грн спрямовані на попередню оплату робіт і 

обладнання, але не використані та повернені до державного бюджету) та  

неекономно – 0,7 млн грн; створено ризики нерезультативного використання 

коштів – 0,7 млн гривень.  

Станом на 01.07.2022 в НДСЛ "Охматдит" зберігалися лікарські засоби на 

суму 14,8 млн грн, термін придатності яких минув (з них закуплені 

НДСЛ "Охматдит" за КПКВК 2301110 у 2019–2021 роках на суму 220,8 тис. грн), 

чим завдано матеріальної шкоди Лікарні. Після завершення аудиту зазначені 

лікарські засоби утилізовані. 

Невикористання та повернення до державного бюджету 178,2 млн грн є 

неефективним управлінням коштами, виділеними відповідно до потреб 

діяльності (НДСЛ "Охматдит" за КПКВК 2301110 – 12,3 млн грн, 

КПКВК  2301190 – 7,5 млн грн; Державне підприємство "Укрмедпроектбуд" 

(далі – ДП "Укрмедпроектбуд") за КПКВК 2301810 – 158,4 млн грн). 

2.1. Міністерство охорони здоров'я України (далі – МОЗ) та 

НДСЛ "Охматдит" не забезпечили належного планування та затвердження 

кошторисів за КПКВК 2301110 на здійснення діяльності та зміцнення 

матеріально-технічної бази Лікарні, зокрема: 

МОЗ у порушення: 

– пункту 29 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 
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до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі – Порядок № 228),  

затверджено НДСЛ "Охматдит" у кошторисах на 2019–2020 роки видатки на 

оплату праці, придбання предметів та матеріалів, обладнання і предметів 

довгострокового користування, лікарських засобів та виробів медичного 

призначення на загальну суму 8,8 млн грн без підтверджених розрахунків та 

обґрунтувань; 

– абзацу п'ятого пункту 43 Порядку № 228 (у редакції, чинній до 

20.11.2021) у кошторисах на 2019–2021 роки затверджено НДСЛ "Охматдит" 

обсяг коштів для проведення розрахунків за теплопостачання, водопостачання, 

водовідведення, електричну енергію, природний газ, оплати інших комунальних 

послуг за КЕКВ 2270 на загальну суму 159,9 млн грн без затверджених лімітів 

споживання; 

НДСЛ "Охматдит" у порушення: 

– пункту 20 Порядку № 228 загальну потребу на 2019 рік завищено на двічі 

включені ремонтні роботи корпусу № 14 (за КЕКВ 2240 та КЕКВ 3132) в сумі 

1017,0 тис. грн; 

– пункту 17 Порядку № 228 при плануванні надходжень на 2019–2021 роки 

не враховано рівня фактичного виконання цих надходжень до спеціального 

фонду за останній звітний рік та очікуваного виконання за поточний на суму 

483,2 тис. грн (2019 рік – 164,8 тис. грн, 2020 рік – 196,9 тис. грн, 2021 рік – 

121,5 тис. грн); 

– пункту 22 Порядку № 228 потребу в коштах загального фонду за 

КЕКВ 2220 на 2020 та 2021 роки не обґрунтовано відповідними розрахунками на 

загальну суму 21000,0 тис. грн, у кількісних і фінансових показниках на 2019–

2021 роки необґрунтовано завищено на загальну суму 24510,0 тис. грн, що стало 

однією з причин накопичення нерозподілених залишків лікарських засобів та 

виробів медичного призначення, які станом на 01.07.2022 порівняно з 01.01.2019 

зросли удвічі. 

2.2. НДСЛ "Охматдит" при управлінні об’єктами державної власності не 

оформлено речових прав на нерухоме майно та не забезпечено внесення 

відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо 

7 об'єктів нерухомості та трьох земельних ділянок загальною площею 

0,730189 га. 

2.3. НДСЛ "Охматдит" порушено стандарти, принципи, методи і процедури 

облікової політики у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності щодо 

несвоєчасного та неправильного відображення фінансово-господарських 

операцій на загальну суму 1408,7 млн гривень. 

 

3. Невизначеність цілей, завдань і пріоритетних напрямів розвитку 

НДСЛ "Охматдит" суттєво вплинула на ефективність її діяльності. МОЗ як 
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уповноважений орган управління не розробило і не затвердило стратегічного 

плану розвитку Лікарні, що є недотриманням вимог пункту 2 розділу VІІІ 

Статуту НДСЛ "Охматдит", затвердженого наказом МОЗ від 11.03.2021 № 433 

(попередні затверджені наказами МОЗ від 23.06.2020 № 1441, від 17.01.2019         

№ 110) (далі – Статут НДСЛ "Охматдит"). Крім того, не забезпечено виконання 

пункту 6 рішення Колегії МОЗ від 30.12.2021 № 3 щодо визначення стратегічних 

напрямів розвитку  НДСЛ "Охматдит" до травня 2022 року. 

У 2019–2021 роках та І півріччі 2022 року основна діяльність Лікарні (за 

КПКВК 2301110) на 30,0 відс. забезпечувалася за рахунок благодійних 

надходжень. 

МОЗ у 2022 році збільшило порівняно з 2019 роком штатну чисельність 

Лікарні в 1,4 раза (з 2677 до 3850 шт. од.), але НДСЛ "Охматдит" не забезпечила 

комплектування медичним персоналом. Низький рівень укомплектованості 

медичного персоналу (57,3 відс.) впливає на роботу Лікарні. 

Опікунська рада НДСЛ "Охматдит", створена наказом НДСЛ "Охматдит" 

від 14.02.2019 № 30 "Про створення Опікунської ради НДСЛ "Охматдит" МОЗ 

України" (далі – Опікунська рада), не взаємодіяла з керівництвом Лікарні, що 

вплинуло на результативність вирішення нагальних питань, зокрема визначення 

напрямів розвитку, удосконалення діяльності, залучення додаткових ресурсів на 

цільові потреби.  

 

4. Започатковане ще у 2011 році будівництво сучасного лікувально-

діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" (далі – комплекс), на яке загалом 

спрямовано 4246713,0 тис. грн (у тому числі у 2019–2021 роках – 

2700684,0 тис. грн), не завершено. 

Зазначене зумовлено як недостатністю своєчасних бюджетних асигнувань, 

так і неефективністю діяльності ДП "Укрмедпроектбуд" як замовника 

будівництва, незабезпеченням внутрішнього контролю з боку МОЗ. Так, 

проєктно-кошторисна документація об'єкта будівництва коригувалась та 

перезатверджувалась чотири рази, що призвело до збільшення її вартості майже 

утричі від початкової (з 1784751,7 до 4984476,3 тис. грн), а неефективне 

управління коштами у 2019–2021 роках спричинило повернення до державного 

бюджету 158466,5 тис. гривень. 

З метою поетапного введення комплексу в експлуатацію прийнято рішення 

(МОЗ – у затвердженому медичному завданні, НДСЛ "Охматдит" та 

ДП "Укрмедпроектбуд" – у завданні на проєктування (коригування)) про поділ 

робіт на окремі пускові комплекси: перший та другий пускові комплекси – 

2017 рік, третій – 2020 рік. Поділ проєкту будівництва об'єкта "Будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському 
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районі м. Києва" на пускові комплекси не сприяв завершенню запланованих на 

них робіт, на сьогодні жодного комплексу не завершено в повному обсязі. 

На вже введеному в експлуатацію у 2020 році другому пусковому 

комплексі продовжуються будівельно-монтажні роботи та оснащення 

обладнанням, на третьому – взагалі не розпочаті роботи з будівництва наземного 

переходу, реконструкції зовнішньої мережі теплопостачання, дооснащення 

відділень медичним обладнанням і меблями. 

У комплексі відкрито 10 діагностичних та хірургічних відділень. Водночас 

МОЗ у порушення вимог статті 14-1 Основ законодавства України про охорону 

здоров'я, затверджених Законом України від 19.11.1992 № 2801 (далі – 

Основи № 2801), не розробило і не затвердило для них табелів матеріально-

технічного оснащення, внаслідок чого НДСЛ "Охматдит" необґрунтовано 

визначила види і кількість необхідного обладнання. Загалом, медичне та інше 

обладнання придбавалося ДП "Укрмедпроектбуд" на підставі складеного ним 

переліку, заявок та медико–технічних завдань Лікарні.  

За наявності виданих сертифікатів про введення в експлуатацію першого та 

другого пускових комплексів лікувально-діагностичного комплексу, які 

відповідно до пункту 7 Порядку прийняття в експлуатацію об'єкта "Будівництво 

сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському 

районі м. Києва", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України              

від 13.12.2017 № 974, є підставою для оформлення права власності на них, 

Лікарнею не забезпечено вчинення таких дій.  

У ДП "Укрмедпроектбуд" неодноразово змінювався керівник. Лише у 

періоді, що досліджувався, обов'язки керівника підприємства тимчасово 

виконували шість осіб без укладання контракту, а відповідно, й визначення прав, 

обов'язків і відповідальності. 

Не вживалися заходи щодо передачі з балансу ДП "Укрмедпроектбуд" на 

баланс НДСЛ "Охматдит" змонтованого обладнання загальною вартістю 

8086,4 тис. грн, яке увійшло до пускових комплексів. Придбане обладнання з 

початку експлуатації почало виходити з ладу, зокрема системи кондиціонування 

і вентиляції, внаслідок чого температура в приміщеннях іноді досягала +32 С, що 

ускладнювало роботу медперсоналу та потребувало встановлення додаткових 

кондиціонерів. За попередніми розрахунками, вартість послуг з ремонту і 

технічного обслуговування системи кондиціонування і вентиляції становить 

8488,1 тис. гривень. Під час завершення аудиту НДСЛ "Охматдит" 

поінформувала Рахункову палату про часткове усунення обслуговуючою 

організацією недоліків роботи системи кондиціонування і вентиляції. Разом з тим 

питання заміни парогенераторів, непрацюючих трубопроводів, електричних 

приводів клапанів фанкойлів системи опалення та кондиціювання, 

протипожежних клапанів, а також додаткового встановлення блоків 
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безперебійного живлення потребують якнайшвидшого вирішення для виведення 

цієї системи на рівень проєктної потужності. 

Зазначені факти містять ознаки кримінальних правопорушень і потребують 

оцінки правоохоронними органами. 

Для завершення реалізації Проєкту необхідно виконати загальнобудівельні 

та опоряджувальні роботи на суму 124789,0 тис. грн, здійснити оснащення 

медичним обладнанням на суму 612974,3 тис. грн, проте Законом України 

від 02.12.2021 № 1928 "Про Державний бюджет України на 2022 рік" бюджетні 

призначення на будівництво об'єкта не передбачені, що створює відповідні 

ризики. 

 

5. НДСЛ "Охматдит" внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських 

рішень не забезпечено повноти надходження до спеціального фонду державного 

бюджету плати за стажування інтернів та від користування приміщеннями, а 

також відшкодування комунальних послуг.  

Зокрема,  

– через непогашення дебіторської заборгованості перед НДСЛ "Охматдит", 

втрачено доходи до спеціального фонду в сумі 271,5 тис. грн; 

– у порушення вимог пункту 30  Переліку платних послуг, які надаються в 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.09.1996 № 1138 (далі – Перелік № 1138), упродовж 2019–2020 років та 

І півріччя 2021 року не нараховувалася плата за стажування лікарів-інтернів, 

Лікарнею недоотримано надходжень у сумі 689,3 тис. грн; 

– з липня 2021 року по червень 2022 року НДСЛ "Охматдит" не забезпечено 

повноти надходження до спеціального фонду державного бюджету плати за 

стажування інтернів, як наслідок, станом на 01.07.2022 недоотримано до 

спеціального фонду 263,2 тис. грн; 

– не оформлено договірних відносин з орендарями за оренду приміщень 

загальною площею 724,1 кв. м, як наслідок, втрати спеціального фонду 

становлять 4764,8 тис. грн, комунальні витрати у сумі 499,4 тис. грн Лікарні не 

відшкодовані; 

– кошти спеціального фонду, що надійшли НДСЛ "Охматдит" у 2021 році 

та І півріччі 2022 року за надання платних медичних послуг та стажування 

лікарів-інтернів, не були заплановані та спрямовувались на відшкодування 

витрат, пов'язаних з їх наданням, як наслідок, створено додаткове навантаження 

на загальний фонд державного бюджету за КПКВК 2301110 на загальну суму 

4258,0 тис. гривень. 

 

6. МОЗ не забезпечено моніторингу результатів упровадження 

рекомендацій внутрішнього аудиту, а НДСЛ "Охматдит" належно не 
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організовано систему внутрішнього контролю, що є недотриманням вимог 

Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 

коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 

№ 1062. 

У НДСЛ "Охматдит" загалом створена та функціонує система 

внутрішнього контролю. 

Разом з тим облікова політика НДСЛ "Охматдит" не відповідала вимогам 

законодавства з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, 

що призвело до порушень при проведенні щорічних інвентаризацій активів і 

зобов'язань, недостовірності показників обліку та створило передумови для 

неекономного і нерезультативного використання бюджетних коштів, а також 

використання їх з порушенням чинного законодавства. 

Недостатня увага приділялася МОЗ контролю за фінансово-господарською 

діяльністю ДП "Укрмедпроектбуд", незважаючи на затвердження підприємству 

значних кошторисних призначень (2456609,6 тис. гривень). У періоді, що 

досліджувався, ДП "Укрмедпроектбуд" не перевірялося, що унеможливило 

ідентифікацію та оцінку ризиків, які можуть негативно впливати на його 

діяльність. 

 

7. Чинна нормативно-правова база загалом унормовує питання діяльності 

НДСЛ "Охматдит". Водночас окремі питання потребують правового 

урегулювання. Зокрема, доцільно:  

– внести зміни до Переліку № 1138 у частині включення послуг за 

напрямами онкологічних захворювань та патологічної анатомії; 

– розробити законопроєкт щодо розвитку державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров’я, як це визначено Планом заходів з 

реалізації Стратегії людського розвитку на 2021–2023 роки, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1617-р (пункт 4); 

– розробити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров’я 

населення на період до 2030 року;  

– узгодити із відповідними заінтересованими органами проєкт 

розпорядження Кабінету Міністрів України "Про погодження укладення 

договору про спільну діяльність між НДСЛ "Охматдит" та Благодійною 

організацією "Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" та подати його на 

розгляд Кабінету Міністрів України; 

– розробити та внести на розгляд в установленому порядку Кабінетові 

Міністрів України проєкт змін до Порядку виконання повноважень Державною 

казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 

(далі – Порядок № 590), в частині надання дозволу на проведення капітальних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225/2021#n11
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видатків за рахунок коштів спеціального фонду, джерелом формування яких є 

благодійні внески; 

– врегулювати тарифи на платні послуги, які надаються НДСЛ "Охматдит" 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 "Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (далі – Постанова № 1548); 

– поступово впроваджувати та реалізовувати новий механізм фінансового 

забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в НДСЛ "Охматдит" та 

визначити перелік медичних послуг, які надаватимуться Лікарнею населенню 

безоплатно і на платних умовах.  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів, 

виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національною 

дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" МОЗ України та зміцнення її 

матеріально-технічної бази, затвердити. 

 

2. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів, 

виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національною 

дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" МОЗ України та зміцнення її 

матеріально-технічної бази, та рішення Рахункової палати надіслати Верховній 

Раді України протягом 15 днів із дня затвердження цього Звіту. 

 

3. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів, 

виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національною 

дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" МОЗ України та зміцнення її 

матеріально-технічної бази, та рішення Рахункової палати надіслати Комітету 

Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та 

медичного страхування та рекомендувати розглянути на засіданні. 

 

4. Відомості про результати аудиту ефективності використання коштів, 

виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національною 

дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит" МОЗ України та зміцнення її 

матеріально-технічної бази, у формі рішення Рахункової палати надіслати 

Кабінету Міністрів України та рекомендувати забезпечити: 

– розроблення і затвердження Стратегічного плану розвитку системи 

охорони здоров’я населення на період до 2030 року; 

– розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проєкту 

закону про розвиток державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, 
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що дасть можливість створити умови для забезпечення переходу всіх державних 

закладів охорони здоров’я на ринкові механізми функціонування. 

 

5. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати 

Міністерству охорони здоров'я України та рекомендувати: 

– розробити за участі заінтересованих центральних органів виконавчої 

влади та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проєкти:  

закону щодо розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони 

здоров’я; 

акта щодо змін до Переліку № 1138 у частині включення послуг за 

напрямами онкології та патологічної анатомії; 

акта щодо змін до Порядку № 590 щодо надання дозволу на проведення 

капітальних видатків за рахунок коштів спеціального фонду, джерелом 

формування яких є благодійні внески; 

– передбачити в управлінській документації з питань внутрішнього аудиту 

обов’язковість відображення результатів впровадження аудиторських 

рекомендацій за результатами здійснених на підприємствах, в установах та 

організаціях заходів внутрішнього аудиту; 

– розглянути рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту на 

засіданні Колегії МОЗ, розробити план заходів щодо усунення виявлених 

Рахунковою палатою під час аудиту недоліків і порушень із визначенням 

термінів і відповідальних осіб та забезпечити його виконання; 

– внести зміни до Статуту НДСЛ "Охматдит" з метою узгодження із 

положеннями Основ № 2801; 

– пришвидшити узгодження із відповідними заінтересованими органами 

проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про погодження укладення 

договору про спільну діяльність між НДСЛ "Охматдит" та Благодійною організацією 

"Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні" та внести його в установленому 

порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; 

– розробити стратегічний план розвитку НДСЛ "Охматдит"; 

– розробити та затвердити для відділень лікувально-діагностичного 

комплексу НДСЛ "Охматдит" табелі матеріально-технічного оснащення, як це 

передбачено статтею 14-1 Основ № 2801; 

– вжити заходів щодо забезпечення регулювання тарифів на платні 

послуги, які надаються НДСЛ "Охматдит", згідно з Постановою № 1548; 

– забезпечити поступове впровадження та реалізацію нового механізму 

фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги в 

НДСЛ "Охматдит" та визначення переліку медичних послуг, які надаватимуться 

Лікарнею населенню безоплатно і на платних умовах; 

– забезпечити належний контроль за використанням НДСЛ "Охматдит" 

земельних ділянок; 
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– прийняти управлінське рішення щодо законності розміщення на площах 

НДСЛ "Охматдит" офісних приміщень ДП "Укрмедпроектбуд" (266,1 кв.м) та 

відшкодування ним комунальних послуг; 

– вжити заходів щодо завершення реалізації Проєкту та призначення 

керівника ДП "Укрмедпроектбуд"; 

– при складанні операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту 

передбачити проведення управлінням внутрішнього аудиту аудиторського 

дослідження в ДП "Укрмедпроектбуд"; 

– забезпечити роботу НДСЛ "Охматдит" і ДП "Укрмедпроектбуд" щодо 

вирішення питань належного функціонування тримодальної системи ANYSCAN 

(ОФЕКТ/КТ/ПЕТ); 

– визначити джерела здійснення видатків для завершення будівництва 

комплексу та забезпечити контроль за виконанням заходів з усунення недоліків 

роботи системи кондиціонування і вентиляції. 

 

6. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати 

НДСЛ "Охматдит" і рекомендувати: 

– вжити заходів щодо комплектування стаціонарних відділень Лікарні 

медичним персоналом згідно зі штатною потребою; 

– розробити економічно обґрунтовані тарифи на платні послуги у сфері 

патологічної анатомії та забезпечити їх регулювання згідно з 

Постановою № 1548; 

– визначити перелік медичних послуг, що можуть надаватися усім 

пацієнтам безоплатно; 

– забезпечити ефективне управління об'єктами державної власності 

загальною площею 1300,6 кв. м, які не використовується в діяльності; 

– забезпечити оформлення договірних відносин щодо зайнятих сторонніми 

організаціями площ НДСЛ "Охматдит" та відшкодування ними комунальних 

послуг; 

– здійснювати надання об'єктів державної власності у користування 

стороннім організаціям відповідно до вимог чинного законодавства; 

– забезпечити оформлення речових прав на нерухоме майно щодо 7 об'єктів 

нерухомості та трьох земельних ділянок (0,730189 га) відповідно до Закону 

України від 01.07.2004 № 1952 "Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень",  а також на будівлю лікувально-діагностичного 

комплексу; 

– вжити заходів щодо наповнення спеціального фонду за рахунок усіх 

джерел платних послуг; забезпечити контроль за повнотою та своєчасністю 

оплати за стажування інтернів; 
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– забезпечити планування та витрачання коштів спеціального фонду, 

отриманих як  плата за послуги, відповідно до вимог бюджетного законодавства 

для покриття витрат, пов'язаних з наданням цих послуг; 

– ініціювати перед МОЗ вирішення питання ефективного використання 

вільних площ Лікарні; 

– здійснювати планування видатків на закупівлю лікарських засобів та 

виробів медичного призначення з урахуванням наявних залишків і 

централізованих поставок лікарських засобів та виробів медичного призначення; 

– вжити заходів щодо створення належних умов для перебування 

медперсоналу і пацієнтів в укриттях під час надзвичайних ситуацій та особливого 

періоду, облаштування охоронними та протипожежними засобами місць 

зберігання лікарських засобів; 

– здійснити складання річної фінансової та бюджетної звітності (зокрема, 

балансу, форми № 5-дс, форм №№ 4-1 та 7д) за 2022 рік виключно на підставі 

первинних бухгалтерських документів; 

– оформити правовідносини із закладами охорони здоров’я м. Києва 

відповідно до вимог Порядку проведення патологоанатомічного розтину, 

затвердженого наказом МОЗ від 06.09.2021 № 1877, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 21.09.2021 за № 1239/36861; 

– забезпечити ефективну роботу Опікунської ради; 

– проводити інвентаризацію активів і зобов’язань з дотриманням вимог 

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142; 

– посилити внутрішній контроль за результативним використанням 

бюджетних коштів на забезпечення діяльності; 

– розробити план заходів щодо усунення виявлених Рахунковою палатою 

під час аудиту недоліків і порушень із визначенням термінів, відповідальних осіб 

та забезпечити його виконання; 

– затвердити спільно з ДП "Укрмедпроектбуд" план заходів щодо 

забезпечення належного функціонування відповідно до проєктної потужності 

системи кондиціонування і вентиляції. 

 

7. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати 

ДП "Укрмедпроектбуд" і рекомендувати: 

– передати на баланс НДСЛ "Охматдит" змонтоване обладнання, яке 

увійшло до введених в експлуатацію пускових комплексів; 

– затвердити спільно з НДСЛ "Охматдит" план заходів щодо забезпечення 

належного функціонування відповідно до проєктної потужності системи 

кондиціонування і вентиляції. 
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8. Повідомити Офіс Генерального прокурора, Національну поліцію 

України та Бюро економічної безпеки України про виявлені під час аудиту ознаки 

кримінальних правопорушень під час будівництва лікувально-діагностичного 

комплексу НДСЛ "Охматдит". 

 

9. Оприлюднити Звіт про результати аудиту і рішення Рахункової палати 

на офіційному вебсайті Рахункової палати. 

 

10. Члену Рахункової палати Василю Невідомому забезпечити надсилання 

до Верховної Ради України інформації про стан виконання об’єктами аудиту 

рішення Рахункової палати протягом 45 днів із дня отримання інформації від 

об’єктів аудиту. 

 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 

палати Василя Невідомого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Рахункової палати                                                              Валерій ПАЦКАН 


