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Рахункова палата від імені Верховно.і. Ради Укра.і.ни здійснює контроль за
надходженням  коіптів  до  державного  бюджету  Укра.і.ни  та  Їх  використанням
(стапя 98 КонституціЇ Укра.і.ни).

Організацію,  повноваження  та  порядок  діяльності  Рахунково.і.  палати
визначає Закон Укра.і.ни від о2.07.2015 № 576-VПІ «Про Рахункову палату».

Відповідно  до  цього  закону  повноваження,  покладені  на  Рахункову
палату   Конституцією   Укра.і.ни,   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   сво.і.й   діяльності   основні   принципи
діяльності  Міжнародно.і.  організаці.і.  вищих  органів  фінансового  контролю
(ІNТОSАІ),  Європейсько.і.  організаці.і.  вищих  органів  фінансового  контролю
(ЕURОSАІ)  та Міжнародні  стандарти вищих  органів  фінансового  контролю
(ІSSАІ) в частині, що не суперечить Конституці.і. та законам Укра.і.ни.
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законів УкраЇни щодо перезавантаження влади»
Закон Укра.і.ни від 10.11.2015 № 772-VІП «Про Національне агентство
Укра.і.ни з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів»
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Закон УкраЇни від 15.12.2020 №  1082-ІХ «Про державний бюджет
України на 2021  рік»
Закон Укра.і.ни від о6.12.2016 № 1774-VІП «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів УкраЇни»
Закон УкраЇни від 23 .1 1.2018 № 2629-VІП «Про державний бюджет
Укра.і.ни на 2019 рік»
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бюджету
бюджетна програма за КПКВК 6431010 «Керівництво та управління у
сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів»
комплексна система захисту інформаціЇ
Міністерство фінансів Укра.і.ни
Міністерство юстиціЇ УкраЇни
Міжрегіональні територіаjіьні управління
Наказ Міністерства фінансів УкраЇни від о4.10.2011 № 1247 «Про
затвердження Стандартів внутрішнього аудиту», зареєстрований у
Міністерстві юстиціЇ Укра.і.ни 20.10.2011  за №  і 219/19957
Наказ Міністерства фінансів УкраЇни від 10.12.2010 № 1536 «Про
результативні показники бюджетноЇ програми», зареєстрований у
Міністерстві юстиці'і. УкраЇни 27.12.2010 за №  135З/18648
Національне агентство УкраЇни з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
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Постанова Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 28.02.2002 № 228 «Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»
Постанова Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 28.09.2011 №  1001  «деякі
питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів
внутрішнього аудиту»
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узАгАльнюючі рЕзультАти Аудиту
Законами про державний бюджет Укра.і.ни на 2019-2021 роки головним

розпорядником    бюджетних    коштів    і    відповідальним    виконавцем    за
КПКВК  6431010  визначено  Національне  агентство.  В  охопленому  аудитом
періоді   Національним   агентством   за   КПКВК   6431010    не   забезпечено
обґрунтованого   планування   та   продуктивного   використання   бюджетних
коштів.    Протягом   2019-2021    років   за   КПКВК   6431010   Національним
агентством загалом використано  521982,7 тис.  грн коштів загального фонду
держбюджету, з них 433 003,2 тис. грн на утримання центрального апарату та
88 979,5  тис.  грн -МТУ  АРМА,  з яких непродуктивно -412,5  тис.  грн та з
порушенням  вимог  законодавства  -48  917,4  тис.  гривень.  Із  порушенням
законодавства    про    публічні    закупівлі    здійснено    закупівлі    на    суму
2184,5  тис.  гривень.  Крім  того,  через  управлінські  недоліки  не  використано
38 802,4 тис. грн і3 загального обсягу відкритих асигнувань та недоотримано в
дохід бюджету  1  225,О тис. гривень.

Загатіом   у   2019-2021   роках   Національному   агентству   передбачено
видатків   загального   фонду   держбюджету   (з   урахуванням   змін)   у   сумі
689 870,1   тис.  грн,  з  яких  використано  лише  75,7  відсотка.  За  відсутності
зареєстрованих   у   державній   казначейській   службі   Укра.і.ни   бюджетних
зобов'язань у 2019-2021 роках бюджетні асигнування у сумі 129 085,4 тис. грн
не   відкривались,   а   відкриті   асигнування   у   сумі   38 802,4   тис.   грн   через
управлінські недоліки не використані.

Невикористання    бюджетних    призначень    спричинено    насамперед
надмірним    і    необґрунтованим    плануванням    видатків,    управлінськими
недоліками та невиконанням постачальниками договірних відносин у частині
поставки   обладнання   для   Єдиного   державного   реєстру   активів,   на   які
накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр) .

Так, обсяг видатків при складанні проєктів кошторисів на оплату праці
визначався  виходячи  з  гранично.і.  чисельності  працівників  МТУ  АРМА  у
кількості   240   осіб,   визначено.і.   постановою   Кабінету   Міністрів   УкраЇни
від  о5.04.2014  №   85   «деякі  питання  затвердження  гранично.і.  чисельності
працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчо.і.
влади,    інших   державних   органів»    (і3   змінами).    ВОдночас    чисельність
працівників таких управлінь, яка затверджена штатними розписами, становила
84    особи.    Зазначене    свідчить    про    недотримання    вимог    пункту    20
Порядку  № 228,  згідно  з  яким  готіовні  розпорядники  повинні  враховувати
об'єктивну потребу в коштах розпорядників нижчого рівня виходячи, поряд з
іншим, з Їх штатно.і. чисельності.

Аудитом встановлено, що Національне агентство у 2019-2021  роках не
забезпечило  належного  планування  і  розподілу  бюджетних  асигнувань,  що
спричинитіо коригування річних показників за статтями витрат у затверджених
кошторисах.   Численні   коригування   розрахунків   витрат   як   невід'ємних
кошторису зумовлювались внесенням до них непередбачених раніше витрат на



придбання товарів чи послуг, тобто планування використання коштів фактично
здійснювалося у ручному режимі.

Внаслідок недотримання принципів бюджетно.і. політики щодо жорсткоЇ
економі.і.   бюджетних   коштів,    обґрунтованості   витрат   розрахунками   до
бюджетного запиту, фонд оплати праці працівників МТУ АРМА без урахування
визначено.і.  штатними   розписами   чисельності   у   2020-2021   роках   завищено
(опосередковано) на 87 486,9 тис. гривень.

У 2020 та 2021  році  працівникам центрального апарату Національного
агентства фактично нараховано 11 260,4 тис. ірн надбавок за вислуіу років, що
на  22  740,О  тис.  грн  менше  відповідних  виплат,  визначених  бюджетними
запитами, і на 5  816,2 тис. грн менше, ніж у розрахунках до кошторисів на ці
роки, що свідчить про завищення планових показників.

Національним  агентством  не  дотримано  Правил  складання  паспортів
бюджетних програм та звітів про Їх виконання, оскільки визначена у паспортах
бюджетноЇ програми на 2019-2021 роки мета бюджетно.і. програми є процесом
і не відображає чітких та реальних цілей, яких необхідно досяіти при виконанні
бюджетно.і. програми, що ускладнює контроль за ефективністю використання
бюджетних коштів.

Національним  агентством  не  забезпечено  виконання  результативних
показників  бюджетно.і.  проірами,  які  характеризують  хід  .і-і'  реалізаціЇ,   що
унеможливлює   оцінку   ступеня   досягнення   цілей   державно.і.   політики   у
відповідній сфері діяльності.

Аудитом    встановлено,    що    при    визначенні    посадових    окладів
центрального    апарату    Національного    агентства    не    враховано    норм
Закону № 117. Як наслідок, протягом листопада -грудня 2021 року здійснено
нарахування  та  виплату  заробітно.і. плати  працівників  центрального  апарату
виходячи  з  розмірів  посадових  окладів,  визначених  у  Законі  №  772,  що
спричинило нарахування заробітно.і. плати працівникам центрального апарату
АРМА у сумі 31977,1 тис. грн з порушенням законодавства.

Національним   агентством   також   у   штатних   розписах   неправильно
визначені       посадові       оклади       начальників       МТУ.       Як       наслідок,
у  2020-2021  роках  АРМА здійснено  видатків  з  оплати  праці  з  порушенням
законодавства, за розрахунками, у сумі 10 917,1 тис. ірн (в т. ч. нарахування на
оплату праці - 1  968,7 тис. грн).

Національним агентством не дотримано вимог частин друго.і. та третьоЇ
статті 92 Закону № 889 щодо припинення трудових відносин з працівниками
патронатно.і. служби (чотири радники та два помічники) Голови Національного
агентства в день звільнення тако.і. особи.

Як  наслідок,  працівникам  патронатно'і'  служби,  з  якими  в  порушення
вимог  Закону  № 889  не  були  припинені  трудові  відносини,  3  02.01.2020  по
31.12.2021  Національним  агентством  здійснено  видатки  на  оплату  праці  з
нарахуваннями у сумі 6 004,1 тис. гривень.

Встановлено     випадок     завищення     оцінки     службовоЇ     діяльності
державного  службовця  за  результатами  2021   року:  за  наявності  догани  за



невиконання  завдань,  посадовій  особі  поставлено  оцінку  «відмінно»  та,  як
наслідок, виплачено премію у сумі  19,1 тис. іривень.

Національне агентство у 2020 році здійснило видатки на розробку ескізів
емблеми,  прапора  та  відомчих  заохочувальних  відзнак.  На  час  завершення
аудиту  емблема,  нагрудний  знак,  прапор  та  відомчі  заохочувальні  відзнаки
АРМА жодним документом не затверджені, що свідчить про непродуктивне
використання 38,8 тис. гривень.

Встановлено,  що  при  розміщенні  працівників  центрального  апарату
АРМА згідно зі штатною чисельністю (195 працівників) середня площа на одну
особу становитиме 3,9 кв. метра.

Укладені  договори  за  2020  та  2021  роках  про  відшкодування  витрат
батіансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна не містять
умови про надання підтверджувальних документів, які обґрунтовують витрати,
зазначені   в   актах   виконаних   робіт,   що   створює   ризик   непрозорості   та
необ'єктивності понесених витрат.

Аудитом    встановлено,    що    чинна    нормативно-правова    база    дає
можливість  Національному  агентству  виконувати  визначені  Законом  № 772
функці.і. та повноваження. Ініційовані Національним агентством проєкти змін
до   окремих   постанов   Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни   щодо   удосконалення
діяльності АРМА розглянуті та погоджені Урядом, а законопроєкти скеровані
Кабінетом Міністрів Укра.і.ни на розгляд Верховно.і. Ради УкраЇни.

ВОдночас Національне агентство, яке підзвітне Верховній Раді Укра.і.ни,
жодних   звітів   за   час   своє.і.  діяльності   .і.й   не   надавало,   Оскільки   порядок
складання та зміст тако.і. звітності нормативними актами не регламентовані.

Внаслідок нестворення комісіЇ і3 зовнішнього контролю у сктіаді трьох
осіб  (по  одному  представникові  від  Президента  Укра.і.ни,  Верховно.і.  Ради
Укра.і.ни та Кабінету Міністрів Укра.і.ни), незалежна зовнішня оцінка діяльності
Національного агентства, яка є обов'язковою, з часу функціонування АРМА не
здійснювалася.

Національне  агентство  упродовж  тривалого  часу  провадить  діяльність
без призначення в установленому порядку Голови АРМА, а строк призначення
тимчасово  виконуючого  обов'язки  Голови  перевищив  три  місяці,  що  не
відповідає  вимогам  Закону  № 889:  відповідно  до  частини  восьмо.і.  статті  31
Закону № 889 строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою
державноЇ служби не може перевищувати трьох місяців.

Національне агентство у 2019 та 2021  роках не забезпечило виконання
завдань, визначених планами пріоритетних дій Уряду (розпорядження Кабінету
Міністрів Укра.і'ни  від  18.12.2018  №  1106-р  та від  24.03.2021  № 276-р).  Так,  у
2019 році АРМА виконано три з шести, у 2021 році -одне завдання з двох.

У порушення вимог Закону № 772 Національним агентством не забезпечено
виконання функцій орішізаціЇ та здійснення заходів, пов'язаних із веденням обліку
матеріальних активів,  на які  наюіадено арешт у кримінальному провадженні, та
своєчасного виконання одніє.і. з основних функцій -формування та ведення Реєстру.
Як  наслідок,  не  систематизовані  відомості  про  застосування  арешту  активів  як



заходу  забезпечення  кримінального  провадження  чи  цивільного  судочинства  в
єдиній електронній базі даних, а органи прокуратури та досудового розслідування не
забезпечені  актуальною  інформацією  про  активи,  на  які  накладено  арешт  у
кримінальному провадженні.

Національним агентством не ініційовані зміни до законодавства у частині
врегулювання  порядку ведення бухгалтерського  обліку арештованих активів
(доходів),  одержаних від корупційних та інших злочинів.  У результаті облік
переданих  Національному  агентству  таких  матеріальних  активів  ведеться  у
ручному режимі без відображення у регістрах бухгалтерського обліку.

Встановлено,  що  надходжень  до  державного  бюджету  за  передані  в
управління арештовані прості іменні акці.і. у кількості  16 650 штук Приватного
акціонерного    товариства    «Газтранзит»    з    іноземними    інвестиціями»    не
отримано.   Незважаючи   на   пропозицію   учасника   конкурсного   відбору
ТОВ  «СІРІУС-1»  щомісячно  сплачувати до державного бюджету за рахунок
власних  коштів  70 000  ірн  у  разі  неможливості  забезпечення  очікуваного
розміру  доходів,  одноголосно  тендерним  комітетом  АРМА  було  прийнято
рішення обрати переможцем конкурсного відбору АТ «УКРТРАНСГАЗ», яке у
сво.і.й пропозиці.і. зазначило, що не має можливості здійснювати такий платіж за
рахунок  власних  коштів,  оскільки  є  суб'єктом  природних  монополій  щодо
провадження  господарсько.і.  діяльності  і3  зберігання  (закачування,  відбору)
природного газу. Внаслідок відхилення пропозиці.і. ТОВ «СІРІУС-1 » та обрання
переможцем   конкурсного   відбору   АТ   «УКРТРАНСГАЗ»   з   подальшим
укладанням  договору  управління,  державним  бюджетом,  за  розрахунками,
недоотримано 1 225 тис. гривень.

Національним агентством не ініційовано питання унормування реалізаці.і.
підакцизних   товарів:   АРМА   не   має   можливості   на   законних   підставах
здійснювати реалізацію на торгах арештованих підакцизних товарів (тютюн,
алкогольні напо.і., пальне).

Встановлено,   що   сплачені   Національним   агентством   за   зберігання
транспортних   засобів   кошти   не   відшкодовуються   власниками   як   після
повернення активу, так і після повернення коштів за реалізованим активом з
нарахованими відсотками від депозиту. Зазначене призводить до додаткового
навантаження    на    державний    бюджет    та    по    суті    є    непродуктивним
використанням бюджетних коштів у сумі 373,7 тис. гривень.

Аудит  засвідчив  недостатній  рівень  завантаженості  працівників  МТУ
АРМА  в  частині  здійснення  заходів,  пов'язаних  з  оглядом,  прийняттям  в
управління активів та контролем за станом виконання управителями договорів
з управління активами. Функці.і., що виконуються працівниками центрального
апарату    та    Центрального    міжрегіонального    управління    Національного
агентства у Ки.і.вській області та м. Києві, дублюються.

3   12   наданих   Рахунковою   палатою   рекомендацій   за   результатами
попереднього заходу контролю, виконано 9, не виконано 3 рекомендаці.і..
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рЕкомЕндАції
1.   Звіт   про   результати   аудиту   ефективності   використання   коштів

державного бюджету Національним агентством УкраЇни з питань виявлення,
розшуку  та  управління  активами,  одержаними  від  корупційних  та  інших
злочинів,  та  рішення  Рахунково.і.  палати  надіслати  Верховній  Раді  УкраЇни
протягом 15 днів із дня затвердження цього Звіту.

2.   Звіт   про   результати   аудиту   ефективності   використання   коштів
державного бюджету Національним агентством УкраЇни з питань виявлення,
розшуку  та  управління  активами,  одержаними  від  корупційних  та  інших
злочинів,  та  рішення  Рахунково.і.  палати  у  порядку  інформування  надіслати
Комітету Верховно.і. Ради УкраЇни з питань антикорупційно.і. політики.

3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахунково.і. палати
надіслати Кабінету Міністрів Укра.і.ни та рекомендувати:

3.1. Визначити представника Кабінету Міністрів Укра.і.ни для включення
до  складу  комісі.і.  і3  зовнішнього  контролю,  яка  має  здійснювати  незалежну
зовнішню оцінку діяльності Національного агентства;

3.2. Розглянути пропозиці.і. Національного агентства щодо:
-         внесення  змін до  законодавства у частині  врегулювання  порядку

ведення бухгалтерського обліку арештованих активів (доходів), одержаних від
корупційних та інших злочинів;

-         унормування  питання  передачі  активів  профільним  державним
підприємствам  на  час  здійснення  процесу  пошуку  управителя  активу  для
забезпечення збереження вартості та охорони арештованих активів;

-         унормування штання реалізаці.і. арештованих підакцизних товарів;
-   створення на базі МТУ АРМА структурних підрозділів центрального

апарату Національного агентства (без статусу юридично.і. особи);
3.3    РОзглянути    можливість    виділення    АРМА    приміщення    для

забезпечення належних умов праці його працівників;
4. Рішення Рахунково.і. палати та Звіт про результати аудиту ефективності

використання коштів державного бюджету Національним агентством УкраЇни
з   питань   виявлення,   розшуку   та   управління   активами,   Одержаними   від
корупційних   та   інших   злочинів,   надіслати   Національному   агентству   та
рекомендувати :

4.1. Забезпечити ефективне, системне й обґрунтоване планування коштів
з   дотриманням   принципів   бюджетно.і.   системи   щодо   жорстко.і.   економі.і.
бюджетних коштів,  що унеможливить внесення упродовж бюджетного року
численних   змін    до    кошторисів   та   розрахунків   до    них    і    сприятиме
продуктивному та у повному обсязі використанню бюджетних коштів;

4.2. У паспорті бюджетно.і. проірами визначити мету, що відображає цілі,
яких  необхідно  досягти  при  виконанні  бюджетно.і.  проірами,  та  відповідає
пріоритетам державно.і. політики у цій сфері;

4.3 . У паспорті бюджетно.і. програми визначати об'єктивні та реалістичні
кількісні й якісні   результативні показники, які повною мірою відображають
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результат   виконання   бюджетноЇ  програми,   досягнення   мети   та  завдань
бюджетноЇ програми, висвітлюють обсяг та якість надання публічних послуг;

4.4.  При розгляді  та затвердженні  проєктів  кошторисів розпорядників
нижчого   рівня   враховувати   об'єктивну   потребу,   зважаючи   на   штатну
чисельність.   Стимулюючі  виплати  здійснювати   в  межах  економі.і.  фонду
оплати праці;

4.5.   Посадові   оклади   працівників   центрального   апарату   та   МТУ
Національного   агентства   встановлювати   відповідно   до   вимог   чинного
законодавства;

4.6.   Передбачити   у   структурі   Національного   агентства   режимно-
секретний орган;

4.7. При укладанні договірних відносин центрального апарату та МТУ з
балансоутримувачем передбачати надання підтверджуючих документів щодо
понесених витрат та надання послуг;

4.8.    Звернутися   до   Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни   щодо   виділення
додаткових площ для забезпечення працівників належними умовами праці;

4.9.   Розробити  та  затвердити  план  претензійно-позовно.і.  роботи  за
фактами невиконання договірних відносин;

4.10. Розробити спільно і3 заінтересованими органами державно.і. влади
проєкт нормативно-правового акта щодо внесення змін до законодавства у
частині врегулювання порядку ведення бухгалтерського обліку арештованих
активів (доходів), одержаних від корупційних та інших злочинів, та подати в
установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів УкраЇни;

4.11. Забезпечити введення в промислову експлуатацію Реєстру;
4.12.   Розробити   та   подати   в   установленому   порядку   на   розгляд

Кабінетові   Міністрів   Укра.і.ни   проєкт   нормативно-правового   акта   щодо
унормування питання передачі активів профільним державним підприємствам
на  час  здійснення  процесу  пошуку  управителя   активу  для  забезпечення
3береження вартості та охорони арештованих активів;

4.13.   Розробити   та   подати   в   установленому   порядку   на   розгляд
Кабінетові   Міністрів   Укра.і.ни   проєкт   нормативно-правового   акта   щодо
унормування питання реалізаці.і. арештованих підакцизних товарів;

4.14.  Ініціювати  перед Кабінетом Міністрів Укра.і.ни створення на базі
МТУ  АРМА  структурних  підрозділів  центрального  апарату  Національного
агентства (без статусу юридичноЇ особи);

4.15.   З   метою   удосконалення   адміністрування   основних   процесів
діяльності,   мінімізаці.і.   ризиків   і   недопущення   порушень   розробити   та
затвердити  адміністративні  регламенти  пріоритетних  напрямів  діяльності
Національного агентства.

4.16.   Розробити   та  затвердити   план  заходів   з   усунення   виявлених
аудитом недоліків та порушень.

4.17.  Поінформувати  Рахункову  палату  про  стан  усунення  виявлених
недоліків і порушень.
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5. Рішення Рахунково.і. палати та Звіт про результати аудиту ефективності
використання коштів державного бюджету Національним агентством Укра.і.ни
з   питань   виявлення,   розшуку   та   управління   активами,   одержаними   від
корупційних  та  інших  злочинів,  надіслати  Центральному  міжрегіональному
територіальному управлінню Національного агентства; Центрально-західному
міжрегіонаjіьному   територіальному   управлінню   Національного   агентства;
Північно-східному       міжрегіональному       територіальному       управлінню
Національного         агентства;         Південно-східному         міжрегіональному
територіальному     управлінню     Національного     агентства;      Південному
міжрегіональному  територіальному  управлінню  Національного  агентства  і
Західному   міжрегіональному   територіальному   управлінню   Націонаjіьного
агентства та рекомендувати розробити та затвердити план заходів з усунення
виявлених аудитом недоліків та порушень.
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1. ІШРЕдУМОВИ дЛЯ ПРОВЕдЕННЯ АУдИТУ
Підстава  проведення  заходу  державного  зовнішнього  фінансового

контролю    (аудиту):    стаття    98    Конституці.і.   Укра.і.ни,    статті    26   та    11О
Бюджетного  кодексу  Укра.і.ни,  статті 4 та  7  Закону  Укра.і.ни  «Про  Рахункову
палату»,  Пїіан  роботи  Рахунково.і.  палати  на  2022  рік,   доручення   члена
Рахунково.і. палати для виконання повноважень члена Рахунково.і' палати
та забезпечення здійснення заходу державного зовнішнього фінансового
контролю (аудиту) від  12.10.2021 № 02-56.

Мета   заходу   державного   зовнішнього   фінансового   контролю
(аудиту),

встановлення фактичного стану справ та надання оцінки своєчасності і
повноти      бюджетних      надходжень,      продуктивності,      результативності,
економності використання бюджетних коштів на відповідні цілі;

оцінка законності, своєчасності і повноти прийнятгя управлінських рішень;
оцінка стану внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів;
Оцінка стану виконання рекомендацій, наданих Рахунковою палатою за

результатами попереднього контрольного заходу.
Предмет  заходу  державного  зовнішнього  фінансового  контролю

(аудиту):
кошти державного бюджету Укра.і'ни, виділені Національному агентству

за КПКВК 6431010 «Керівництво та управління у сфері розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» за IV кв. 2019 року
та 2020-2021 роки;

нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі та інші документи,
які  регламентують  діяльність  Національного   агентства  щодо  розшуку  та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

статистична та інша довідкова інформація, офіційна звітність, документи
бухгалтерського  обліку (первинні документи),  що  прямо чи  опосередковано
характеризують  стан  виконання  бюджетно.і.  програми  за  КПКВК  6431010
«Керівництво   та   управління   у   сфері   розшуку   та   управтііння   активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів»;

система внутрішнього контролю.
Початкові    обмеження    щодо    проведення    заходу    державного

ЗОВНіШНЬОГО фіНаНСОВОГО КОНТРОЛЮ (аУдИТУ):
часові:    заходи    щодо    аудиту    ефективності    використання    коштів

державного бюджету Національним агентством охоплюють період з 1 жовтня
2019 року по 31  крудня 2021 року;

геоірафічні: міста Ки.і.в, Львів, Вінниця, Харків, Одеса, дніпро.
Об'єкти   заходу  державногО  зовнішнього   фінансового  контролю

(аудиту):
Національне агентство ~ головний розпорядник бюджетних коштів;
розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня: Західне міжрегіональне

територіальне    управління    Національного    агентства    Укра.і.ни    з    питань
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виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших  злочинів   (далі   -  Західне   МТУ   АРМА);   Південне   міжрегіональне
територіальне    управління    Національного    агентства    Укра.і.ни    з    питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів (далі -Південне МТУ АРМА); Південно-східне міжрегіональне
територіальне    управління    Національного    агентства    УкраЇни    з    питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших   злочинів   (далі   -   Південно-східне   МТУ   АРМА);   Північно-східне
міжрегіональне територіальне управління Національного агентства Укра.і.ни з
питань   виявлення,   розшуку   та   управління   активами,   одержаними   від
корупційних   та   інших   злочинів   (далі   -   Північно-східне   МТУ   АРМА);
Центральне     міжрегіональне     територіальне     управління     Національного
агентства  УкраЇни  з  питань  виявлення,  розшуку  та  управління  активами,
одержаними  від  корупційних  та  інших  злочинів  (далі  -  Центральне  МТУ
АРМА);    Центрально-західне    міжрегіональне    територіальне    управління
Національного агентства УкраЇни з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі -Центрально-
західне МТУ АРМА).

Критері.і. оцінки щодо:
продуктивності:    встановлення    співвідношення    між    результатами

діяльності  об'єктів  заходу  державного  зовнішнього  фінансового  контролю
(аудиту)  (далі  - контрольний  захід,  аудит)  і  використаними  для  досягнення
таких результатів коштами бюджету;

результативності:    встановлення    ступеня    відповідності    фактичних
результатів     діяльності     об'єктів     контрольного     заходу     запланованим
результатам;

економності:  встановлення  стану досягнення  об'єктами  контрольного
заходу запланованих результатів за рахунок використання мініматіьного обсягу
бюджетних   коштів   або   досягнення   максимального   результату   при   .і.х
використанні;

законності     прийнятгя     управлінських     рішень:      встановлення
відповідності    чинному    законодавству    управлінських    рішень    об'єктів
контрольного заходу щодо виконання заходів із планування та використання
бюджетних коштів;

своєчасності     і     повноти     прийняття     управлінських     рішень:
своєчасність   і   повнота   прийняття   управлінських   рішень,   що   стосуються
предмета контрольного заходу;

стану      внутрішнього      контролю:      врегулювання      внутрішніми
документами питань щодо внутрішнього середовища та управління ризиками,
здійснення  заходів  контролю,  інформаційного  та  комунікаційного  обміну,
моніторингу;  результативність  діяльності  підрозділу  внутрішнього  аудиту  у
частині  виявлення  порушень  та  недоліків,  кількість  встановлених  випадків
незаконного  та  неефективного  використання  коштів  державного  бюджету,
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ступінь виконання рекомендацій, наданих підрозділом внутрішнього аудиту за
результатами здійснених ним аудитів.

Методи збирання даних:
аналіз    нормативно-правових,    організаційно-розпорядчих    актів    та

документів,  що  регламентують  питання  використання  коштів  державного
бюджету за КПКВК 6431010;

аналіз   та   перевірка   показників   паспортів   бюджетноЇ   програми   за
КПКВК 6431010 та звітів про .і.х виконання;

аналіз та перевірка планів асигнувань, проєктів кошторисів, кошторисів,
зведених кошторисів, розрахунків до кошторисів та змін до  них,  первинних
фінансових та інших документів, які  є підставою для  здійснення  операцій  з
бюджетними коштами;

аналіз  показників  бюджетно.і.,  фінансовоЇ,  статистично.і.  та  оперативно.і.
звітності з питань аудиту, оцінка .і.х повноти і достовірності;

дослідження стану виконання функцій Національного агентства;
перевірка  дотримання  вимог  чинного  законодавства  про  здійснення

закупівель товарів, робіт і послуг;
вибіркове документальне дослідження наявних документів і форм обліку;
аналіз актів (довідок) перевірок контролюючих органів;
отримання інформаці.і. на письмові та усні запити тощо;
усне  та  письмове  опитування  відповідальних  посадових  осіб  об'єктів

контрольного заходу ;
дослідження матеріалів діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.

2.      СТАН      ВИКОНАННЯ      РЕКОМЕНдАЦІй      (ПРОПОЗИЦІй)
рАхунковоЇ   пАлАти   зА   рЕзультАтАми   попЕрЕднього
КОНТРОЛЬНОГО ЗАХОдУ

Рахунковою    палатою   у    і    кварталі    2020    року   проведено    аудит
ефективності   використання   коштів   державного   бюджету   Національним
агентством  УкраЇни  з  питань  виявлення,  розшуку  та  управління  активами,
одержаними  від  корупційних  та  інших  злочинів,  за  період  2017-2018  та
9 місяців 2019 року. Звіт про результати аудиту та рішення Рахунково.і. палати
від 10.03.2020 № 5-3 (далі -Рішення) надіслані АРМА з рекомендаціями:

1. Розробити та подати на розгляд і затвердження Міністерству фінансів
Укра.і'ни    проєкт    порядку    ведення    обліку    та    застосування    рахунків
балансового/позабалансового обліку щодо активів, переданих в управління, на
які  накладено  арешт  або  які  конфісковано у  кримінальному  провадженні,  з
урахуванням особливостей діяльності Національного агентства;

2.  РОзробити  та  подати  на  затвердження  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни
проєкт порядку відбору Націонатіьним агентством управителів для 3дійснення
управління арештованими активами;
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3. Забезпечити затвердження Положення про Єдиний державний реєстр
активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, порядок його
формування та ведення;

4.  Виконати роботи  із  створення  і  впровадження  комплексно.і. системи
захисту інформаці.і. та ввести в промислову експлуатацію Єдиний державний
реєстр активів, на які накладено арешт у кримінатіьному провадженні;

5.    Забезпечити    належний    контроль    за    ефективністю    управління
управителями активами та своєчасністю і повнотою сплати належних платежів
до державного бюджету;

6.  Забезпечити  організацію  здійснення  рецензування  звітів  про  оцінку
майна;

7. З метою ефективного використання бюджетних коштів, передбачених
на утримання МТУ, розглянути питання перегляду .і.х статусу юридичних осіб і
оптимізаці.і.  у  зв'язку   із   цим  .і.х  штатно.і.  чисельності  та  подати   відповідні
пропозиці.і. Кабінету Міністрів Укра.і.ни;

8.  Забезпечити  здійснення  видатків  для  відшкодування  орендодавцям
витрат    на    утримання     орендованих    приміщень     за     обґрунтованими
розрахунками;

9.     Забезпечити     дотримання     Загальних     вимог     до     визначення
результативних показників бюджетних проірам;

10.    Забезпечити    належну    організацію    внутрішнього    контролю    і
внутрішнього аудиту,  актуалізувати положення про структурні підрозділи та
посадові інструкці.і. співробітників Національного агентства згідно з вимогами
чинного законодавства;

11. Вжити заходів щодо усунення усіх виявлених недоліків і порушень;
12.  Поінформувати  Рахункову  палату  про  стан  усунення  виявлених

недоліків і порушень.
На  виконання  Рішення  Національне  агентство  надіслалоІ  Рахунковій

палаті  План  заходів  щодо  усунення  зауважень,  недоліків  роботи  АРМА  за
результатами  розгляду  рішення  Рахунково.і.  палати  від 10 березня  2020  року
№ 5-3  «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання
коштів  державного  бюджету  Національним  агентством  УкраЇни  з  питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів», яким упродовж 2020 року передбачено виконання 5 заходів.

У червні 2020 року Національним агентством поінформовано2 Рахункову
палату про  стан  виконання  рекомендацій,  наданих у Рішенні  та у  звіті  про
результати аудиту.

Аудитом    встановлено,    що    із    12    наданих    Рахунковою    палатою
рекомендацій виконано 9, не виконано 3 рекомендаці.і..

Не ініційовано запровадження порядку ведення обліку та застосування
рахунків  балансового/позабалансового   обліку   щодо   активів,   переданих   в
управління,  на які  накладено  арешт  або  які  конфісковано  у  кримінальному

І Лист АРМА від о3.06.2020  № 253.
2 Листи АРМА від о5.06.2020 № 4377/1-ЗО-207.
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провадженні.  На  думку  АРМА,  до  активів,  що  передаються  в  управління
АРМА,    рахунки    балансового    та    позабалансового    обліку    не    можуть
застосовуватись, а .і.х облік здійснюється в Реєстрі.

На час  аудиту інформацію про арештовані  активи  внесено до Реєстру,
який не введено в промислову експлуатацію.

За поясненням АРМА,  це спричинено зменшенням у 2020 році обсягу
бюджетних призначень (Закон Укра.і.ни «Про внесення змін до Закону Укра.і.ни
від  13.04.2020  №  553-ІХ  «Про  державний  бюджет  Укра.і.ни  на  2020  рік»),  у
зв'язку  з  чим  закупівлю  серверного  і  мережевого  обладнання,  ліцензійного
програмного  забезпечення  для  створення   інфраструктури  другого   центру
обробки  даних  перенесено  на  2021  рік.  При  цьому  у  2021  році  Реєстр  у
промислову  експлуатацію  не  введено  через  невиконання  постачальником
договірних зобов'язань щодо поставки обладнання.

Не  виконано  рекомендаці.і. Рахунково.і.  палати  щодо  перегляду  статусу
юридичних осіб та оптимізаці.і. МТУ.

Таким  чином,  виконання  рекомендацій  становить  лише  75  відсотків.
Зазначене   не   сприяло   ефективному  використанню  бюджетних  коштів  та
виконанню АРМА передбачених законодавством функцій та повноважень.

3.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ  ТА  ОРГАНІЗАЦІйНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФункціонувАння  нАціонАльного  АгЕнтствА  укрАЇни  з
питАнь виявлЕння, розшуку тА упрАвління АктивАми,
одЕржАними від корупційних тА інших злочинів

3.1. Норматuвно-правове регулювання питань вuявлення, розшуку та
управління актuвамu, одержанujіш від корупційних та інших злочинів

Національне  агентство  відповідно  до  Закону  №  772  є  центральним
органом виконавчо.і. влади із спеціальним статусом, підзвітним Верховній Раді
Укра.і.ни,   підконтрольним   та   відповідальним   перед   Кабінетом   Міністрів
Укра.і.ни, складається з центрального апарату і МТУ.

Національне агентство з огляду на невизначеність Законом № 772 меж та
форм  його  безпосередньо.і.  підзвітності  Верховній  Раді  Укра.і.ни  та  наявність
представника   Верховно.і.   Ради   Укра'і'ни   у   складі   комісі.і.   і3   зовнішнього
контролю, яка має проводити щорічну незалежну зовнішню оцінку діяльності
АРМА,  жодних  звітів  до  Верховно.і. Ради  Укра.і.ни  за час  своє.і. діяльності  не
надсилало.

Законом  №  772  визначені  вимоги  до  особи,  яка  обійматиме  посаду
Голови Національного агентства, порядок формування конкурсно.і. комісі.і. та
проведення     конкурсного     відбору     Готіови     Національного     агентства,
повноваження Голови Національного агентства та його заступників.

Голова  Національного  агентства  призначається  Кабінетом  Міністрів
УкраЇни  строком  на  п'ять  років  за  результатами  конкурсу  (частина  друга
статті 3 Закону № 772).
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Відповідно до частин сьомо.і. та восьмоЇ статті 31  Закону № 889 з метою
безперебійного  функціонування державного  органу одночасно з  прийняттям
рішення  про  оголошення  конкурсу на зайняття  вакантноЇ посади державно.і.
служби  до  призначення  особи  на  таку  посаду  суб'єкт  призначення  може
прийняти рішення, зокрема, про тимчасове покладення виконання обов'язків за
вакантною посадою державно.і. служби категорі.і. «А» на одного і3 заступників
або   на   одного   з   керівників   самостійних   структурних   підрозділів   цього
державного  органу.  Строк  тимчасового  виконання  обов'язків  за  вакантною
посадою державно.і. служби не може перевищувати трьох місяців.

З   часу   створення   Національного   агентства   на   посаду   Голови   за
результатами   проведеного   у   листопаді   2016   року   конкурсу   призначено
Янчука  А.   В.3   У  листопаді   2019  року  Кабінет  Міністрів  Укра.і.ни   на  час
здійснення дисциплінарного провадження відсторонив4, а наприкінці грудня,
посилаючись  на  норми  частини  першо.і. статті  87І  Закону  №  889  (додаткові
підстави  припинення  державно.і.  служби  окремих  державних  службовців  за
ініціативою  суб'єкта  призначення),  звільнив Янчука А.  В.  з  посади  Голови
Національного  агентства.5  Оскільки  впродовж  2017-2018  років  та  9  місяців
2019  року  передбачені  штатним  розписом  дві  посади  заступників  Голови
АРМА     були     вакантними,     тимчасове     виконання     обов'язків     Голови
Національного   агентства   покладено   на   начальника   відділу   моніторингу
ефективності менеджменту активів АРМА Сигидина В. М.6

Кабінет  Міністрів   Укра.і.ни   у  розпорядженні   від   24.01.2020  №   43-р
рекомендував  конкурсній   комісі.і.  з   відбору   кандидата   на   посаду  Готюви
Національного  агентства  у  тримісячний  строк  з  дати  оновлення  .і-і.  складу
провести  в  установленому порядку  відповідний  конкурс  та визначив умови
проведення конкурсу.

У липні 2021 року державне бюро розслідувань відкрило кримінальне
провадження  про  підо3ру  у  привласненні  понад  400  тис.  дол.  США
керівництвом Національного агентства.

Кабінетом  Міністрів  Укра.і.ни  у  серпні  2021  року  визнано  таким,  що
втратило чинність, розпорядження про призначення Сигидина В. М. тимчасово
виконуючим  обов'язки  Голови  АРМА7  та  тимчасово,   до   призначення   в
установленому    порядку    Голови    Національного    агентства,    виконання
таких    обов'язків    покладено    на    начальника    mвнічно-східного    МТУ
ЖОравовича д. О.8

Наказом    Національного    агентства    від    24.09.2021     № 340/9-03-ос
СигидинаВ.М.    звільнено    з    посади    начальника    відділу    моніторингу
ефективності   менеджменту   активів   -   тимчасово   виконуючого   обов'язки

3 Розпорядження Кабінету Міністрів Укра.і.ни від О7.12.2016 № 924-р
4  Розпорядження  Кабінету Міністрів  Укра.і.ни від  15.11.2019 №  1137-р,  яіtе  втратило  чинність 3гідно  з

розпорядженням  Кабінету  Міністрів Укра`і.ни  від 27.12.2019 №  1З81 -р.
5 Розпорядження Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27.12.2019 №  1374-р.
6 Розпорядження Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27.12.2019 №  1383-р
7 Розпорядження Кабінету Міністрів УкраЇни від о4.08.2021  № 885-р.
8 Ро3порядження Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о4.08.2021  № 886-р.
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Голови Національного агентства.
Частиною другою статті 6 Закону № 772 визначено: у разі дострокового

припинення   повноважень   Голови   Національного   агентства,   його   смерті,
Кабінет Міністрів Укра.і.ни невідкладно, не пізніше п'яти календарних днів з
дня   припинення   повноважень,   смерті   Голови   Національного   агентства,
розміщує    оголошення    проумовита    строки    проведення    конкурсу    в
загальнодержавних друкованих засобах масово.і. інформаці.і. та на офіційному
вебсайті Кабінету Міністрів Укра.і.ни.

Згідно із Законом № 772 (частина шоста статті 3) повноваження Голови
Національного  агентства,  строк  повноважень  якого  закінчився,  за рішенням
Кабінету Міністрів УкраЇни здійснює один із його заступників, але не більше
60 днів з дня закінчення строку повноважень Голови Національного агентства.

Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови Національного
агентства,  сформована відповідно до Закону №  772, розпочала свою роботу
5   жовтня   2021   року   (протокол   №1).   На   кінець   2021   року   (протокол
від  24.12.2021  №  26)  проведено  оцінювання  професійних  знань  та  якостей
кандидатів  шляхом  тестування,  за  результатами  якого  до  наступного  етапу
відібрано 10 із 12 кандидатів на посаду Голови Національного агентства.

Таким чином, більше двох років Національне агентство функціонувало
без  призначення  в  установленому  порядку  Голови  АРМА,  що  суперечить
вимогам  Закону  № 889,  оскільки  відповідно  до  частини  восьмо.і.  статті  З1
Закону № 889 строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою
державно.і. служби не може перевищувати трьох місяців.

для  забезпечення  контролю  за  діяльністю   Національного   агентства
статтею   12   Закону  №   772   передбачено   проведення   щорічно.і.  незалежноЇ
зовнішньо.і. оцінки діяльності АРМА комісією і3 зовнішнього контролю у складі
трьох осіб (по одному представнику від Президента Укра.і'ни, ВерховноЇ Ради
УкраЇни  та  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни).  Висновок  незалежно.і.  зовнішньо.і.
оцінки діяльності додається до щорічного звіту Націонатіьного агентства, який
оприлюднюється до 15 квітня включно на його офіційному вебсайті.

Встановлено,  що  в  порушення  Закону  №  772  комісія  і3  зовнішнього
контролю у складі трьох осіб (по одному представнику від Президента Укра.і.ни,
Верховно.і. Ради Укра'і'ни та Кабінету Міністрів Укра.і.ни) не створена, незалежна
зовнішня оцінка діяльності Національного агентства не проводилася, висновків
тако.і.  оцінки  у  щорічних  звітах  про  діяльність  Національного  агентства  3а
2019 та 2020 роки немає.

Статтею  25   Закону  №  772  передбачено,  що  Національне  агентство
формує та веде Реєстр, та визначено дані, які має містити Реєстр.

Згідно з пунктом 2І розділу V «Прикінцеві  положення» Закону №  772
Реєстр розпочинає роботу відповідно до прийнятого Національним агентством
рішення,  яке  оприлюднюється  на  офіційному  вебсайті  Кабінету  Міністрів
укра','ни.

На    офіційному    вебсайті    Кабінету    Міністрів    УкраЇни     18.02.2020
оприлюднено таку інформацію: Реєстр перебуває в дослідній експлуатаці`і., що



20

передбачає його наповнення в тестовому режимі виключно наявною в АРМА
інформацією    щодо    арештованих    активів,    які    передано    в    управління
Національного  агентства.  На  час  завершення  аудиту  Реєстр  у  промислову
експлуатацію не введено.

3.2.   Організщійні  питання  діяльності  Національного  агентства
УкрdЇнu   з    питань    вuявлення,    розшуку    та   управління    актuвамu,
одержаними від корупщійних та інших злочинів

Планом пріоритетних дій Уряду на 2019 рік9 для Національного агентства
визначено шість завдань (кроків), три з яких не виконано.

Індикатор завдання щодо укомплектування  штату МТУ та обладнання
робочих місць необхідною технікою  не менше ніж на 70 відсотків не виконано:
наприкінці 2019 року МТУ мали 40 працівників, що становить 47,6 відс. штатно.і.
та 16,7 відс. гранично.і. чисельності.

Разом з тим Секретаріат Кабінету Міністрів Укра.і.ни було повідомлено]°,
що станом на 22.10.2019 це завдання виконано: призначено 6 керівників МТУ
та 40 працівників, тобто штат МТУ укомплектовано на 95 відс., робочі місця
працівників  МТУ   забезпечені   необхідним   обладнанням   не   менш  як   на
40 відсотків.

Національним  агентством  не  ініційовано  необхідних  змін  до  Указу
Президента   Укра.і.ни   від   25.06.2002   №   581   «Про   затвердження   Порядку
здійснення  захисту  прав  та  інтересів  Укра.і.ни  під  час  урегулювання  спорів,
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб'єкта  та   Укра.і.ни»   для   забезпечення   представництва   прав   та   інтересів
УкраЇни   у   закордонних   юрисдикційних   органах   у   справах,   пов'язаних   з
поверненням в Укра.і.ну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

У    структурі    Національного    агентства    не     створено    лабораторі.[.
комп'ютерно.і.  криміналістики.   Комплексну  систему  захисту   інформаціЇ  в
експлуатацію у 2019 році не введено. Атестат відповідності державно.і. служби
спеціального зв'язку та захисту інформаці.і. Укра.і.ни отримано лише 18.12.2020,
тобто через рік після встановленого терміну.

Планом   пріоритетних  дій  Уряду   на  2020   рік"   для  Національного
агентства визначено два завдання, які АРМА виконано.

Так,  на виконання вимог підпункту 3  пункту 4 розділу V «Прикінцеві
положення» Закону № 772 розроблено та подано Кабінетові Міністрів Укра.і.ни
законопроєкт  щодо  поширення  з  2020  року  повноважень  Національного
агентства на активи, вартість яких менш як 200 розмірів мінімально.і. заробітно.і.
плати, а також на активи, що підлягають стягненню за цивільними позовами
фізичних та юридичних осіб, та на забезпечення зберігання речових доказів у
кримінальних  провадженнях.  Розроблено  та  подано  до  Кабінету  Міністрів
Укра.і.ни проєкт постанови про врегутіювання питання набуття переможцями

9 Розпорядження  Кабінету  Міністрів Укра.і.ни від  18.12.2018 №  1106-р.
ІО Лист АРМА від  12.12.2019 № 8985/ 1 -9-19/4.
"  Розпорядження Кабінету Міністрів України від о9.09.2020 №  1133-р.
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електронних   торгів   права   власності   на   реалізовані   арештовані   активи.
Кабінетом   Міністрів   Укра.і.ни   постановою   від   о8.07.2020   №   569   внесені
відповідні зміни до окремих постанов Кабінету Міністрів Укра.і.ни.

Планом   пріоритетних  дій   Уряду   на  2021   рікІ2   для   Національного
агентства визначено два завдання, з яких виконане одне.

АРМА  надіслалоІ3  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни  проєкт  Закону  Укра.і.ни
«Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  Укра.і.ни  щодо  реалізаціЇ
принципу  пріоритету  кримінального  арешту  та  удосконалення  діяльності
Національного агентства Укра.і.ни з питань виявтіення, розшуку та управління
активами,   одержаними   від   корупційних   та   інших   злочинів».   Зазначений
законопроєкт  зареєстровано у Верховній Раді Укра.і.ни о7.10.2021  за № 6144.

Залишилось  невиконаним  завдання,  індикатором  якого  є  введення  у
грудні 2021 року у промислову експлуатацію Реєстру.

Отже,  чинна нормативно-правова база дає можливість Національному
агентству  виконувати  функці.і.  та  повноваження,  визначені  Законом  № 772.
Ініційовані  Національним  агентством  зміни  до  окремих  постанов  Кабінету
Міністрів   Укра.і.ни   щодо   удосконалення   діяльності   АРМА   розглянуті   та
прийняті Урядом, а законопроєкти Кабінетом Міністрів Укра.і.ни скеровані на
розгляд Верховно'і. Ради Укра.і.ни.

ВОдночас   Національним   агентством,   яке   підзвітне   Верховній   Раді
УкраЇни, жодних звітів за час своє.і. діяльності не подавалося, оскільки порядок
складання та зміст тако.і. звітності не регламентовано.

У порушення Закону №  772 комісія і3 зовнішнього контролю у складі
трьох осіб (по одному представнику від Президента Укра.і.ни, Верховно.і. Ради
Укра.і.ни  та  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни)  не  створена,  незалежна  зовнішня
оцінка діяльності Національного агентства за 2017-2019 роки не проводилася,
висновків   тако.і.  оцінки   у   щорічних  звітах   про   діяльність   Національного
агентства за 2019 та 2020 роки немає.

Протягом   тривалого   часу   Національне   агентство   функціонує   без
призначення в установленому порядку Голови АРМА, що суперечить вимогам
Закону №  889, оскільки відповідно до частини восьмо.і. статгі 31 Закону № 889
строк  тимчасового  виконання  обов'язків  за  вакантною  посадою  державно'і'
служби не може перевищувати трьох місяців.

Із    визначених    Кабінетом    Міністрів    Укра.і.ни    щороку    у    планах
пріоритетних   дій   Уряду   завдань   та   заходів   у   2019   році   Національним
агентством виконано три з шести, у 2020 році -два з двох, у 2021 -з двох одне.

І2 Розпорядження Кабінету Мністрів УкраЇни від 24.03.2021  № 276-р.
1З Лист АРМА  від о9.09.2021  № 7008/] -9-21/7.
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4.    ПЛАНУВАННЯ    ВИдАТКІВ    ТА    ВИКОРИСТАННЯ    КОШТІВ
дЕржАвного БюджЕту нА кЕрівництво тА упрАвління у
сФЕрі розшуку тА упрАвління АктивАми, одЕржАними від
корупційних тА інших злочинів

4,1. Планування та здійснення видатків державного біоджету

Аудитом   встановлено,   що   Національне   агентство   не   забезпечило
належного планування і розподілу бюджетних асигнувань у 2019-2021 роках,
що   спричинило   коригування   річних   показників   за   статтями   витрат   у
затверджених  кошторисах.  Коригування  розрахунків  витрат  як  невід'ємних
кошторису зумовлювалось внесенням до них непередбачених раніше витрат на
придбання  товарів,  матеріалів  чи  послуг,  тобто  планування  використання
коштів фактично здійснювалося у ручному режимі.

Внаслідок недотримання принципів бюджетно.і. політики щодо жорсткоЇ
економі.і.  бюджетних   коштів  та  обґрунтованості   витрат  розрахунками  до
бюджетного  запиту,  фонд  оплати  праці  працівників  МТУ  без  урахування
визначено.і.  штатними  розписами  чисельності  у  2020-2021  роках  завищено
(опосередковано) на 87 486,9 тис. гривень.

За   відсутності   обґрунтованих   розрахунків   до   бюджетного   запиту
надбавка за вислугу років визначалась без  врахування фактично нараховано.і.
тако.і. надбавки у попередньому бюджетному періоді та без визначення стажу
роботи працівників Національного агентства в державних органах.

На 2020-2021  роки  ця  надбавка планувалась у максимальному розмірі
(50 відс.  посадового окладу) і становила 34 000,4 тис. гривень. Кошторисами,
розрахунками до  них та  внесеними  змінами до  цих документів  надбавка за
вислугу  років  у  2020-2021  роках  передбачена у  сумі  174 076,6  тис.  гривень.
Фактично    у    ці    роки    у    складі    витрат    на    оплату    праці    виплачено
11260,4  тис.  грн  надбавки  за  вислуіу  років  (24,1   відс.  посадових  окладів
у 2020 році, 26,9 відс. посадових окладів у 2021  році).

додаткові стимулюючі виплати за інтенсивність праці, які розрахунками
до  бюджетного  запиту  не  визначались,  формувались  на  стадіЇ  розрахунку
витрат за кошторисом, а не створювались кожного року за рахунок економіЇ
фонду оплати праці.

Як   наслідок,   відповідно   до   розрахунків   видатків   до   затверджених
центральному апарату кошторисів у складі витрат на оплату праці працівників
центрального   апарату   передбачалась   додаткова   стимулююча   виплата   за
інтенсивність праці на 2020 рік у сумі 27 652,3  тис.  грн,  або  80,2  відс.  обсягу
виплат за посадовими окладами, а на 2021  -55  378,1  тис.  грн, або 221,2 відс.
обсягу таких виплат.

Встановлено,   що   лімітні   довідки   про   бюджетні    асигнування   та
кредитування  за  КПКВК   6431010   на  2019   та  2020   роки  Національному
агентству  доведені  Мінфіном  із  недотриманням   визначеного  терміну  на
7 та 8 днів відповідно.
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4.1.1. Нормативно-правова база
Бюджетним кодексом (стаття 35) визначено, що головний розпорядник

бюджетних коштів складає та подає бюджетний запит до Міністерства фінансів
УкраЇни,   забезпечуючи   своєчасність,   достовірність  та  змістовність  такого
документа.

Процес підготовки бюджетного запиту унормовано інструкцією № 687
(пункти  1.2,1.5): головний розпорядник подає до Мінфіну бюджетний запит
разом  з  необхідною  для  здійснення  Мінфіном  аналізу  бюджетного  запиту
детальною інформацією,  а також підтвердними документами та матеріалами
(детальні       розрахунки,       переліки       обладнання,       інвентарю       тощо).
Інструкцією    № 687    також    визначено    принципи    здійснення    головним
розпорядником розрахунку обсягів видатків.

Порядок  складання,   розгляду,  затвердження  та  основних  вимог  до
виконання  кошторисів  бюджетних  установ  визначено  Постановою  №  228.
Зокрема,  пунктом 26 Порядку №  228  передбачено,  що Мінфін доводить до
головних   розпорядників   лімітні   довідки   про   бюджетні   асигнування   та
кредитування  у  двотижневий  строк  з  дня  прийняття  закону  про  державний
бюджет.

Згідно з пунктами 2, 5 та 47 Порядку № 228 установам можуть виділятися
бюджетні кошти тільки за наявності затверджених та погоджених кошторисів,
невід'ємною  частиною  яких  є  розрахунки,  які   обґрунтовують  показники
видатків  бюджету  або  надання  кредитів  з  бюджету,  що  включаються  до
кошторису.

4.1.2. Виявлений стан справ та висновки

Видатки    Національному    агентству    здійснюються    за    бюджетною
проірамою за КПКВК 6431010 «Керівництво та управління у сфері розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Як   засвідчили   ре3ультати   аудиту,   планування   видатків   державного
бюджету  на  виявлення,  розшук  та  управління  активами,  одержаними  від
корупційних    та    інших    злочинів,    було    недосконалим    і    недостатньо
обґрунтованим.

Національне агентство у бюджетних запитах на 2020~2021 роки потребу
у коштах держбюджету для виконання завдань за КПКВК 643 1010 передбачало
в  межах  доведених  Мінфіном  іраничних  обсягів  видатків,  визначаючи  при
цьому дефіцит бюджетних асигнувань.

При визначенні бюджетних призначень за КПКВК 6431010 на 2019 рік
Мінфіном   було   взято   до  уваги  розрахунки  Національного   агентства  на
формування МТУ.  Законом № 2629 призначення за бюджетною програмою
збільшено порівняно з доведеним граничним обсягом більш ніж на 41 відс. -на
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70 000,4 тис. гривеньІ4. На 2020 та 2021 роки бюджетні призначення визначені
на рівні доведених граничних обсягівІ5.

Встановлено, що при формуванні бюджетних запитів за КПКВК 643101 О
на  2020-2021   роки   Національним   агентством   не   дотримано   визначених
Інструкцією № 687 (пункт 2.1 розділу П) принципів, на яких має ґрунтуватися
бюджетна  система  при  здійсненні  розрахунку  обсягів  видатків  -  жорстка
економія  бюджетних  коштів  та  обкрунтованість  витрат,  що  передбачають
детальні   розрахунки   в   межах   коду   економічно.і.   класифікаці.і.   видатків   з
урахуванням   кількісних   та   вартісних   факторів.   до   кількісних   факторів
належить, зокрема, штатна чисельність працівників.

Так, потреба у коштах держбюджету на 2020 та 2021 роки на оплату праці
працівників   визначатіася  у  сумі   141   106,6   тис.   грн  та   162   224,6  тис.   грн
відповідно.  При  цьому  видатки  на  оплату  праці  працівників  центрального
апарату (2020 рік ~ 75184,О тис.  грн,  2021  рік -93  552,О тис.  грн) визначено
відповідно до затвердженого на ці роки штатного розпису - 195 осіб.

Видатки   на   оплату   праці   працівників   шести   МТУ   (у   2020   році  -
65 922,6  тис.   грн,  2021   рік  -  68 672,6  тис.  грн),  як  встановлено  аудитом,
визначалися виходячи із гранично.і. чисельності у загальній кількості 240 осіб.

Фактично штатними ро3писами МТУ загальна чисельність працівників
була встановлена у кількості 84 особи кожного року (по  14 штатних одиниць
для кожного МТУ), тоді як згідно з постановою Кабінету Міністрів Укра`і.ни
від  о5.04.2014  №   85   «деякі  питання  затвердження  гранично.і.  чисельності
працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчо.і.
влади,    інших    державних    органів»    (і3    змінами)    гранична    чисетіьність
працівників МТУ становить 240 осіб.

З огляду на зазначене планові видатки на оплату праці працівників МТУ
з урахуванням штатноЇ чисельності (84 особи) у розрахунках до бюджетного
запиту у 2020 році завищено (опосередковано) на 42 849,7 тис. грн, 2021 -на
44 637,2 тис. іривень.

Розрахунками  до  бюджетного  запиту  як  на  2020,  так  і  на  2021  рік  у
структурі оплати праці передбачено максимальний розмір надбавки за вислугу
років  -  50  відс.  посадового  окладу.  Такий  розмір  надбавки  можливий  за
наявності у всіх працівників не менш як 17 років стажу роботи в державних чи
прирівняних до них органах.

Розмір надбавки за вислуіу років визначено без врахування фактичного
обсягу тако.і. надбавки у попередньому бюджетному періоді та без детальних
розрахунків     і3     зазначенням     кількості     та     стажу     роботи     працівників
Національного агентства в державних органах.

Так, надбавка за вислугу років  134 працівникам центрального апарату у
2019 році нарахована у сумі 3 398,3 тис. грн, що становить 22,2 відс. посадових
окладів.

І4 Закон УкраЇни від 23.11.2018 № 2629.
І5 Закони Укра.і'ни  від  14.11.2019 № 294 та від  15.12.2020 №  1082.
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У  розрахунках  до  бюджетного  запиту  на  2020  рік   195  працівникам
центрального  апарату надбавка за вислуіу років  становить  15 629,5  тис.  грн,
2021  рік -18  370,9 тис. гривень16.

Слід зауважити, що затвердженими кошторисами, а саме розрахунками з
оплати праці до них, розмір тако.і. надбавки працівникам центрального апарату
визначено в інших сумах: на 2020 рік -17 035,5 тис. грн, яка згідно зі змінами
зменшена до  10 336,7 тис.  крн, на 2021  рік -17 011,1  тис.  ірн зі зменшенням
(всього чотири) упродовж року до 6 739,9 тис. гривень.

Фактично у 2020 році 148 працівникам центрального апарату нараховано
5   157,4  тис.  грн  надбавки  за  вислугу  років  (24,1   відс.  посадового  окладу),
2021 році -159 працівникам 6103,О тис. ірн (26,9 відс. посадового окладу).

У 2020 та 2021  роках працівникам центрального апарату Національного
агентства фактично нараховано 11 260,4 тис. іфн надбавки за вислугу років, що
на  22  740,О  тис.  грн  менше  відповідних  виплат,  визначених  бюджетними
запитами (34 000,4 тис. грн) і на 5  816,2 тис. п]н менше, ніж у розрахунках до
кошторису на ці роки (17 076,6 тис. грн), що свідчить про завищення планових
показників.

Встановлені    законами    про    державний    бюджет    призначення    за
КПКВК  6431010  Мінфіном доводились Національному  агентству лімітними
довідками про бюджетні асигнування.

Аудитом засвідчено, що Мінфіном не дотримано встановлених термінів
доведення   до   головних   розпорядників   лімітних   довідок   з   визначеними
бюджетними призначеннями.

Порядком № 228 передбачено, що Мінфін у двотижневий строк з дня
прийняття  закону  про  держбюджет  доводить  до  головних  розпорядників
лімітні довідки про бюджетні асигнування (пункт 26).

У  порушення  вимог  Порядку  №  228  Мінфін  довів  Націонатіьному
агентству за КПКВК  6431010 лімітну довідку про  бюджетні  асигнування на
2019  рік   14.12.2018,  на  2020  рік  -06.12.2019,  тобто  пізніше  встановленого
терміну на 7 та 8 днів відповідно.

4.1.3. Рекомендаці.і. Національному агентству:
забезпечити  ефективне,  системне  й  обґрунтоване  планування  коштів  з

дотриманням    принципів    бюджетноЇ   системи    щодо    жорстко.і.   економі.і.
бюджетних коштів, що унеможливить внесення упродовж бюджетного року
численних   змін    до    кошторисів   та   розрахунків   до    них    і    сприятиме
продуктивному і у повному обсязі використанню бюджетних коштів.

'6 Всього розрахунками до бюджетного запиту  надбавка за вислугу років  працівникам  центральног`о

апарату  (195  осіб) та територіальних  управjіінь  (240  осіб)  визначена  на 202o  рік у  сумі  29 510,3  тис.  грн,  а  гіа
2021  рік -у сумі  33  223,6 тис.  гривень,
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4.2. Аналіз виконання паспортів за бюджетною програмою за КПКВК
6431010   «Керівнuцтво   та  управління  у   сфері  розшуку   та  управління
актuвамu, одержаними від корупційних та інших злочuнів»

Націонаjіьним  агентством  не  враховано  Правил  складання  паспортів
бюджетних програм та звітів про .і.х виконання при визначенні мети бюджетно.і.
проірами]7 (далі -Правила № 1098).

Так,  у  паспорті  бюджетно.і.  програми  за  КІЖВК  6431010  у  2019  році
визначено мету бюджетно.і. програми - реалізація державно.і. політики у сфері
розшуку  та  управління  активами,  одержаними  від  корупційних  та  інших
злочинів.   У   паспортах   на   2020-2021   роки   зазначену   мету   доповнено  -
встановлення факту існування та визначення місцезнаходження активів, на які
може   бути   накладено   арешт   у   кримінальному   провадженні,   а   також
забезпечення  збереження  активів,  на  які  накладено  арешт  у  кримінальному
провадженні,   та  .і.х   економічно.і.  вартості   або   реалізація   таких   активів  та
передача   .і.х   в   управління,   а   також   реалізація   активів,   конфіскованих   у
кримінальному провадженні.

Зазначене  є  процесом  і  не  відображає  чітких  та  реальних  цілей,  яких
необхідно досяіти при виконанні бюджетно.і. проірами, що ускладнює контроль
за ефективністю використання бюджетних коштів.

Затверджені   кожного   року   паспорти   бюджетно.і.   програми   містили
показники,  які  не  визначались  у  бюджетному  запиті,  при  цьому  не  було
включено визначених показників бюджетного запиту, чим не дотримано вимог
абзацу другого пункгу 2 розділу І Правил № 1098.

Передбачені  паспортом  бюджетно.і. програми  результативні  показники
переважно  не  були суспільно значущими  і  не характеризували ефекту,  який
може   отримати   економіка   та   суспільство   завдяки   діяльності   головного
розпорядника, Окремі показники сформульовано нечітко і неоднозначно.

Національним  агентством  не  забезпечено  виконання  результативних
показників  бюджетно.і.  проірами,  які  характеризували  хід  .і-і.  реалізаці.і.,  що
унеможливлює   оцінку   ступеня   досягнення   цілей   державноЇ   політики   у
відповідній сфері діяльності.

4.2.1. НОрмативно-правова база

Частиною  восьмою  статгі  20  Бюджетного  кодексу  встановлено,  що
головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та затверджує протягом
45   днів   із   дня   набрання   чинності   законом   про   державний   бюджет   за
погодженням з Міністерством фінансів Укра.і.ни паспорт бюджетноЇ програми.

Недотримання порядку або термінів подання і затвердження паспортів
бюджетних проірам, включення недостовірних даних до звітів про виконання
паспортів  бюджетних  прокрам,  а  також  недодержання  порядку  та  термінів

І7 Наказ Міністерства фінансів Укра.і.ни від 29.02.2002 №  ] 098.
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подання таких звітів відповідно до пунктів 17 та 36 частини першоЇ статті  116
Бюджетного кодексу є порушенням бюджетного законодавства.

Правилами № 1098 (пункт 1 розділу І) визначено, що паспорт бюджетно.і.
програми  - документ,  що  визначає  мету,  завдання,  напрями  використання
бюджетних  коштів,  відповідальних  виконавців,  резутіьтативні  показники  та
інші    характеристики    бюджетно.і.   програми    відповідно    до    бюджетного
призначення,   встановленого   законом   про   державний   бюджет,   та   цілей
державно.і.   політики   у   відповідній   сфері   діяльності,   формування   та/або
реалізацію яко.і. забезпечує головний розпорядник.

Паспорт бюджетноЇ програми формується з використанням інформаці.і.,
наведено.і.   у   бюджетному   запиті   головного   розпорядника   (абзац   другий
пункту 2 розділу І Правил № 1098). Напрями використання коштів відповідно
до  Правил  №  1098  (абзац  другий  пункту  5  розділу  П)  не  повинні  суттєво
змінюватися з року в рік.

У наказі № 1536 Мінфіном встановлено загальні вимоги до визначення
результативних  показників  бюджетних  програм,  які  використовуються  для
оцінки   ефективності   бюджетно.і.   проірами   за   напрямами   використання
бюджетних коштів, у тому числі ефективності надання публічних послуг.

4.2.2. Виявлений стан справ та висновки

Національне агентство паспорти бюджетно.і. програми за КПКВК 643 1010
на  2019-2021  роки  затверджувало  за  погодження  з  Мінфіном  у  визначені
законодавством терміни.

У   паспорті   бюджетно.і.   проп]ами   за   КІШВК   6431010   на   2019   рік
визначено таку мету бюджетно.і. програми - реалізація державно.і. політики у
сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів, яку у 2020-2021 роках доповнено положеннями щодо встановлення
факту  існування та визначення  місцезнаходження  активів,  на які  може  бути
накладено   арешт   у   кримінальному   провадженні,   а   також   забезпечення
збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та
•і.х економічно.і. вартості або реалізація таких активів та передача Їх в управління

відповідно до Закону Укра.і.ни «Про Національне агентство Укра.і.ни з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів», а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному
провадженні.

Зазначене  швидше  є  процесом,  а  також  завданнями  Національного
агентства, які визначені Законом № 772.

Мета  бюджетно.і. програми  за КПКВК  6431010  не  відповідає  вимогам
абзацу  другого  пункту  1  розділу  І  Правил  №  1098,  де  визначено,  що  мета
повинна  бути  чіткою,  реальною  та  досяжною,   і  ускладнює  контроль  за
ефективністю використання бюджетних коштів.

Національним агентством не дотримано вимог абзацу другого пункту 2
розділу І Правил № 1098, якими передбачено, що паспорт бюджетно.і. програми
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формується,   поряд   з   іншим,   з   використанням   інформаці.і.,   наведеноЇ   у
бюджетному запиті головного розпорядника.

Так, у затвердженому паспорті бюджетноЇ програми за КПКВК 6431010
на 2019 рік визначено три результативні показники затрат та один показник
продукту,   які   не   передбачено   у   бюджетному   запиті.   При   цьому   два
результативні  показники  ефективності,  визначені  бюджетним  запитом,  до
паспорта не включені.

Паспорт бюджетно.і. програми на 2020 рік містив  один результативний
показник  затрат  та  п'ять  показників  продукту,  які  бюджетним  запитом  не
передбачались,    а   визначені    бюджетним    запитом    п'ять    результативних
показників продукту та три показники ефективності не вилучені.

до   паспорта   бюджетноЇ   програми   на   2021   рік   включено   по   два
результативні показники затрат та продукту, які не визначено у бюджетному
запиті.

Паспортами  бюджетно.і.  програми  за  КПКВК  6431010  передбачалось
використання коштів на забезпечення виконання завдань у сфері розшуку та
управління  активами,  одержаними  від  корупційних  та  інших  злочинів,  та
заходів   з   інформатизаці.і.   (в   т.   ч.   видатки   на   створення   та   забезпечення
функціонування Реєстру).

Згідно з Правилами № 1098 напрями використання бюджетних коштів -
це ді.і. (заходи),  пов'язані з наданням публічних послуг та/або забезпеченням
надання таких  послуг і  спрямовуються  на досягнення  мети  та забезпечують
виконання  завдань  в  межах  коштів,  передбачених  на  виконання  бюджетно.і.
проІрами.

Отже, у паспортах бюджетно.і. програми за КІШВК 6431010 використання
бюджетних  коштів  розподілялось  за  напрямами  діяльності  Національного
агентства,    визначеними    Законом    №    772:    керівництво    та    управління
Національним агентством; виявлення та розшук активів; управління активами;
ведення Реєстру.

Національним   агентством   не   дотримано   також   Загальних   вимог
Наказу  №  1536  (пункт  4):  результативні  показники  мають  бути  суспітіьно
значимими,   тобто   висвітлювати   ефект,   який   отримують   економіка   та
суспільство завдяки діяльності головного розпорядника.

При   формуванні   переліку   результативних   показників   Національне
агентство   скористалось   положеннями   Закону   №   772   щодо   визначення
відомостей,  які  характеризують  діяльність  Національного  агентства  і  мають
бути висвітлені у його щорічних звітах.

Водночас такі суспільно значимі показники, визначені Законом № 772, як
доходи, отримані від управління активами, та видатки, пов'язані з управлінням
такими    активами;    кількість    складених    протоколів    про    адміністративні
правопорушення  та  результати  .і.х  розгляду;  кількість  винесених  приписів,
надісланих  матеріалів  про  порушення  законодавства  до  правоохоронних  та
інших органів, результати .і.х розгляду,  до  паспортів бюджетно.і. проірами  не
включались.
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до  паспорта  бюджетноЇ  програми  за  КПКВК  6431010  кожного  року
включались    результативні    показники    продукту,    які    характеризувались
нечітким   і   неоднозначним   формулюванням,   а   саме   надходження   до
держбюджету: від реалізаці.і. арештованих активів, які передані Національному
агентству  для  здійснення  заходів  з  управління,  у  разі  якщо  за результатами
кримінального    провадження    застосовано    конфіскацію    чи    спеціальну
конфіскацію;     від    реалізаці.і.    активів,     що     перебувають     в     управлінні
Національного агентства у разі .і.х конфіскаці.і., відповідно до положень статті 23
Закону № 772.

Слід відмітити, що за підсумками 2019-2021 років зазначені показники у
повному обсязі так і не виконані.

Національним  агентством  не  забезпечено  виконання  результативних
показників бюджетно.і. програми,  які характеризують хід .і-і. реалізаці.і.,  ступінь
досягнення цілей державно.і. політики у відповідній сфері діяльності.

Результативні  показники  затрат,  визначені  у  2019  році,  виконані  на
8,3  відс.,  а  у  2020  та  2021   роках  -трохи  більше  30  відсотків.  Показники
продукту  у  2019  році  виконані  на  52,4  відс.,  у  2020  році  -на  61,1  відс„  у
2021  році -50,О відсотків.

Так,   за   результатами   діяльності   у   2019   році   з    12   результативних
показників  затрат  у  запланованих  обсягах  виконано  лише  один  -  загальна
площа орендованих приміщень, 21 результативного показника продукту - 1 1 .

два    показники    не    виконано    взагалі:    не    придбано    обладнання
(передбачалось  505,9  тис.  грн)  для  впровадження  систем  технічного  захисту
інформаці.і.  у   Національному   агентстві,   в   т. ч.   для   підключення   Реєстру
(вартістю  750,О  тис.  грн)  до  реєстрів  НАЗК,  державно.і.  міп.аційно.і.  служби
Укра.і.ни, державно.і. служби Укра.і.ни з питань геодезі.і., картографіЇ та кадастру.

На  кінець  2019  року  у  центральному  апараті  Національного  агентства
кожна третя посада була вакантною, а МТУ мали у 6 разів менше працівників
від визначено.і. чисельності.

За   результативним   показником   продукту   Національне   агентство   у
2019  році  в  управління  прийняло  1  240  активів,  що  у  2,2  раза  більше  від
запланованого. Упродовж року передбачалось здійснити 571 захід з управління
активами   (ідентифікація,   сортування,   експертне   дослідження,   експертизи
охорони,  збереження  та  транспортування  активів),  фактично  ж  проведено
30 таких заходів.

Згідно   зі   звітом   про   виконання   паспорта   бюджетно.і.   програми   за
ре3ультативними   показниками   продукту   Національне   агентство   придбало
майже  втричі  більше  одиниць  обладнання  для  створення  та  забезпечення
функціонування Реєстру.  Упродовж 2019 року придбано 251  од.  обладнання
для   використання   комп'ютерних   програм,   що   на   12,5   відс.   більше   від
запланованого, в т. ч. для Реєстру придбано 1 096 ліцензій (плануватіось 602).

У звіті про виконання паспорта зазначено, що Національне агентство у
2019    році    не    було    підключено    до    жодного    із    трьох    передбачених
результативними показниками реєстрів. Також не почав функціонувати Реєстр
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(рівень готовності на кінець року становив 43,5 відсотка).
до  паспорта бюджетно.і. програми  на 2020 рік 30.12.2020  були  внесені

зміни, якими планові показники узгоджені з фактичними.
Водночас окремі результативні показники залишились невиконаними. 3

10  показників  затрат  не  виконано  7,  з  18  показників  продукту  -7,  з  двох
показників ефективності -один.

Так,   не   використано   27,8   тис.   грн,    передбачених   на   придбання
обтіаднання  та  предметів  довгострокового  користування  для  забезпечення
діяльності МТУ (в т. ч. видатки на заходи з інформатизаці.і.).

На придбання ліцензійного проірамного забезпечення для забезпечення
діяльності  апарату  (в  т.  ч.  для  Реєстру)  без  права  передачі  майнових  прав
(в т. ч.  на заходи з інформатизаці.і.) використано  1988,1  тис. грн, що у 3,7 раза
менше запланованого.

На заходи з експертизи, охорони, збереження та транспортування активів
використано 207,7 тис. грн з передбачених 590,О тис. іривень.

до держбюджету не надійшло жодних коштів від реалізаці.і. активів, що
перебувають в управлінні АРМА у разі .і.х конфіскаці.і., відповідно до положень
статті  23  Закону  №  772  (передбачалось  50 000,О  тис.  грн)  та  від  реалізаці.і.
активів, які передані АРМА для здійснення заходів з управління у разі, якщо за
результатами    кримінального    провадження   застосовано    конфіскацію   чи
спеціальну конфіскацію (передбачалось 50 000,О тис. п]ивень).

І3  запланованих  367  заходів  з  контротію  за  ефективністю  управління
активами у формі камеральних та ви.і.зних перевірок здійснено 264 такі заходи.

Слід  зазначити,  що  у  2020  році  опрацьовано  59423  од.  документів
(доручення,  листи,  звернення  громадян,  запити  на інформацію  тощо)  проти
запланованих 34121;  виявлено та розшукано 45 808  од.  активів,  на які  може
бути  накладено  арешт  у  рамках  кримінального  провадження  (планувалось
10 000  од.);  до  державного  бюджету  за  результатами  здійснення  заходів  з
управління активами на підставі відповідно.і. ухвали суду або згоди власника
надійшло  15 682,6 тис. грн (передбачалось  13 500,О тис. гривень).

Рівень готовності Реєстру в 2020 році становив 57,7 відсотка.
Відповідно  до  інформаці.і.,  наведено.і.  у  звіті  про  виконання  паспорта

бюджетно.і. програми на 2021  рік, з  13  визначених результативних показників
затрат не виконано 9, 3 20 показників продукту -половини.

Рівень готовності Реєстру залишився на рівні 2020 року ~ 57,7 відсотка.

4.2.3. Рекомендаці.і. Національному агентству:

у паспорті бюджетно.і. програми визначити мету, що відображає цілі, яких
необхідно   досяіти   при   виконанні   бюджетно.і.   проірами,   та   відповідає
пріоритетам державно.і. політики у цій сфері;

у паспорті бюджетно.і. програми визначати реалістичні кількісні та якісні
резуjіьтативні   показники,   які   повною   мірою   відображатимуть   результат
виконання  бюджетно.і.  проірами,  досягнення  мети  та  завдань  бюджетно.і.
програми, висвітлюватимуть обсяг і якість надання публічних послуг.
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4.3. Використання коштів державного бюджету
Національним агентством на виявлення, розшук та управління активами,

одержаними    від    корупційних   та   інших   злочинів,    у    2019-2021    роках
використано  521982,7  тис.  грн  коштів  загального  фонду  держбюджету  за
КПКВК 6431010, з них 433 003,2 тис. грн -на утримання центрального апарату
та 88 979,5 тис. грн -МТУ.

Загалом у 2019 -2021 роках Національному агентству визначено видатків
загального      фонду     держбюджету      (з      урахуванням     змін)     у     сумі
689 870,1   тис.   грн,  з  яких  використано  лише  75,7  відсотка.  За  відсутності
зареєстрованих   в   органах   Казначейства   фінансових   зобов'язань   у   2019-
2021  роках фінансування у сумі  129 085,4 тис. грн не відкривалось, а відкриті
асигнування у сумі 38 802,4 тис. грн через управлінські недоліки залишились
невикористаними.

Невикористання   бюджетних   призначень   зумовлено   надмірним   та
необґрунтованим  плануванням  видатків  на  оплату  праці  та управлінськими
недоліками при плануванні публічних закупівель, що призвело до невиконання
постачальниками договірних відносин щодо поставки обладнання для Реєстру.

Так, Обсяг видатків на оплату праці визначався з урахуванням  гранично.і.
чисельності працівників МТУ у кількості 240 осіб, при цьому згідно з штатним
розписом чисельність працівників становила 84 особи.

Аудитом встановлено, що при визначенні посадових окладів працівників
центрального    апарату    Національного    агентства    не    враховано    вимог
Закону №  117.

Протягом листопада-грудня 2021 року нарахування та виплата заробітноЇ
плати працівників центрального апарату здійснювалися з урахуванням розмірів
посадових окладів, визначених у Законі № 772. Як наслідок, видатки на оплату
праці у сумі 31977,1 тис. ірн використано з порушенням законодавства.

Встановлено,   що   Національним   агентством   у   штатних   розписах
неправильно  визначено  посадові  оклади  начальників  МТУ.  Як  наслідок,  у
2020-2021  роках  АРМА  здійснено  видатків  з  оплати  праці  з  порушенням
законодавства, за розрахунками, у сумі 10 917,1 тис. грн (в т. ч. нарахування на
оплату праці - 1 968,7 тис. гривень).

Національним агентством не дотримано вимог частин друго.і. та третьоЇ
статті 92 Закону № 889 щодо припинення трудових відносин з працівниками
патронатно.і.    служби    (чотири    особи)    та    двома    помічниками    Голови
Національного агентства в день звільнення такоЇ посадово.і. особи.

Працівникам   патронатно.і.   служби,   з   якими   в   порушення   вимог
Закону № 889 не були припинені трудові відносини, за період з о2.01.2020 по
31.12.2021  Національним  агентством  здійснено  видатки  на  оплату  праці  з
нарахуваннями у сумі 6 004,1 тис. іривень.

У   порушення   вимог  статті   21   Закону  №   3855   виконання   функцій
працівника    режимно-секретного    органу    відповідно    до    наказу    АРМА
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від  22,04.2019  №  90/9-03-ос  покладено  на  радника  Голови  АРМА  відділу
патронатно.і. служби Національного агентства.

Як наслідок, працівникові патронатно.і. служби, який у порушення вимог
Закону  № 3855  виконував  функці.і. працівника  РСО,  з  жовтня  2019  року  по
грудень 2021  року з порушенням вимог законодавства здійснено видатків на
виплату надбавки, яка передбачає доступ до державно.і. таємниці, на загальну
суму 214,5 тис. грн, у тому числі нарахування -38,7 тис. гривень.

Встановлено    випадок   завищення   оцінки   службово.і.   діяльності   за
результатами  2021   року:   державному  службовцеві  за  наявності  догани  за
невиконання завдань поставлено оцінку «відмінно» та виплачено премію у сумі
19,1   тис.   грн,   що   призвело   до   використання   коштів   на   оплату   праці   з
порушенням законодавства.

Національним  агентством  у  2020  році  здійснено  видатки  на розробку
ескізів   емблеми,   прапора   та   відомчих   заохочувальних   відзнак.   На   час
завершення аудиту емблема, нагрудний знак, прапор та відомчі заохочувальні
відзнаки жодним документом не затверджено, що свідчить про непродуктивне
використання 38,8 тис. гривень.

Аудитом  встановлено,  що  на  розміщення  одного  працівника  АРМА
передбачено  4,9  кв. м,  але  при  розміщенні  працівників  згідно  зі  штатною
чисельністю  (195  працівників)  середня  площа  на  одну  особу  становитиме
3,9 кв. м, що є порушенням пункту 2.3 дСанПШ 3.3.2.007-98: площа робочого
місця має становити не менше ніж 6,О кв. м.

договори    на    2020    та    2021     роки    про    відшкодування    витрат
балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна не містять
умов про надання підтверджувальних документів щодо витрат, зазначених в
актах виконаних робіт, що створює ризик непрозорості та необ'єктивності при
визначенні понесених витрат.

Національним   агентством   із   порушенням   законодавства   у   сфері
публічних закупівель здійснено закупівлю на 2184,5 тис. гривень.

4.3.1. Нормативно-правова база
Національне  агентство  є  центральним  органом  виконавчо.і'  влади  із

спеціальним статусом (частина перша статті 2  Закону №  772) і  складається з
центрального апарату і МТУ (частина шоста стапі 2 Закону № 772).

Постановою  №  816  Кабінет  Міністрів  Укра.і.ни  утворив  як  юридичні
особи публічного права МТУ АРМА.

Працівниками  Національного  агентства відповідно до  частини  першоЇ
статті   8   Закону  Ng 772   є  державні  службовці  та  особи,  які  працюють  за
трудовим договором в АРМА.

Постановою № 816 внесено зміни до додатка 1  до постанови Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від о5.04.2014 № 85 «деякі питання затвердження гранично.і.
чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчо.і. влади,
інших    державних    органів»:    граничну    чисетіьність    працівників    апарату
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АРМА  визначено  в  кількості  195  осіб  (усі державні  службовці),  працівників
МТУ - 240 (усі державні службовці).

Частиною  першою  статті  13  Закону №  772  передбачено,  що  заробітна
плата працівників Національного агентства складається з посадового окладу,
надбавки   за  вислугу  років,   доплати  за  ранг,   премі.і.  та   інших   надбавок,
встановлених  законодавством  про  державну  службу  (стаття   13   в  редакціЇ
Закону від 18.02.2016 №  1021 -VІП).

При цьому згідно з частиною другою статті 13 Закону № 772 посадовий
оклад    працівників    визначається    цим    Законом    залежно    від    посади    у
пропорційному  співвідношенні  до  мінімально.і.  заробітноЇ  плати  від  5  до
12 окладів (мінімальних заробітних плат).

Законом № 772  передбачено однакові умови оплати  праці  працівників
АРМА незалежно від того, де вони займають посади - у центральному апараті
чи мту.

Правові  та  організаційні  засади  забезпечення  публічно.і.,  професійно.і.,
політично  неупереджено.і.,  ефективно.і.,  орієнтовано.і.  на  громадян  державно.і.
служби, яка  функціонує в  інтересах  держави  і  суспільства,  а також  порядок
реалізаці.і. громадянами Укра.і.ни права рівного доступу до державно.і. служби,
що базується на 'і'хніх особистих якостях та досягненнях, визначає Закон № 889.

Частиною    п'ятою    статті    2    Закону    №    772    встановлено:    Закон
Укра.і.ни «Про   центральні    органи   виконавчо.і.   влади»,    інші   закони,   що
регулюють діяльність органів виконавчо.і. влади,  а також Закон Укра.і.ни «Про
державну службу» застосовуються до АРМА та його працівників у частині, що
не суперечить цьому Законові.

Схема посадових окладів на посадах державно.і. служби та умови оплати
праці державних службовців, з якими укладаються контракти про проходження
державно.і.  служби,  визначаються  Кабінетом  Міністрів  Укра.і.ни  за  поданням
центрального органу виконавчо.і. влади, що забезпечує формування та реалізує
державну   політику   у   сфері   державно.і.   стіужби   (частина   друга   статті   51
Закону № 889 (в редакці.і. від  19.09.2019)).

Згідно з частиною четвертою статті 51  Закону № 889 Кабінет Міністрів
Укра.і.ни може  встановлювати додаткові  коригуючі коефіцієнти  оплати праці
для    різних    державних    органів    з    урахуванням    соціально-економічних,
демографічних,      кліматичних,      екологічних     та      інших      особливостей
адміністративно-територіальних  одиниць,  на  територію  яких  поширюється
юрисдикція таких органів.

31    січня    2017    року    набрав    чинності    Закон    №1774,    згідно    з
пунктом  3   розділу   П   (зі  змінами,   внесеними   19.12.2019)  «Прикінцеві  та
перехідні   положення»   якого   мінімальна  заробітна  плата   після   набрання
чинності   цим   Законом  не  застосовується  як  розрахункова  величина  для
визначення посадових окладів та заробітно.і. плати працівників та інших виплат.
до   внесення   змін  до   законів  Укра.і.ни   щодо   незастосування  мінімально.і.
заробітно.і.    плати    як    розрахунково.і.    величини,    вона    застосовується    у
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розмірі   прожиткового   мінімуму   дтія   працездатних   осіб,   встановленого
на 1 січня календарного року, починаючи з 1  січня 2017 року.

3    1    січня    2019    року   набрав   чинності    Закон    №2629,    згідно    з
пунктом 8 розділу «Прикінцеві положення» якого у 2019 році для визначення
посадових  окладів,  заробітно.і.  плати,  грошового  забезпечення  працівників
державних  органів  як  розрахункова  величина  застосовується  прожитковий
мінімум для працездатних осіб, встановлений на о1 січня 2018 року.

Враховуючи викладене, у 2019 році посадові оклади працівників АРМА
(як  центрального  апарату,  так  і  МТУ)  визначалися  відповідно  до  статгі  13
Закону № 772  з урахуванням потіожень Законів №  1774  і № 2629  (в частині
застосування прожиткового мінімуму як розрахунково.і. величини).

Пунктом З розділу П «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1 17
(зі змінами, внесеними 20.12.2019) установлено, що з 1 січня 2020 року норми
і положення законів Укра.і.ни, якими визначені розміри посадових окладів та
інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних
органів, крім Апарату Верховно.і. Ради Укра.і.ни, державного бюро розслідувань,
Національного  антикорупційного  бюро  Укра.і.ни,  Вищого  антикорупційного
суду, Спеціалізовано.і. антикорупційно.і. прокуратури, Національного агентства
з   питань   запобігання   корупці.і.,   РахунковоЇ  палати  та  членів   ЦентратіьноЇ
виборчо.і.   комісі'і',   застосовуються   в   порядку   та   розмірах,   встановлених
Кабінетом Міністрів Укра.і.ни.

до    узгодження    законодавчих    актів    із    Законом    №    117,    вони
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Законові.

Постановою  Кабінету  Міністрів  УкраЇни  від   15.01.2020  №   16  «Про
внесення змін до  постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни  від  18  січня 2017  р.
№ 15» передбачено, що розміри посадових окладів та інших складових оплати
праці,  грошового  забезпечення  працівників  державного  бюро  розслідувань,
Національного  антикорупційного  бюро,  Національного  агентства  з  питань
запобігання корупці.і., Національного агентства з питань виявлення, розшуку та
управління   активами,   Одержаними   від   корупційних   та   інших   злочинів,
у 2020 році застосовуються  в порядку та розмірах,  визначених спеціальними
законами, які регулюють .і.х діяльність.

3  1  січня  2021  року  набрав  чинності  Закон  №  1082,  статтею  26  якого
передбачено:  у  2021  році  для  всіх  категорій  працівників  державних  органів
застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли станом на 1  вересня
2020  року.  Законом  Укра.і.ни  від  о8.10.2021  №  1807  «Про  внесення  змін  до
Закону  УкраЇни  Про  державний  бюджет  Укра.і.ни  на  2021   рік»  статтю  26
Закону № 1082 виключено (набрав чинності 21.10.2021 ).

Закон № 772 не передбачає розмежування умов оплати праці працівників
АРМА залежно від місця роботи (центральний апарат чи МТУ).  Водночас у
постанові  №  15  окремо  визначено  розміри  посадових  окладів  центральних
органів виконавчо.і. влади зі спеціальним статусом та посадових окладів МТУ
АРМА (згідно з пунктом 10 Приміток до Схеми посадових окладів на посадах
державно.і. служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних
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органів (далі -Схема посадових окладів) у відповідному році, посадові оклади
працівників  МТУ  визначаються  відповідно  до  схеми  посадових  окладів  на
посадах державно.і. служби, передбачено.і. для державних органів, юрисдикція
яких  поширюється  на територію  одніє.і. або  кількох  областей,  міст Києва та
Севастополя, з коефіцієнтом 1,5).

У  роз'ясненні  Національного  агентства  Укра.і.ни  з  питань  державноЇ
служби від 30.03.2020 № 89-р/3 зазначено, що посади керівників та заступників
керівників  державних  органів,  керівників  державно.і.  служби  в  державному
органі, які віднесено до категорі.і. Б, не віднесено до окремо.і. підкатегорі.і. та не
виділено  відповідними  позиціями  у  Схемі  посадових  окладів.   Натомість
проведено   прирівняння   таких   посад.   Так,   керівники   апаратів   місцевих
держадміністрацій,   керівники   територіальних   органів   міністерств,   інших
центральних органів  виконавчо.і. влади та інших державних  органів, зокрема
керівники самостійних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій із
статусом юридично.і. особи публічного права, прирівняні до підкатегоріЇ Б 1, а
Їх заступники -до підкатегорі.і. Б2.

Незважаючи на те, що назви багатьох державних органів (найменування
юридично.і. особи) мають такі слова, як відділ, управління, головне управління,
департамент,  ототожнення  керівників  таких  державних  органів  (юридичних
осіб)  та  .і.х  заступників  з  керівниками  структурних  підрозділів  державного
органу та Їх заступниками  є  помилковим.  При розробленні та затвердженні
штатного розпису державного органу посадові оклади за цими посадами мають
бути  диференційовані  шляхом  застосування  пункту  7  Приміток  до  Схеми
посадових окладів: установлення посадових окладів державним службовцям за
прирівняними посадами в межах підкатегорій Б 1 -Б3 3дійснюється керівником
державноЇ служби у відповідному органі.

Частиною  другою  статті  92  Закону  №  889  (зі  змінами  від  19.09.2019)
визначено, що працівник патронатно.і. служби призначається на посаду на строк
повноважень  особи  або  на час  діяльності депутатсько.і. фракці.і. (депутатсько.і.
групи) у Верховній  Раді  Укра.і.ни,  працівником  патронатно'і. служби якоЇ він
призначений. Згідно з частиною третьою зазначено.і. статті трудові відносини з
працівником    патронатно.і.    служби    припиняються    в    день    припинення
повноважень    особи    або    припинення    діяльності    депутатсько.і.    фракці.і.
(депутатськоЇ  групи)  у  Верховній  Раді   Укра.і.ни,   працівником   патронатно.і.
служби  яко.і.  він  призначений.  Акт  про  звільнення  приймається  керівником
державно.і. служби.

Статтею   44   Закону   №   889   визначено,   що   оцінювання   результатів
службово.і.  діяльності  проводиться  на  підставі  показників  результативності,
ефективності   та   якості,   визначених   з   урахуванням   посадових   обов'язків
державного службовця, дотримання ним правил етично.і. поведінки та вимог
законодавства   у   сфері    запобігання    корупці.і.,    виконання    індивідуально.і.
програми професійного розвитку, а також показників, визначених у контракті
про проходження державно.і. служби (у разі укладення). державні службовці,
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які   отримали    відмінні    оцінки   за   результатами   оцінювання   службовоЇ
діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону.

ПОстановою  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни  від  26.12.2011  №  1399  «Про
встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчоЇ
влади»   Національному   агентству   передбачено   такий   ліміт   транспортних
засобів: для центрального апарату -один автомобіль, для МТУ ~ 6 автомобілів.

Відповідно до пункту 5 розділу 2 Вимог щодо бе3пеки та захисту здоров'я
працівників  під  час  роботи  з  екранними  пристроями,  затверджених  наказом
Міністерства  соціально.і.  політики  від   14.02.2018  №  207  (зареєстрований  у
Міністерстві   юстиці.і.   Укра.і.ни   25.04.2018   за   №   508/31960),   роботодавець
повинен   за   рахунок   тривалості   робочоЇ   зміни   організувати   внутрішні
регламентовані перерви для відпочинку згідно з дСанПІН 3.3.2.007-98.

Пунктом  2.3   дСанПІН  3.3.2.007-98   передбачено,  що  площа  одного
робочого місця має становити  не  менше  ніж 6,О кв. м,  об'єм - не менше ніж
20,О куб. метрів.

Згідно з пунктом 4 частини першо.і. статті  30  Закону № 922  ( у редакці.і.
01.12.2019) визначено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію, якщо така
пропозиція не відповідає умовам тендерно.і. документаці.і..

4.3.2. Виявлений стан справ та висновки

Національним   агентством   для   виявлення,   розшуку   та   управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у 2019-2021 роках
використано  521  982,7  тис.  грн  коштів  загального  фонду  держбюджету  за
КПКВК 6431010, з них 433 003,2 тис. грн -на утримання центрального апарату
та 88 979,5 тис. ірн -МТУ АРМА.

Загалом  у  2019-2021  роках  Національному  агентству  були  визначені
видатки   загального   фонду   держбюджету   (з   урахуванням   змін)   у   сумі
689 870,1   тис.   грн,  з  яких  використано  лише  75,7  відсотка.   За  відсутності
зареєстрованих       в       органах      Казначейства       фінансових       зобов'язань
у  2019-2021  роках фінансування у сумі  129 085,4 тис.  грн  не  відкривалось,  а
відкриті асигнування у сумі 38  802,4 тис.  грн через управлінські недоліки не
використані.

Інформація  про  планові  та  фактичні  показники  видатків  державного
бюджету  у  2019-2021  роках  за  КПКВК  6643101О  Національного  агентства
наведена в табл.  1.
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Таблиця  1
Планові та фактичні показники видатків державного

бюджету за КПКВК 66431010 у 2019 -2021 роках
тис. грн

роки

Потреба у коштах Встановлені видатки

відкрито касовізгідно здоведенимграничнимобсягом не законом продержбюджет законом
забезпечешвидатки зізмінами асигнувань видатки

2019 169  728,4 150  549,2 239  728,8 239  728,4 187  728,9 164  597,2

2020 278  614,7 125  994,7 275  614,7 176  649,8 170  980,8 157  523,3

2021 273  491,9 105  809,4 273  491,9 273  491,9 202 075,4 199  862,2

разом 721835,0 З82 35З,3 788 835,4 689 870,1 560 785,1 521982,7

дані таблиці 1 свідчать, що визначені Національному агентству бюджетні
призначення у повному обсязі щорічно не  використовувалися.

Так,   упродовж   2019   року   з   визначених   Національному   агентству
бюджетних  призначень   асигнування  у  сумі   51   999,5   тис.   грн   взагалі   не
відкривались,   а  з  відкритих  асигнувань  23131,7  тис.   грн  не  використані.
Загалом у 2019 році Національним агентством використано 164 597,2 тис. грн,
тобто лише 68,7 відс. обсягу бюджетних призначень.

У 2020 році бюджетні призначення Націонатіьному агентству зменшені"
більш  ніж  на  третину  -до   176  649,8  тис.  грн,  у  зв'язку  із  формуванням
Кабінетом   Міністрів   УкраЇни   фонду   боротьби   з   гострою   респіраторною
хворобою    СОVІD-19,    спричиненою    коронавірусом    SАRS-СоV-2,    та    .і-і.
наслідками. Водночас 5 669,О тис. грн із виділених асигнувань не відкриті, а з
відкритих   асигнувань    13 457,5   тис.   грн   не   використані.   Касові   видатки
Національного агентства у 2020 році становили 157 523,5 тис. ірн, або 89,2 відс.
обсягу бюджетних призначень.

Упродовж  2021   року  асигнування  у  сумі  71416,5   тис.   грн  не  були
відкриті,  а  з  відкритих  асигнувань  2  213,2  тис.  грн  не  використані.  Касові
видатки Національного агентства у 2021 році становили 199 862,2 тис. грн, або
73,1  відс. річного обсягу бюджетних призначень.

Основним документом,  який надає  повноваження  бюджетній установі
здійснювати  видатки,  визначає  обсяг  і  напрями  спрямування  коштів  для
виконання  установою  функцій  та досягнення  цілей,  передбачених  на рік,  є
кошторис.

Аудитом встановлено,  що до кошторису  витрат за загальним  фондом
держбюджету  центрального  апарату  неодноразово  протягом  кожного  року
вносились  численні  зміни  щодо  обсяіу  використання  бюджетних  коштів:  у
2019 році -8, 2020 -9, 2021 -3 зміни.

18  3акон  України  від   13.04.2020  №  553,  розпорядження  Кабінету  Міністрів  УкраЇни  від   14.12.2020

№  1563-р.
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Інформація     про     виконання     кошторису     центрального     апарату
Національного  агентства у 2019-2021  роках за КПКВК  66431010  наведена  в
табл.  2.

Таблиця 2
Інформація про виконання кошторису центрального апарату

Національного агентства у 2019 -2021 роках
тис. грн

роки
Встановj]ено відкрито касові

кошторисом кошторисом  зізмінами асигнувань видатки

2019 239  728,4 216  364,5 168  348,3 І45  598,9

2020 234  075,4 141195,5 138  359,3 125123,7

2021 236 304,9 232  469,1 164182,6 162  280,6

разом 710108,7 590 029,1 470 890,2 4ЗЗ ООЗ,2

Кошторисами у 2019-2021  роках центральному апарату Національного
агентства  встановлені  асигнування  у  сумі  590 029,1  тис.  грн,  або  85,5  відс.
призначень     за     бюджетною     програмою.     За     відсутності     фінансових
зобов'язань  центральному  апарату  у  ці  роки  не  відкрито  асигнувань  у  сумі
119 201,9 тис. грн, не використано відкритих асигнувань -37 887,О тис. гривень.

Аудитом   встановлено,   що   невикористання   бюджетних   призначень
зумовлено    необґрунтованим    плануванням    видатків    та   управлінськими
недоліками при плануванні публічних закупівель, що призвело до невиконання
постачальниками договірних відносин щодо поставки обладнання для Реєстру.

Так, обсяг видатків на оплату праці визначався з урахуванням гранично.і.
чисельності   працівників   МТУ   у   кількості   240   осіб,   тоді   як   чисельність
працівників МТУ штатними розписами затверджена у кількості 84 осіб, тобто
не  дотримано  вимог  постанови  №  228  (пункт  20):  головні  розпорядники
повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах установи  виходячи, поряд з
іншим, з .і-і. штатно.і. чисельності.

Відповідно   до   розрахунків  видатків  до   затверджених   центральному
апарату кошторисів кожного року у складі виплат на оплату праці планувались
додаткові   стимулюючі   виплати   працівникам   за   інтенсивність   праці,   які
розрахунками до бюджетного запиту не передбачались.

Законом № 889 (і3 змінами від о2.12.2021lкерівникам державно.і. служби
надано право (до 31.12.2022) встановлювати державним службовцям додаткові
стимулюючі виплати за інтенсивність праці та за виконання особливо важливоЇ
роботи. Стимулюючі виплати відповідно до Положення № 289 встановлюються
у межах економіЇ фонду оплати праці.

Згідно  з  розрахунками  видатків  до  затверджених  центральному  апарату
кошторисів на 2020 рік у складі витрат на оплату праці працівникам центрального
апарату передбачалась додаткова стимулююча виплата за інтенсивність праці у
сумі  27 652,3  тис.  щн,  що  становило  80,2  відс.  обсягу  виплат  за  посадовими
окладами  (34 455,8  тис.  іривень).  Упродовж року  за рахунок  вакансій  у  штаті
цешрального   апарату  утворилась  економія   фонду  оплати   праці,   що  дало
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можливість тричі змінити загальний обсяг додаткових стимулюючих виплат за
інтенсивність  праці  і  нарахувати  .і.х  у  сумі  36 298,4  тис.  грн,  що  становило
169,8 відс. обсягу виплат за посадовими окладами (21380,6 тис. гривень).

У розрахунках до кошторису на 2021 рік додаткова стимулююча виплата
за інтенсивність праці була визначена у сумі 55  378,1  тис.  грн, або 221,2 відс.
обсягу  виплат  за  посадовими  окладами  (25 029,7  тис.  іривень).  Фактично
у   2021   році   у   складі   витрат   на   оплату   праці   працівників   центрального
апарату  додаткові   стимулюючі  виплати  за  інтенсивність  праці   становили
50143,4 тис. грн, або 221,1  відс. нарахованих посадових окладів.

Аналізом  показників  видатків,  передбачених  розрахунками  Західного
МТУ АРМА до проєкту кошторису на 2020-2021 роки, встановлено включення
до   них   окремих   необґрунтованих   відомостей,   що   суперечить   вимогам
пункту  20  Порядку №228.  Зокрема,  до  детальних  розрахунків  до  проєктів
кошторисів на 2020-2021 роки Західним МТУ АРМА за КЕКВ 2111 «Заробітна
плата»    безпідставно     включено    додаткову     стимулюючу    надбавку    за
інтенсивність  праці,  виплата  яко.і.  має  проводитись  лише  у  межах  економі.і.
фонду оплати праці.

Аудитом встановлено, що при визначенні посадових окладів працівників
центрального    апарату    Національним    агентством    не    враховано    норм
Закону № 117.

За поясненням АРМА, згідно з частиною п'ятою статті 2 Закону № 772,
Закон  УкраЇни  «Про  центральні  органи  виконавчо.і.  влади»,  інші  закони,  що
регулюють діяльність органів виконавчо.і. влади,  а також Закон  УкраЇни «Про
державну службу» застосовуються до АРМА та його працівників у частині, що
не  суперечить  цьому  Законові.  Крім  того,  котіізія  норм  права  вирішується
шляхом  вибору  того  нормативного  акта,  який  має  бути  застосований  до
конкретного  випадку  (постанова  Верховного  Суду  від  12.03.2020    у  справі
№ 227/2015/15 (ЄдРСР № 88322414)).

За  наявності  розбіжностей  між  загальним  і  спеціальним  нормативно-
правим  актом  перевага  надається  спеціальному,  якщо  він  не  скасований
виданим пізніше загальним актом.

Також   АРМА   посилається   на   підхід   до   застосування   нормативно-
правових  актів,  використаний  Верховним  Судом  у  постанові  від  29.01.2019
(справа №  807/257/14):  якщо нормативні акти рівно.і. юридично.і. сили містять
різні  моделі  правового  регулювання,  перевагу  слід  надавати  тій  нормі,  яка
регулює вужче коло суспільних відносин, тобто є спеціальною.

При проведенні аудиту здійснено порівняльний аналіз посадових окладів,
визначених Законом № 772 та Постановою № 15 (табл. 3).
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Порівняльний аналіз посадових окладів,
визначених Законом JЧg 772 та Постановою JYg 15

Таблиця 3

посада
ПОсадовий оклад Посадовий оклад різниця в

відповідно до ВідПОВідНО дО посадових
статті  13 Закону Постанови № 15, окладах, грн :

№ 772, грн грн +/-

Заступник Голови 23122 30300 +7178

Начальник управління 18918 16600 -2318

Начальник           самості й н ого
18918 15600 -3318

відділу
З авідув ач              само стійного

14714 13700 -1014
сектору
Начаjіьник   відділу   у   складі

14714 13700 -1014

управління
Завідувач    сектору    у    складі

14714 12000 -2714

управління
Головний спеціаліст 14714 10600 -4 1  14

Провідний спеціаліст 10510 8500 -2010

Як  наслідок  протягом  листопада-грудня  2021   року  нарахування  та
виплата   заробітно.і. плати працівників центрального апарату здійснювалися з
урахуванням розмірів посадових окладів, визначених у Законі № 772.

Разом з тим Законом № 117 передбачено, що норми і положення законів
УкраЇни,  якими  визначені  розміри  посадових  окладів  та  інших  складових
оплати  праці,  грошового  забезпечення  працівників  державних  органів,  крім
Апарату     Верховно.і.     Ради     Укра.і.ни,     державного     бюро     розслідувань,
Національного  антикорупційного  бюро  Укра.і.ни,  Вищого  антикорупційного
суду, Спеціалізовано.і. антикорупційно.і. прокуратури, Національного агентства
з  питань  запобігання   корупці.і.,   Рахунково.і.  палати   та  членів   Центрально.і.
виборчо.і.   комісі.і.,   застосовуються   в   порядку   та   розмірах,   встановлених
Кабінетом Міністрів Укра.і.ни.

За даними меморіального ордера № 5 «Зведена відомість видів оплат та
нарахувань до фондів за листопад 2021 року», АРМА нараховано та виплачено
заробітноЇ плати за КЕКВ 2110 в сумі 12 688 603,27 грн, нараховано та сплачено
ЄСВ  за  КЕКВ  2120  в  сумі  2 309 928,25  гривень.  За  даними  меморіального
ордера № 5 «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів за грудень
2021  року»,  нараховано  та виплачено  заробітно.і. плати  за КЕКВ 211О  в  сумі
14098269,17   грн,   нараховано   та   сплачено   ЄСВ   за   КЕКВ   2120   в   сумі
2 880 336,32 іривні.

Таким чином, при визначенні посадових окладів центрального апарату
Національного  агентства  не  враховано  норм  Закону  № 117.  Як  наслідок
протягом  тіистопада-ірудня  2021   року  здійснено  нарахування  та  виплату
заробітно.і.   плати   працівників   центрального   апарату   виходячи   з   розмірів
посадових окладів, визначених у Законі № 772, що спричинило нарахування
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заробітно.і.    плати    працівникам    центрального    апарату    АРМА    у    сумі
31977,1 тис. грн з порушенням законодавства.

Аудитом  встановлено,  що  Національним  агентством  з  порушенням
законодавства визначені посадові оклади для начальників МТУ. Як наслідок, у
2020-2021  роках  АРМА  здійснено  видатків  на  оплату  праці  з  порушенням
законодавства, за розрахунками, у сумі 10 917,1 тис. грн (в т. ч. нарахування на
оплату праці - 1 968,7 тис. ірн).

Зазначене зумовлено тим, що Національним агентством посадові оклади
керівникам  МТУ  АРМА  в  2020-2021  роках  встановлювалися  відповідно  до
Схеми   посадових   окладів   за   підкатегорією   Б1    (керівник   департаменту,
головного  управління,  служби)  з  розміром  посадового  окладу   12000  грн
(18000  ірн з урахуванням  коефіцієнта  1,5),  однак у  штатних розписах МТУ
АРМА  на  2020-2021  роки  посада  керівника  МТУ  зазначена  як  «начальник
управління». Відповідно до Схеми посадових окладів за посадою державно.і.
служби, підкатегоріЇ Б 1  -керівник самостійного управління, служби, розмір
посадового окладу становив 10 550 грн (15 825 ірн з урахуванням коефіцієнта
1,5).

Згідно з поясненням Національного агентства, встановлення посадових
окладів   керівникам   МТУ   АРМА   відбувалося   відповідно   до   роз'яснення
Національного    агентства   УкраЇни   з    питань    державно'і'   службиІ9    щодо
прирівняння   керівних   посад   державно.і.   служби   та   визначення   розмірів
посадових окладів.

Під час аудиту до Національного агентства Укра.і.ни з питань державно.і.
служби надіслано запит2° щодо визначення розміру окладу начальникам МТУ
АрмА.

Національним агентством УкраЇни з питань державноЇ служби, зокрема,
повідомлено2]:   «Посадові  оклади  міжрегіональних  територіальних  органів
Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними   від   корупційних  та  інших  злочинів,   територіальних  органів
держенергонагляду визначаються відповідно до схеми посадових окладів на
посадах державно.і. служби,  передбачено.і. для державних органів, юрисдикція
яких  поширюється  на територію  однієЇ або  кількох  областей,  міст Києва та
Севастополя, з коефіцієнтом 1,5.

Вказаною Схемою передбачено, що для посади керівника самостійного
управління,  служби  державного  органу,  юрисдикція  якого  поширюється  на
територію  Автономно.і.  Республіки  Крим,  однієЇ  або  кількох  областей,  міст
Києва та Севастополя, встановлено посадовий оклад у розмірі 10 550 іривень.

для посади завідувача самостійного сектору державного органу, юрисдикція
якого поширюється на територію Автономно.і. Республіки Крим, одніє.і. або кількох
областей,  міст  Києва  та  Севастополя,  встановлено  посадовий  оклад  у  розмірі
7600 іривень».

19 Роз'яснення НАдС від ЗО.03.2020 № 89-р/з.
2° Лист АРМА  від о7.12.2021  № 9243/1 -З 1 -21/10.
2І  Лист НАдС  від  17.12.2021  Ng  9422/10.3-21.
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Аудитом встановлено, що Національним агентством не дотримано вимог
частин друго.і. та третьо.і. статті 92 Закону №  889 щодо припинення трудових
відносин з працівниками патронатно.і. стіужби в день звільнення Голови АРМА
(чотири радники та два помічники Голови Національного агентства).

Так, у наказі АРМА від о2.01.2020 № 6/9-03-ос (за підписом т. в. о. Голови
В.  Сигидина) з  посиланням  на норми статті  23  Кодексу законів  про  працю
Укра.і.ни  та  статті  92  Закону  Укра.і.ни  «Про  державну  службу»  у  зв'язку  і3
звільненням Янчука А. В. з посади ГОлови АРМА відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 27.12.2019 №  1374-р «Про звільнення Янчука
А. В. з посади Голови Національного агентства Укра.і.ни з питань виявлення,
розшуку  та  управління  активами,  одержаними  від  корупційних  та  інших
злочинів»   визнано   такими,   що   продовжують   працювати   на   посадах   у
центральному    апараті    АРМА    на    визначений    строк,    встановлений    за
погодженням  сторін,  тимчасово,  на  строк  виконання  обов'язків  тимчасово
виконуючого  обов'язки  Голови  АРМА,  з  о2.01.2020  радники  та  помічники
Голови АРМА.

Як  наслідок,  працівникам  патронатно.і.  служби,  з  якими  в  порушення
вимог Закону  № 889  не  були  припинені  трудові  відносини,  з  о2.01.2020  по
31.12.2021  Національним  агентством  здійснено  видатки  на  оплату  праці  з
нарахуваннями у сумі 6 004,1 тис. гривень.

Аудитом  встановлено,  що  обов'язки  працівника  режимно-секретного
органу  в  АРМА  відповідно  до  наказу  АРМА  від  22.04.2019  №  90/9-03-ос
покладено на радника Голови АРМА. Підставами для  видання  цього наказу
зазначено   лист-погодження   СБУ   від   о8.04.2019   №   26/1/1-3226   та   їіист-
погодження Режимно-секретного управління Секретаріату Кабінету Міністрів
Укра.і.ни  від 25.02.2019  №  32-145.  Слід зазначити,  що  АРМА зміною №  1  до
штатного розпису на 2019 рік, затвердженою 22.01.2019, з о 1.02.2019 виведено
із штатного розпису посаду головного спеціаліста режимно-секретно.і. роботи,
а введено посаду радника Голови Відділу патронатноЇ служби.

Враховуючи  вимоги  частин  друго.і.  та  третьо.і.  статті  92  Закону  № 889
щодо   призначення   та   припинення   повноважень   працівника   патронатно'і'
служби,    існують   ризики   у    частині    забезпечення    виконання    процесів,
пов'язаних з роботою,  яка  передбачає доступ до  державно.і. таємниці,  у  разі
звільнення тако.і. особи.

Вибірковою   перевіркою   процесів   щорічного   оцінювання   службово.і.
діяльності  працівників  АРМА  встановлено,  що  за  результатами  виконання
завдань   державним   службовцем,   який   займає   посаду   державно.і.   служби
категорі.і. «Б» або «В», в 2021 році, завідувача Сектору запобігання та виявлення
корупці.і.  АРМА  Оцінено  на  «відмінно»  та  в  грудні  2021   року  цій  особі
виплачено премію -19128,20 гривні.

Разом  з тим  відповідно до  наказу АРМА від 20.07.2021  № 255/9-03-ос
«Про   накладення   дисциплінарного   стягнення»   зазначеному   працівникові
оголошено  догану  у  зв'язку  з  допущенням  дисциплінарного  проступку  за
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невиконання  або  неналежне  виконання  посадових  обов'язків,  актів  органів
державно.і. влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівника, а саме:

неповідомлення Національного агентства з питань запобігання корупціЇ
про  випадки неподання  чи несвоєчасного подання  суб'єктами декларування
АРМА декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

нестворення     та     незабезпечення     функціонування     внутрішніх    та
регулярних   каналів   повідомлення   про   можливі   факти   корупційних   або
пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону УкраЇни «Про
запобігання корупціЇ».

Слід   зазначити,   що   ці   факти   стосуються   невиконання   ключових
показників результативності, ефективності та якості, визначених у пунктах 1 та
4   Завдань   ключових   показників  результативності,   ефективності   та  якості
службово.і. діяльності  державного  службовця,  який  займає  посаду державноЇ
служби  категорі.і.  «Б»  або  «В»,  на  2021  рік,  на  підставі  яких  здійснювалося
щорічне оцінювання. Це свідчить про формальне та необ'єктивне оцінювання
службово.і. діяльності державного службовця, що призвело до завищення тако.і.
оцінки та, як наслідок, до витрат 19,1 тис. грн з порушенням законодавства.

Аудитом встановлено, що Національне агентство здійснило видатки на
розробку ескізів емблеми, прапора та відомчих заохочувальних відзнак.

На час проведення аудиту емблема, нагрудний знак, прапор та відомчі
заохочувальні відзнаки жодним документом не затверджено, що свідчить про
непродуктивне використання 38,8 тис. іі]ивень.

Національним  агентством  неекономно та  непрозоро  використовувався
службовий  автомобіль:  через  відсутність  посади  водія  у  штатному  розписі,
безоплатно отриманий від дП «Національні інформаційні системи» автомобіль
LexuS  ES   З50,   2007  року   випуску  (VІN  JТНВJ46GХ72054498),   державний
номерний знак АА ОО33 ВО, передано на позабалансовий облік Комунальному
підприємству «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Ки.і.всько.і.
місько.1.  ради   (Ки.1.всько.1.  місько.1.  державно.1.  адміністраці.1.)»  (далі  -  АТП)  та
одночасно    укладено    договори    про    надання    послуг    з    нерегулярних
пасажирських перевезень.

Згідно  з  цими  договорами  Національне  агентство  здійснює  ремонт
автомобіля,  вчасно  замінює  шини  та  акумулятор,  забезпечує  обов'язкове
страхування,  АТП - надає водія та паливно-мастильні  матеріали,  забезпечує
зберігання автомобіля у гаражі та альтернативний транспортний засіб на період
ремонту автомобіля.

У  разі  введення  в  штат  Національного  агентства  посади  «водій»  та
укладання договорів про надання послуг медичного працівника, який здійснює
медичний  огляд  водія  перед  виЇздом  на  рейс,  та  слюсаря,  який  здійснює
технічний  огляд  транспортного  засобу,  витрати  на  послуги  з  перевезення
можна скоротити, за розрахунками, на 724 521  грн (47 відсотків).

Між Національним агентством та Фондом державного майна Укра.і.ни
укладено  договір  оренди  нерухомого  майна,  що  належить  до  державноЇ
власності,  від  23.02.2017  №  58  (далі  -договір  оренди).  Згідно  з  договором
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оренди  зі  змінами  від  о3.05.2017  та  від  29.01.2018  Національному  агентству
передано  у  користування  приміщення  загальною  площею   1629,7  м.  кв.  за
адресою: вул. Бориса Грінченка,1, м. Ки.і.в.

За  інформацією  АРМА,  корисна  площа  кабінетів,  де  розміщуються
працівники  АРМА,  становить  891,2  кв,  м,  у  тому  числі  кабінет  Голови  -
35,9  кв.м,  приймальна  Голови  -  38,2  кв.м,  кабінет  заступника  Голови  -
26,О  кв.м,  кабінет  режимно-секретного  органу  -  17,9  кв.м,  кабінет  дСК  -
5,2   кв.м,   птіоща   кабінетів,   де   фактично   розміщуються   156   працівників,
становить 768,О кв. м. Площа допоміжних приміщень (коридори, підвал, сходи)
становить 738,5 кв. м.

Таким  чином,  на одного  працівника АРМА  припадає  4,9  кв. м,  у разі
розміщення   згідно   з   штатною   чисельністю   195   працівників,   місця   яких
обладнано комп'ютерною технікою, середня площа на одну особу становитиме
3,9 кв. м, що є порушенням пункту 2.3  дСанПІН 3.3.2.007-98:  площа одного
робочого місця має становити не менше ніж 6,О кв. м.

Згідно з договором оренди балансоутримувачем орендованого майна є
державне   підприємство   «Спецагро»,   яке   належить   до   сфери   управління
Міністерства аграрно.і. політики та продовольства Укра.і.ни (Мінагрополітики).

Відповідно до пункту 5.10 договору оренди Національне агентство має
зобов'язання за двома типами договорів відшкодування: за комунальні послуги
та технічне обслуговування загально.і. будівлі.

Так,  у  2019  році  між  Національним  агентством  та  дП  «Спецагро»
укладено договори від 27.02.2019 № 03130-ВКП «Про відшкодування витрат
балансоутримувача за комунальні послуги» загальною вартістю 649,6 тис. грн.
та від  18.02.2019 № 03129-КП «Про відшкодування витрат балансоутримувача
на технічне обслуговування» вартістю 1 779,6 тис. гривень.

У 2020 році -договори від 31.01.2020 № ВК-0310120 «Про відшкодування
витрат    балансоутримувача    за    комунальні    послуги»    загальною    вартістю
700,6  тис.   ірн  та  від  20.03.2020  №  ВЕВ-12/20  «Про  відшкодування  витрат
балансоутримувача на утримання  орендованого  нерухомого  майна» вартістю
1625,1  тис. гривень.

У 2021  році -договори від  11.02.2021  №  11/02/21  «Про відшкодування
витрат   батіансоутримувача   за   комунальні   послуги»   загальною   вартістю
685,5   тис.   грн  та  від   19.02.2021   №   19/02/21   «Про   відшкодування  витрат
балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна» вартістю
1  376,6 тис. гривень.

Пунктом 2.5 договору від  18.02.2019 № 03129-КП «Про відшкодування
витрат  балансоутримувача  на  технічне  обслуговування»  визначено,  що  за
необхідності    разом    з    актами    здачі-прийняття    робіт    (надання    послуг)
балансоутримувач надає відповідні підтверджувальні документи (.і.х копі.і.), що
обґрунтовують  .і.х  вартість,  визначену  в  рахунках  на  оплату  та  актах  здачі-
приймання робіт (надання послуг).

до  цього  договору додані  видаткові  накладні  на  закупівлю  запчастин
(круби, саморізи, прокладки, конденсатори, лампи тощо) та акти приймання-
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передачі  виконаних  робіт  підрядників  щодо  фарбування  та  ремонту  стель,
підлог, еjіектрообладнання тощо.

Водночас  аудитом  встановлено,  що  в договорах  «Про  відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна» за
2020  та  2021  роки  тако.і.  умови  немає,  що  створює  ризик  непрозорості  та
необ'єктивності виставлених Національному агентству до сплати актів здачі-
прийняття робіт (надання послуг).

Аудитом виконання вимог Закону № 922 щодо організаці.і. та проведення
процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за публічні кошти встановлено, що
наказом  АРМА  від  28.03.2017  №  22  «Про  затвердження  Положення  про
тендерний комітет АРМА» (зі змінами від 21.04.2020 № 215 ,15.01.2021 № 26,
11.08.2021   №  279)  утворено  тендерний  комітет  АРМА  у  складі  9  осіб  та
затверджено відповідне положення.

Наказом   АРМА   від   21.04.2020   №   216   «Про   уповноважену   особу
Національного агентства Укра.і.ни з питань виявлення, розшуку та управління
активами,  одержаними від корупційних та інших злочинів,  відповідальну за
організацію та  проведення  спрощених закупівель»  визначено  уповноважену
особу,   відповідальну  за   організацію  та  проведення   спрощених   процедур
закупівель, та затверджено відповідне положення.

Аудитом     засвідчено,     що     річні     плани     закупівель     відповідали
затвердженому кошторису Національного агентства, у разі  внесення змін до
кошторису вносилися відповідні зміни до річного плану закупівель.

Рішення      тендерного      комітету      та/або      уповноважено.і.      особи
оформлювались відповідними протоколами.

Аудитом  встановлено,  що  Національним  агентством  із    порушенням
законодавства    у    сфері    публічних    закупівель    здійснено    закупівлю    на
2184,5 тис. гривень.

Так,  згідно  з  протоколом  засідання  тендерного  комітету  від  12.12.2019
№ 322   переможцем  торгів  визнано   ТОВ   «РдТЕХ»,   яким   запропоновано
найбільш економічно вигідну цінову пропозицію. Національним агентством з
переможцем торгів укладено договір від 24.12.2019 № 124/ 12-19 щодо закупівлі
пакетів    аналітичного,    наукового,    математичного    чи    прогнозувального
проірамного забезпечення на загальну суму 2 184 500 гривень.

додатком  №   1   до  тендерно.і.  документаці.і.  Національного  агентства
передбачено, що учасник, тендерна пропозиція якого за результатами оцінки
визначена найбільш економічно вигідною, повторно протягом трьох робочих
днів  надає замовникові  тендерну  пропозицію,  приведену у  відповідність  до
показників за результатами проведеного аукціону.

Переможцем - ТОВ «РдТЕХ» - у визначений тендерною документацією
термін тако.1. тендерно.1. пропозиціЇ (ціново.1. пропозиці.1.) в електронній  системі
закупівель не  опубліковано  та  Національному  агентству  не  надано,  чим  не
дотримано вимог тендерно.і. документаціЇ АРМА.

Частиною четвертою статті 28 Закону № 922 визначено: строк розгляду
тендерно.і.   пропозиці.і.,   яка   за   результатами   оцінки   визначена   найбільш
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економічно  вигідною,  не  повинен  перевищувати  п'яти  робочих  днів  з  дня
визначення    найбільш    економічно   вигідно.і.   пропозиці.і..    Строк   розгляду
тендерноЇ пропозиці.і. може  бути  аргументовано продовжено замовником до
20 робочих днів.  У разі  продовження  строку розгляду тендерно.і. пропозиціЇ,
замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.

Тендерний   комітет  АРМА  строк  розгляду  тендерно'і'  пропозиці.і.  не
продовжував і під час розгляду пропо3иці.і. ТОВ «РдТЕХ» .і-і. не відхилив як таку,
яка  не  відповідає  умовам  тендерно.і.  документаці.і.,  чим  порушено  пункт  4
частини першо.і. статті 30 Закону № 922 ( у редакці.і. станом на о 1.12.2019).

У 2021  році Національним агентством проведено процедуру відкритих
торгів   для   закупівлі   за   дК   О21:2015    32420000-3    (апаратно-програмний
комптіекс для забезпечення роботи Єдиного державного реєстру активів, на які
накладено    арешт    у     кримінальному    провадженні,     з    монтажем    та
пусконалагодженням обладнання) очікуваною вартістю 28 666 443,00 гривні.

Згідно з протоколом засідання тендерного комітету від 18.10.2021 № 134
переможцем торгів визнано ТОВ «АЛТАЮР» 3 остаточною ціною пропозиціЇ
25 080 000,00 іривень.

Національним       агентством       о5.11.2021        укладено       договір       з
ТОВ  «АЛТАЮР»  за № ІШ1/21  (далі -договір №  ПК1/21)  на загальну суму
25 080 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 3 .2 договору № ПК 1 /21 постачання товару має бути
здійснено  не  пізніше  60  днів  з  дня  укладання  договору,  але  не  пізніше
17.12.2021.

У звіті про виконання договору про закупівлю UА-2021 -08-28-008265-а,
опублікованому о4.01.2022, суми оплати за договором та причини розірвання
договору, якщо таке мало місце, не зазначено.

Аудитом встановлено, що ТОВ «АЛТАЮР» не виконано умов договору
№ ПК1/21. Націонаjіьним агентством при закупівлі обладнання для Реєстру не
враховані ризики щодо зриву його постачання, оскільки договір укладений за
півтора місяці до кінця бюджетного року. Як наслідок, бюджетні призначення
на   зазначені   цілі   в   сумі   25 080,О   тис. грн   Національним   агентством   не
використано.

4.3.3. Рекомендаці.[.:

при   розгляді   та   затвердженні   проєктів   кошторисів   розпорядників
нижчого   рівня   враховувати   об'єктивну   потребу   з   урахуванням   штатноЇ
чисельності працівників. Стимулюючі виплати здійснювати в межах економі.і.
фонду оплати праці;

забезпечити ефективне управління коштами, виділеними для виконання
заходів бюджетно.і. проірами ;

посадові  оклади  працівників  Національного  агентства  встановлювати
відповідно до вимог чинного законодавства;

передбачити  у  структурі  Національного  агентства  режимно-секретний
орган;
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при укладанні договірних відносин з балансоутримувачем передбачати
надання підтверджуючих документів щодо  понесених витрат;

забезпечити умови праці працівників центрального апарату відповідно до
пункту 2.3 дСанПШ 3.3.2.007-98;

забезпечити    претензійно-позовну    роботу    за    фактом    невиконання
договірних відносин.

5. СТАН ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ З ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ
АктивАми,   одЕржАними  від  корупційних  тА  інших
злочинів

У   порушення   вимог   Закону   № 772   Національним   агентством   не
забезпечено виконання функцій організаціЇ та здійснення заходів, пов'язаних з
веденням    обліку    матеріальних    активів,    на    які    накладено    арешт    у
кримінальному  провадженні,  та  своєчасного  виконання  одніє.і.  з  основних
функцій - формування та ведення Реєстру. Як наслідок, не систематизовано в
єдиній електронній базі даних відомостей про застосування арешту активів як
заходу забезпечення кримінального провадження чи цивільного судочинства,
органи  прокуратури  та досудового  розслідування  не  володіють  актуальною
інформацією   про   активи,   на   які   накладено    арешт   у   кримінальному
провадженні.

Національним агентством не ініційовані зміни до законодавства у частині
врегулювання  порядку  ведення бухгалтерського  обліку  арештованих активів
(доходів),  одержаних від корупційних та інших злочинів.  У результаті  облік
переданих  Національному  агентству  таких  матеріальних  активів  ведеться  у
ручному реж"і без відображення у регістрах бухгалтерського обліку.

Внаслідок   відхилення   пропозиці.і.   ТОВ   «СІРІУС   -    1»   та   обрання
переможцем   конкурсного   відбору   АТ   «УКРТРАНСГАЗ»   з   подальшим
укладанням  з  ним  договору  управління,  недоотримано  в  дохід  державного
бюджету, за розрахунками,1225,О тис. іривень.

Національним агентством не ініційовано питання унормування реалізаці.і.
підакцизних товарів. На час проведення аудиту АРМА не має можливості на
законних    підставах    здійснювати    реалізацію     на    торгах    арештованих
підакцизних товарів (тютюн, алкогольні напо.і., пальне).

Встановлено, що кошти, сплачені Національним агентством за зберігання
транспортних засобів,  не  відшкодовуються  власниками  як  після  повернення
активу, так і пістія повернення коштів від реалізованого активу з нарахованими
відсотками від депозиту.

Зазначене   призводить   до   додаткового   навантаження   на   державний
бюджет та по суті є непродуктивним використанням бюджетних коштів у сумі
373,7 тис. гривень.

Аудит, проведений територіальними управліннями Рахунково.і. палати у
МТУ АРМА, засвідчив недостатню завантаженість працівників МТУ в частині
здійснення заходів, пов'язаних з оглядом, фактичним прийняттям в управління
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активів   та   контролем   за   станом   виконання   управителями   договорів   з
управління активами.

5.1. Нормативно-правова база
Функці.і.     та     повноваження     Національного     агентства     визначені

статтями 9 та 10 Закону № 772.
Статтею   20   Закону   №   772,   зокрема,   передбачено   що   управління

грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а
також  банківськими  металами,  на  які  накладено  арешт  у  кримінальному
провадженні,  здійснюється  АРМА  шляхом  .і.х  розміщення  на  депозитних
рахунках АРМА у відповідній валюті.

5.2. Виявлений стан справ та висновки

Відповідно  до  Закону  №  772  (частина  перша  статті  9)  Національне
агентство  організовує здійснення  заходів,  пов'язаних  з  проведенням  оцінки,
веденням  обліку та управлінням  активами.  Зазначені  активи  приймаються  в
управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів,
копі.і. яких надсилаються АРМА не пізніше наступного робочого дня після .і.х
винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Встановлено, що передані Національному агентству матеріальні активи
на   які   накладено   арешт   у   кримінальному   провадженні,   за   відсутності
законодавчих  норм  у  бухгалтерському обліку  у  Національному  агентстві  не
відображені.  Облік таких матеріальних активів ведеться у ручному режимі у
кітіькісних   показниках   Управлінням   менеджменту   активів   центрального
апарату АРМА.

Національним  агентством  Міністерству  фінансів  Укра.і.ни  пропозиціЇ
щодо  унормування  обліку  арештованих  активів  не  надавалися,  відповідно,
національне   положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   щодо   обліку
арештованих   активів,   переданих   Національному   агентству   в   управління,
Міністерством фінансів Укра.і.ни не затверджено, питання обліку арештованих
активів не унормовано.

Встановтіено, що суми депозитних коштів, які розміщені на банківських
рахунках, відображені на балансі Національного агентства.

Облік   ірошових   коштів,   як   і   матеріальних   активів,   здійснюється
Управлінням   менеджменту   активів,   хоча   ведення   бухгалтерського   обліку
покладено на Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

На    депозитних    рахунках    Національного    агентства,    відкритих    в
АТ «державний ощадний банк Укра.і.ни», розміщено кошти, що безпосередньо
передані АРМА в управління в готівковій та безготівковій формах у гривнях,
доларах, євро, та кошти, отримані від реалізаціЇ арештованих активів.

Інформація  про  обсяги  грошових  коштів,  які  надходили  на депозитні
рахунки АРМА, та нараховані на них відсотки наведена у табті. 4.
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иінноdLя3пе  я .онвяояіш9Апо  ан  Aipj  иишіfвdLнеП  zz6  бN  Анояt3€  Оі  !шt!LО
шнаш^dоп  ^  .qн98иdJ  оо  `S96 4t7  {иАо  tзн  6іZтZ  бN  ozoz.Zo.SО  Щя  d!яоJОН
ОН9Нt?ІҐН^   ^l,И   ИИШІfеdlНаП   ЩЯ!Н{Яt}Є   Иd{Н9ПОdН   ИИt3Lt3LqП{€еd   t?8

:^нояt3є
ОJОqП  9Є  ІПtЗLО  .І.ОLdеЯ19Ь  ИНИ1Оt2Іі  ІОИИ  ИВНН9ШАdОП  а  ІШН9Нt2І"А  ОІОК  !€t?d
А ИИНN9МЩ З ОіШіПАНt3€ ОdП dІЯОІОН zz6 бN. АНОЯt2Є 4€  !Ш3LО .І.ОШdoП ИНИL0t?h
ИИJ^dІҐ    МОmЄ9Є     Є    онЩЄ:     .!ш!ПАж3€    ИdАПаПоdп     вПжОNеdoп    (^dtзяоL
оіПиниНо tз€ инm тіґоиh {иоі ^) ^но!mАtз ииt3Ltзіqіj.^gеd tz€ .т.!Пи€опоdп .[.онdеНнеL
{Lо"є нтя юиігінітdп[я оішш{явє odn {dояоIоП ияоN^ ияqігтяоо `zz6 бN ^нояt?є
9€   !шіо   .і.оLd3яL.еh.иниL;вh   иіомия   он9шАdоп   миП   .q.н9яиdJ   oo`oo€   bz
t?н он9іпqіf!9€ АdояоJоН ииАо  : і  бN 6іоz.zі.6і  Щя иНоJА .і.ояояLtзНоН ішн9Нt?і"А
мохвпm  иніи€ он3ooш  ^NопчпвІҐоп  { о1ож оІҐ `і4  бN 6[oz.Z[.€Т  ЩЯ  фаОJОІҐ
ОН9Пt?l"^   klІЛІ   NИНЧІГЄdLН3П   !lfЯ!ПлЖ3€   ИdКПеПОdП   ИNt3Lt?lqШ^€3d   t3€

:{нож3є
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ЯАІ1ИЕdВГ dOIIиLвігєп .т.оаошАхt?d неіґіі

•tзяLоLнеIt3 оIонqmноЩєн !іоонqіґвтН щміfdш3н хишеLиdо!dп
ИіН9ИіЗШеd     [НЯИіt3dLОШіИІҐЄ     иLИПdoЯLt3€     t?L     ИLИ9Оd€od     `(ХТЗОеПОdП     ХИП
л ХИНВІІҐЄЄ `Яіі;IПЄОdm kИ.Нd^LЯАdLО ХіО8 ILООНqіШіІҐ И9LООЯИіґ900О МВНШЗЯлХt3dА
Є)  qН9hАdОП. В.НН9mkПОНеН  t2L  a[ЯИ€Иd  .Т.ТіІВЄ!ЩЩМ  СНОL9И  €  VINdv  !lООНqШ!П
ЯЮЗПОdП  ХИНЯОНОО  ВНШ?Я^dLОІНІИНtЗ  Є  ліО9Оd  Иlt3ЯОІШ3НОНЗОНЯ  ОНИТLООП

:[[m3ПнЗМОИЗd .С.9
•VИdv опюdLноя

ОJОqНППdL{Ш  ИNеL3И®  Т[m3ЄШt?JdО  ОН  ЛlИНАt?  ОJОqНПIdLАНЄ[  АdОLНе®  ВНН3h{ІГЕЄ
шяt3ф  !.маdяо  онеШОНЄ.ЇОя  і{ояві  .чНеЯИdі  .ОШ  6`z4. t2Н  qІҐ9Я!ПАЯt}Є  ОН9ЮИТІҐ€
VІЛ[dv   ^lІлІ   qШеЯТП{НЄЄ   ХИНЩіґ9^П   !dефО   {  t28іОяt2НОНОЯвє   NвнН9іП^dон   Єт
8"Оd Т Z0z"z0z `6 І Oz ^іҐ'ВldtЗЯЯ Аі ИОJвіОdШ `8!dояоJоП NвннвНtшял ї qіґ9я!п{ж?є
dkНеПОdП   NІШН3Н3ЯОdП   ВЄ   СНІЮdLНОЯ   ОJОНЖ9Пt3НеН   ЯОПТІЮtЗНЯ   .q3ИІГ13ht?НЄИЯ
ен    Vіліdv    [Lоонqш!Н    щоеПоdп    хиняоноо    иLнеиt3ш;d    щяиіt2dl,о[щNПV
•^LІНИdОіТНОИ  `АЩN9О  ОJОЩЩt2Я!НАИОЯ  t}L  ОJОЩ[Пt?ИdОфЩ  `ОШОdLНОХ  Я!ПОХt}€

кнн9ноиі.ІҐ€   `имеяи€иd   внншяt!dпл   oHom   иінзN{яоН   іняиLt!иdон   тнщdі{ш
тіоонqіі.ктн  я  юqіоіляоLоиd6яия  t!L  ін9іfgоdєоd  Vіліdv  .^іинАв  оIоЇнщdL^ш
kігШюdП.ш     вннвя{но[ПшАф     онеі0ш89в€    tзі     опюdLноя     оJоqнщdL^ня
{И.9L3ИО.   ОШ3ЯОЄШt?JdО     NОЯL3LmВ     NИНqmНОЩВН     `МОНИh     NИЯtЗL

•4t7z[  бN {ЖЖ3Н ІІІ {ПЩЄОd Т  {ЩІҐЄОdНЩ

С    {LНН{П    Мt}JОИИЯ    ОІҐt3Н!ЯОІ]ЩЯ    еН    Om    `VИdv    ЧlОЩqІЩП    АЩ!md3ПО
qLОі^h3Ше9t2€  Om  `ОШОdLНОя  ОLіОqНЩdL^Ш  .і.!m€тнВJdО  оН  ЮЯt}hАш3€  dиН^tз
оJОqНШldL^Ш  dОLЯ9О  ХЄЯОd  0z0Z  t?l  6ТОz  {  Om  `ОН9ІГЯОНt3LОЯ  О12hОНІҐОЯ

•ЯІlЯt2 ХИЯОЯt3dП-ОНЯИLtЗИdОН JОМИЯ

МВННВЯлХt?d{  Є  И!Пt3mеNОНЗd  ХИНqЗdОLИПлВ   ЬНН9ЖПt?ЯОdШ  JНИdОl!НОИ
: ИТПt?ННеИОН9d ВННеЖІҐtЗЯОdП Иlt3lqІfА€еd ІШ}8АЯТhО ЖОНТЗL t? `АНОХ€€ ОLІОНL9dЯНОЯ
оJонжоя    оііПt}є[іґt3зd    t}є    хинqmЩяошLтя    `9!оо    хияоНтзооп    `и!m3mемояеd
х"qзdоіШлЬ   п.mзєтшzеd   ин"d9L   [яLіh .єі   вннежПєяоdш   IниdоLшоN

€яіLиНАtз хтншіdL^ш я[Lt3Lqіґ{€еd опПt!єпгваd
:kиш?ІҐ хиштя; qL;тнdтяоLооtҐ

иh"єhоіп.яя      `аіLиплв      хIнmіdілш      хинєtіґеяоdп      qLотшііLвLqіґ.^€е.d

т9


