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Висновок антикорупційної експертизи

Назва проєкту акта «Про внесення змін до порядку затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 491»

(далі – Проєкт)

Дата реєстрації перебуває на етапі погодження

Суб’єкт прийняття
рішення

Кабінет Міністрів України

Суб'єкт розроблення
проєкта

Міністерство охорони здоров'я України

Висновок та
рекомендації

Містить корупційні ризики та зауваження

Резюме:
Проєктом постанови пропонується внести зміни до Порядку використання коштів з

рахунка для задоволення потреб охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2022 № 491 (далі – Порядок) для визначення механізму
використання коштів у разі їх надходження на рахунок у значному розмірі одним траншем
від однієї особи або оголошення цільового збору на першочергові потреби

Проте, Порядок містить суттєві недоліки, що можуть сприяти ризикам не
прозорого використання та спрямування коштів.

Довідково:
Рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я є офіційними рахунками для

пожертв на підтримку України “United24”, який передбачений Постановою Кабінету
Міністрів України від 19.04.2022 №472 “Деякі питання використання коштів, що
надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України”.

Можливість зробити внесок для всіх бажаючих на вказаний спецрахунок реалізована
через фандрайзингову платформу United24 https://u24.gov.ua/uk, створену за ініціативи
Президента України.

За даними, оприлюдненими на платформі United24, за період 05.05.2022-28.07.2022
на спецрахунок надійшло 393153801,4 грн, витрачено 270949199,00 грн.

Розподіл коштів здійснюється комісією, склад якої затверджено Наказом
Міністерства охорони здоров’я від 03.05.2022 року №729, до роботи якої не долучені
представники громадськості. Протоколи комісії оприлюднюються на сайті МОЗ.

За кошти, які надходили на рахунок для задоволення потреб охорони здоров’я, за
інформацією United24 придбавалось обладнання, однак порядок дозволяє спрямовувати
кошти і на будівельні роботи та інші послуги.

30.07.2022 через платформу United24 отримано пожертву від Qatar Fund For
Development під конкретну цільову потребу - закупівлю машин швидкої медичної

https://u24.gov.ua/uk


допомоги та наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час
хірургічних втручань у медзакладах.

Корупціогенні фактори:

1. Необґрунтованість запровадження або реалізації дискреційних повноважень
МОЗ

Пунктом 4 проєкту постанови пропонується доповнити Порядок новими напрямами
спрямування коштів, що надійшли на рахунок, а саме:

- відновлення роботи та модернізацію державних та комунальних закладів охорони,
що пошкоджені внаслідок бойових дій, а саме: технічне забезпечення комп’ютерною
технікою, периферійною технікою, серверним обладнанням, доступом до хмарних сховищ,
доступом до Інтернету, ліцензіями на програмне забезпечення (зокрема спеціалізоване)
токенами тощо), а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту, інших робіт або послуг, пов’язаних з
пошкодженого відновленням майна, в тому числі, (але не виключно), виконання
будівельних та пусконалагоджувальних робіт, пов’язаних з монтажем та введенням в
експлуатацію медичного обладнання та систем киснезабезпечення, закупівля будівельних
матеріалів, інженерного обладнання тощо;

- оновлення та модернізацію державних та комунальних багатопрофільних лікарень
інтенсивного лікування, а саме: дослідження та передпроектні роботи , збір вихідних
даних для проєктування, експертні оцінки, інженерно-технічні вишукування та
обстеження , погодження та затвердження проєкту, а також виконання робіт з
будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту),
інших робіт або послуг, закупівля будівельних матеріалів, закупівля обладнання тощо.

Такі напрями спрямування коштів також можуть бути використані під час
формування переліків потреб, які готуються виключно МОЗ та передаються на
затвердження Комісії.

Закріплення таких невичерпних напрямів для спрямування коштів та використання
конструкцій «тощо», «але не виключно» зводять нанівець будь-яку деталізацію напрямів
витрачання коштів, що є одним з головних завдань під час прозорого та підзвітного
використання коштів.

Крім того, згідно з частиною першою статті 6 Закону України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації» чітко визначено, що благодійною пожертвою
визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у
власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної
діяльності, відповідно до цього Закону. Тобто, цілі, на які буде спрямовано кошти, у тому
числі цільового збору, повинні бути вичерпно визначені без надання можливості окремо
взятим посадовим особам МОЗ вирішувати на власний розсуд та користуватися
недоліками нормативно-правового акту з метою розширення переліку напрямів
спрямування коштів.

Враховуючи вказане, рекомендуємо виключити положення, що надають ознаки
невичерпності напрямам спрямування коштів , а саме: «тощо», «але не виключно», а також
чітко вказати, що спрямування коштів на «інші роботи або послуги» здійснюються для
потреб медичного забезпечення.

2. Нівелювання ролі колегіального органу (Комісії з питань розподілу коштів
для задоволення потреб охорони здоров’я, утвореної МОЗ), що призводить до
необґрунтованої дискреції повноважень МОЗ.

2.1. Проєктом пропонується доповнити Порядок новим пунктом 7-1, згідно абзацом
першим якого у разі необхідності проведення цільового збору на першочергові потреби для
задоволення потреб охорони здоров’я МОЗ формує перелік таких потреб та подає їх на



затвердження Комісії з питань розподілу коштів для задоволення потреб охорони
здоров'я, утвореної МОЗ (далі – Комісія).

Як вбачається з запропонованої редакції, Комісія лише формально затверджує вже
сформований МОЗ перелік потреб. Не передбачається підстав відмови у затвердженні
такого переліку.

Крім того, для МОЗ не визначені критерії, за якими формуються переліки
першочергових потреб, не передбачено необхідності їх обґрунтування (наприклад, подані
запити на однакове обладнання, послуги, знищення критичної кількості медичного
обладнання в певних регіонах, інші підстави чому саме та чи інша потреба повинна бути
закрита саме зараз і невідкладно, а не інша для іншого отримувача коштів). Вказане
призводить до порушення принципу прозорості та відкритості в діяльності МОЗ та
створює корупційний ризик формування певних потреб виходячи не з мотивів суспільної
необхідності, а з корисливих інтересів окремих посадових осіб. Крім того, фактично
Комісія може бути позбавлена можливості оцінити доцільність віднесення певних потреб
до першочергових.

Таким чином, фактично рішення щодо формування переліків потреб приймається
одноосібно посадовими особами МОЗ, а колегіальний орган - Комісія - позбавлена права
обґрунтовано відмовити у їх затвердженні. Це зводить нанівець всю важливість прийняття
таких рішень колегіально для усунення корупційних ризиків, а також створює прецеденти
формальної роботи комісії, суть якої буде зводитись до затвердження пропозицій МОЗ без
їх критичної оцінки.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопрацювати проєкт постанови та
передбачити критерії для формування переліків першочергових потреб МОЗ, необхідність
обґрунтування їх при поданні на розгляд Комісії та підстави для відмови у їх затвердженні.

2.2. Відповідно до абзацу третього пропонованого пункту 7-1, після надходження
таких коштів комісія ухвалює рішення про їх спрямування на потреби охорони здоров’я,
згідно з переліком сформованим МОЗ, та визначає одержувачів коштів, що є підставою
для перерахунку коштів для проведення відповідних процедур закупівель.

Проєктом не надано повноважень Комісії щодо прийняття колегіального рішення
стосовно відмови у спрямуванні коштів, якщо така потреба та перелік був сформований
МОЗ (наприклад, у разі порушення процедури, передбаченої пунктом 7-1 Порядку,
неоприлюднення інформації про потреби на сайті тощо).

Таким чином уможливлюється спрямування благодійної допомоги, яка надійшла на
спецрахунок не на підставі об’єктивної оцінки ситуації в сфері охорони здоров’я, а
виходячи з неформальних домовленостей або отримання неправомірної вигоди для
спрямування коштів для конкретних одержувачів. Враховуючи обмеженість ресурсу і
велику кількість руйнувань та втрат в медичній сфері, високу “конкуренцію” між
заявниками на отримання коштів, це призводить до реальних корупційних ризиків.

Крім того, Комісія самоусувається від здійснення контролю за витрачанням коштів,
що несе корупційні ризики неефективного та нецільового їх витрачання.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопрацювати проєкт і передбачити підстави
для відмови у спрямуванні коштів на потреби, згідно з переліком сформованим МОЗ.

3. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб’єкта
правозастосування

Згідно з пропонованим пунктом 7-1 Порядку, інформація про потреби охорони
здоров’я є відкритою та публікуються на офіційному вебсайті МОЗ та Єдиному
державному вебпорталі для збору пожертв на підтримку України «United24».

Проте, проєкт постанови не містить положень щодо опублікування звітів про
використання та спрямування коштів під цільовий збір. Оскільки не закріплено
обов’язку приймати вказане рішення Комісію та оформлювати протоколом, як це



визначено у пункті 7 діючого Порядку для загальних потреб. Вказане, призводить
встановлення непрозорої процедури витрачання коштів цільового збору.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопрацювати проєкт і передбачити
публікацію на офіційному вебсайті МОЗ звітів щодо спрямування коштів, які збираються
під цільову потребу.

Висновок:
Проєкт містить корупційні ризики без доопрацювання яких прийняття постанови не

рекомендовано.


