РАХУНКОВА ПАЛАТА
РІШЕННЯ
від 19 березня 2019 року № 6-4
м. Київ

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету, виділених Державній службі України
з надзвичайних ситуацій на придбання пожежної та іншої спеціальної
техніки вітчизняного виробництва
Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36
Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати
аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених
Державній службі України з надзвичайних ситуацій на придбання пожежної
та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва.
За результатами розгляду Рахункова палата
В С Т А Н О В И Л А:
1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС)
у 2017–2018 роках за бюджетною програмою КПКВК 1006090 "Придбання
пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва"
використала загалом на цілі, визначені бюджетними призначеннями,
1 201 592,3 тис. грн (майже повний обсяг видатків, передбачених законами
України про державний бюджет на 2017 і 2018 роки (1 201 671,4 тис. гривень)).
Разом з тим зазначені обсяги видатків становили в середньому 12,6 відс.
визначеної в бюджетних запитах потреби, що дало змогу придбати лише
250 одиниць пожежної та 1 одиницю спеціальної техніки, або трохи більше
5 відс. планової потреби у придбанні такої техніки, та є недостатнім для
забезпечення належної пожежної безпеки в країні. Придбання вказаної
техніки не мало значного впливу на стан технічного переоснащення
пожежно-рятувальних підрозділів, а отже, і на стан пожежної безпеки
в країні у цілому.
1.1. Згідно зі звітами про надходження і використання коштів загального
фонду державного бюджету за 2017 та 2018 роки (форма № 2д), ДСНС
зазначені кошти:
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• використано на виконання умов договорів:
від 21.06.2017 № 21-5/6 та від 16.05.2018 № 21-5/7, укладених ДСНС про
придбання 250 одиниць техніки (2017 рік – 130 од., 2018 рік – 120 од., загальна
вартість 1 200 871,5 тис. грн), з яких станом на 28.02.2019 поставлено 230 од.
(2017 рік – 130 од., 2018 рік – 100 одиниць);
від 29.10.2018 № 280, укладеного ГУ ДСНС у Миколаївській області про
придбання спеціального аварійно-рятувального катера на повітряній подушці
"Торнадо F50" (акт приймання-передачі товару № 3, жовтень 2018 року, вартість –
299,9 тис. грн);
• спрямовано на виконання судового рішення у справі № 910/23988/16 −
420,9 тис. гривень;
• повернено до державного бюджету як залишок невикористаних відкритих
асигнувань – 79,1 тис. гривень.
1.2. Аудит засвідчив, що технічне переоснащення державних пожежнорятувальних підрозділів є недостатнім для забезпечення належної пожежної
безпеки в країні. Значна кількість наявної пожежної та іншої спеціальної
техніки є застарілою та має низькі тактико-технічні характеристики (на початок
2017 року 4 305 од. техніки, або 80,2 відс. наявної (5 371 од.), підлягало
списанню за віковим і технічним станом). Придбана протягом 2017–2018 років
за зазначеною бюджетною програмою пожежна та інша спеціальна техніка
становить лише 5,8 відс. загальної кількості, яка потребує заміни, що суттєво
не поліпшило стан пожежної безпеки в країні. Як наслідок, людські та
матеріальні втрати від пожеж зростають (у 2018 році в результаті 78,6 тис. пожеж
загинуло 1 956 осіб, 2017 – 83,1 тис. пожеж, 1 819 осіб). За таких умов
фінансового забезпечення повне технічне переоснащення державних пожежнорятувальних підрозділів може бути здійснено протягом 20 років.
2. Внаслідок недостатньо обґрунтованих окремих управлінських рішень
та неналежного внутрішнього контролю ДСНС у частині зменшення
ємності штатних пожежних автоцистерн, спрямування бюджетних коштів
на придбання техніки, яка певний час не використовувалася через
неробочий стан, неефективного управління бюджетним ресурсом та
недотримання договірних умов при придбанні пожежної та іншої
спеціальної техніки протягом 2017–2018 років:
1) допущено ризики неефективного використання коштів державного
бюджету у загальному обсязі 58 512,2 тис. грн, з яких:
• ризики нерезультативного використання 44 259,5 тис. грн, що
спрямовані на придбання 9 одиниць пожежних автоцистерн ємністю 4 тонни
(договори від 21.06.2017 № 21-5/6 та від 16.05.2018 № 21-5/7), які включено до
штату пожежно-рятувальних підрозділів шляхом внесення відповідних змін
(зменшення ємності 9 штатних од. пожежних автоцистерн з 8 до 4 тонн).
Як наслідок, незабезпечення підрозділів пожежною технікою з великим запасом
вогнегасних речовин, зниження ефективності оперативних заходів з пожежогасіння;
• ризики непродуктивного використання 14 252,7 тис. грн, що спрямовані
на придбання 3 автоцистерн, які певний час знаходилися у неробочому стані
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і за призначенням не використовувалися;
2) допущено ризики неефективного управління бюджетним ресурсом
у сумі 599 999,6 тис. грн, що становить 49,9 відс. загального обсягу
бюджетних призначень, з якого:
599 920,5 тис. грн – у зв’язку з невикористанням протягом двох місяців
відкритих асигнувань через включення тендерним комітетом ДСНС до річних
планів закупівель на 2017 та 2018 роки закупівлі пожежних автоцистерн
у місяці, в якому асигнування вже були відкриті, а також перенесення строків
подання пропозицій;
79,1 тис. грн – у зв’язку з поверненням до державного бюджету залишку
невикористаних відкритих асигнувань;
3) не забезпечено дотримання договірних умов, що спричинило
неекономне використання коштів державного бюджету в сумі 240,0 тис. грн
та збитки державного бюджету (Закон України від 05.06.2012 № 4901
"Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", частина перша
статті 6) у сумі 29 781,5 тис. грн , з яких майже 90 відс. (26 775,5 тис. грн)
стягнено з відповідача (ДСНС) за фактично поставлену постачальниками
продукцію, а саме:
420,9 тис. грн – у зв’язку зі списанням з рахунка ДСНС (за КПКВК 1006090
"Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва")
на виконання наказу Господарського суду м. Києва від 31.07.2017 у справі
№ 910/23988/16 за договором від 04.08.2009 № 21-6/30;
683,6 тис. грн – у зв’язку зі списанням з рахунка ДСНС на виконання
судового рішення у справі № 927/1091/17 у 2018 році (за КПКВК 1006280
"Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" як збитки державного бюджету)
та 240,0 тис. грн – у 2017 році (за КПКВК 1006010 "Керівництво та управління
у сфері надзвичайних ситуацій" як неекономне використання) через неправомірне
обчислення ДСНС ціни позову за неналежне виконання у 2017−2018 роках
постачальником умов договору;
28 677,0 тис. грн – у зв’язку зі стягненням з ДСНС (за КПКВК 1006090)
Казначейством згідно з наказами суду на користь суб’єктів господарювання в
рахунок погашення кредиторської заборгованості, утвореної в попередніх
бюджетних періодах (2016 рік);
4) не забезпечено дотримання вимог бюджетного законодавства при
плануванні видатків державного бюджету за КПКВК 1006090, що не сприяло
подальшому їх ефективному використанню, а саме:
не додержано визначених статтею 20 Бюджетного кодексу України
термінів затвердження паспорта бюджетної програми, що відповідно до пункту 17
частини першої статті 116 цього Кодексу є порушенням бюджетного законодавства;
змінено напрям використання бюджетних коштів у паспорті бюджетної
програми на 2018 рік за КПКВК 1006090, що призвело до розширення переліку
установ ДСНС, яким надається для переоснащення придбана за цією бюджетною
програмою техніка, та, відповідно, розпорошення коштів державного бюджету;
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затверджено у паспортах бюджетної програми на 2017 та 2018 роки
за КПКВК 1006090 результативні показники, які не відповідають результативним
показникам, наведеним у бюджетних запитах на відповідні бюджетні періоди,
чим не дотримано вимог пункту 2 розділу І Правил складання паспортів
бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну
від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованим у Мін’юсті 21.01.2003 за № 47/7368,
а також пункту 8 Загальних вимог до визначення результативних показників
бюджетних програм, затверджених наказом Мінфіну від 10.12.2010 № 1536,
зареєстрованим у Мін’юсті 27.12.2010 за № 1353/18648, у частині використання
інформації про результативні показники, вказані в бюджетних запитах;
5) не забезпечено належного обґрунтування при визначенні потреби
в придбанні пожежної та іншої спеціальної техніки у межах видатків
за КПКВК 1006090:
затверджені наказами ДСНС штати пожежно-рятувальних підрозділів,
що визначають кількісні і технічні характеристики спеціальної та іншої
пожежної техніки, складалися переважно з урахуванням фактичної наявності
особового складу і техніки у підрозділі, яка, як правило, була нижчою
від нормативів, що визначаються державними будівельними нормами;
рівень оснащення підрозділів ДСНС спеціальною та іншою пожежною
технікою (пожежні автодрабини (у тому числі з висотою підйому понад 30 метрів),
автопідйомники, автоцистерни ємністю до 8 тонн (з великим вмістом вогнегасних
речовин), пожежні автомобілі першої допомоги) є низьким. На запити
Рахункової палати фактично всі обласні державні адміністрації повідомили
про необхідність придбання таких видів пожежної та іншої спеціальної
техніки. Разом з тим при визначенні потреби придбання такої техніки
фактично не передбачалося, а отже, ризики забезпечення надійного рятування
людей (у тому числі на висотних об’єктах і об’єктах підвищеної поверховості)
зростають і надалі.
ДСНС відповідно до напрямів використання коштів за КПКВК 1006090,
визначених паспортами бюджетної програми (2017 рік – придбання пожежної
техніки для проведення технічного переоснащення Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту, 2018 рік – проведення технічного переоснащення органів
та підрозділів цивільного захисту), мало всі правові підстави для придбання
фактично всіх видів пожежної техніки, зокрема найнеобхіднішої (пожежних
автодрабин з висотою підйому понад 30 метрів та автоцистерн ємністю до 8 тонн).
ДСНС не ухвалювала окремих управлінських рішень з питань
обґрунтування потреби в техніці у межах видатків за КПКВК 1006090. При
визначенні пріоритетів у придбанні пожежно-рятувальної техніки як на 2017 рік,
так і на 2018 рік установи та підрозділи ДСНС подавали пропозиції щодо
комплектації і технічних вимог до пожежно-рятувальних автомобілів для
пожежогасіння, але рішення про кількість і розподіл техніки були
прерогативою ДСНС;
при затвердженні ДСНС розподілів забезпечення структурних підрозділів
пожежно-рятувальними автомобілями на 2017 і 2018 роки змінювалися пріоритети
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щодо технічних характеристик пожежних автоцистерн, які визначали ці
підрозділи, та перевагу надано пожежним автоцистернам ємністю 4 тонни;
при незадовільному забезпеченні іншими видами пожежно-рятувальної та
спеціальної техніки, технічне переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів
ДСНС за цією бюджетною програмою обмежилося придбанням пожежних
автоцистерн ємністю 4 тонни, однієї пожежної автоцистерни ємністю 8 тонн
та одного спеціального аварійно-рятувального катера;
кількість придбаної техніки фактично залежала від призначень ДСНС
за бюджетною програмою та вартості такої техніки. Техніка передавалася до
підрозділів у кількості, визначеній у затверджених керівництвом ДСНС
розподілах, що складалися вже після укладання договорів з постачальником.
3. Нормативно-правові акти, які забезпечують регулювання у сфері
пожежної безпеки як складової цивільного захисту, потребують
подальшого удосконалення.
3.1. Визначені Кабінетом Міністрів України повноваження центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики
у сфері цивільного захисту, яким є МВС, і центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної політики в цій сфері, яким є ДСНС,
не узгоджуються із нормами частини другої статті 17 Кодексу цивільного
захисту України, що є базовим законодавчим актом у зазначеній сфері, яким
забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері цивільного
захисту покладено на один центральний орган виконавчої влади.
3.2. З 2018 року реалізація державної політики у сфері пожежної безпеки
здійснюється за відсутності державної цільової програми.
Строк реалізації затвердженої Законом України від 07.06.2012 № 4909-VІ
Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013–2017 роки
завершився. Незважаючи на те, що більшість завдань і заходів не реалізовано
(відповідно до заключного звіту ДСНС про виконання цієї Програми
коштів виділено 802,5 млн грн, що становить лише 6,5 відс. запланованого
обсягу), термін дії загальнодержавної цільової програми не продовжено і мети –
послідовного зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності
територій від наслідків таких ситуаційне – не досягнено.
Залишилися неповною мірою реалізованими завдання щодо матеріальнотехнічного переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів, що потребує
затвердження нової державної цільової програми, яка б забезпечила створення
ефективної системи протипожежного захисту в державі та гарантоване
фінансування.
3.3. Законодавчого врегулювання потребують питання матеріальнотехнічного забезпечення підрозділів місцевої пожежної охорони, зокрема
в новоутворених об’єднаних територіальних громадах. Крім того, з огляду
на обмежене фінансове забезпечення та наявність пожежно-рятувальних
автомобілів, що відпрацювали встановлені терміни експлуатації та вивільняються
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в результаті оновлення, але за своїм технічним станом можуть бути використані
пожежно-рятувальними підрозділами місцевої пожежної охорони, є необхідність
врегулювати на законодавчому рівні питання безоплатної передачі таких
автомобілів з державної у комунальну власність.
3.4. Потребують змін Норми табельної належності, витрат і термінів
експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання,
інструменту, індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних
матеріалів підрозділів ДСНС, затверджені наказом ДСНС від 29.05.2013 № 358.
Контрольні заходи засвідчили необхідність укомплектування державних
пожежно-рятувальних підрозділів сигналізаторами руху для пожежників
та пневматичними рятувальними подушками типу "Куб життя" або їх аналогами.
Відсутність таких засобів не дає можливості у разі втрати свідомості
швидко визначити місцезнаходження пожежника, а також провести евакуацію
людей з небезпечних місць, насамперед з вищих поверхів палаючих будівель
(за відсутності можливості евакуації іншими безпечними для життя людей шляхами).
4. Аудит засвідчив окремі правові недоліки при використанні коштів
державного бюджету на придбання пожежної та іншої спеціальної техніки,
зокрема:
4.1. Запровадження окремої бюджетної програми з назвою "Придбання
пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва"
(КПКВК 1006090).
Встановлено, що критерії віднесення пожежної та іншої спеціальної
техніки до категорії "вітчизняне виробництво" не є визначеними.
4.2. Недотримання термінів поставки та зобов'язань щодо якості
пожежних автоцистерн при виконанні договорів від 21.06.2017 № 21-5/6
та від 16.05.2018 № 21-5/7.
Терміни поставки пожежних автоцистерн у календарному плані поставки
продукції до договору 2017 року не враховують граничного терміну поставки
техніки (не пізніше 15.05.2018), встановленого МВС у дозволі на проведення
попередньої оплати. Як наслідок, 11 од. пожежних автоцистерн поставлено
на 20 днів пізніше цього терміну.
Постачальник систематично не дотримувався умов договорів у частині
термінів поставки (від 10 до 26 к. д.) пожежних автоцистерн (58 од.), що не дало
можливості своєчасно переоснастити пожежно-рятувальні підрозділи.
Так, ДСНС за результатами претензійно-позовної роботи стягнено
з постачальника штрафних санкцій у сумі 2 342,2 тис. грн (загальна сума позову
4 740,7 тис. грн, у тому числі 2 370,3 тис. грн – пеня за порушення строків
виконання зобов’язань та 2 370,3 тис. грн – відсотки за користування коштами)
(за недотримання термінів поставок продукції за договором від 21.06.2017 № 21-5/6).
Претензійно-позовна робота здійснюється і за договором від 16.05.2018
№ 21-5/7 (сума претензії 130,2 тис. грн, у тому числі 65,1 тис. грн – пеня
за порушення строків виконання зобов’язань та 65,1 тис. грн – відсотки
за користування коштами у разі несвоєчасної поставки (лист ДСНС
постачальнику від 11.12.2018 № 01-18796/08)). При цьому за позовом
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постачальника до ДСНС щодо визнання окремих положень договору
від 16.05.2018 № 21-5/7 (пункту 8.6 щодо стягнення пені у розмірі 0,1 відс.
за користування коштами у разі несвоєчасної поставки) ухвалою
Господарського суду міста Києва від 29.11.2018 у справі № 910/14180/18
відкрито провадження.
Аудит також засвідчив, що із загальної кількості поставленої пожежної
техніки за договорами (230 од. станом на 28.02.2019) на час проведення аудиту
3 од. (1,3 відс.) перебували в неробочому стані. У процесі поставок 103 од.
(44,8 відс.) поверталися постачальнику для усунення недоліків (підтверджено
відповідними актами), але при цьому штрафні санкції за порушення умов
зобов'язань щодо якості (комплектності) товарів у розмірі 20 відс. вартості
неякісних товарів не застосовувалися, як це передбачено Господарським
кодексом України (стаття 231) та укладеними договорами.
4.3. Недотримання договірних умов призвело до додаткового
стягнення з рахунка ДСНС на користь постачальника коштів
державного бюджету на виконання судових рішень, що є збитками
державного бюджету.
Починаючи з 2016 року, ДСНС за бюджетною програмою (КПКВК 1006090)
здійснювалися закупівлі пожежних автоцистерн за договорами,
укладеними з одним суб’єктом господарювання, з яким ДСНС постійно
перебуває у судових спорах. Протягом зазначеного періоду на користь
цього суб’єкта господарювання за КПКВК 1006090 спрямовано загалом
1 620 793,3 тис. грн, з них за договорами поставки пожежної техніки −
1 619 869,7 тис. грн та під час претензійно-позовної роботи (за рішенням
суду) − 923,6 тис. грн (у т. ч. до бюджету 240,0 тис. грн судового збору
(позов ДСНС)).
Встановлено також факт списання 06.09.2017 з рахунка ДСНС на
користь іншого суб’єкта господарювання (на виконання наказу
Господарського суду м. Києва від 31.07.2017 у справі № 910/23988/16)
420,9 тис. грн (316,4 тис. грн – інфляційні витрати (за період з вересня 2015
по березень 2016 року), 98,3 тис. грн – 3 відс. річних (за період з 01.09.2015
по 17.08.2016) та 6,2 тис. грн – витрати зі сплати судового збору). Зазначене
спричинено невиконанням МНС (ДСНС є правонаступником Міністерства)
умов договору від 04.08.2009 № 21-6/30 щодо оплати за отримані 5 пожежнорятувальних автоцистерн АЦ-60 (65053) на загальну суму 6 007,5 тис. гривень.
З рахунка ДСНС 18.03.2016 списано 6 391,9 тис. грн, у тому числі
6 007,5 тис. грн – основний борг, 108,1 тис. грн – 3 відс. річних (за період
17.12.2009 – 29.07.2010) та 276,3 тис. грн – втрати від інфляції з січня
2009 по березень 2010 року (рішення Господарського суду м. Києва
від 01.12.2010 у справі № 9/400).
Подана ДСНС скарга до Київського апеляційного господарського суду
залишена без задоволення (постанова від 11.07.2017 у справі № 910/23988/16,
рішення Господарського суду м. Києва від 04.04.2017 у справі № 910/23988/196
залишено без змін). Втрати державного бюджету через неефективні управлінські
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рішення щодо виконання умов договору від 04.08.2009 № 21-6/30 становили
805,3 тис. гривень.
За позовом ДСНС щодо невиконання умов договору від 19.08.2016 № 21-5/5
за рішенням Господарського суду Чернігівської області з постачальника стягнено
24 569,2 тис. грн (пеня – 10 305,8 тис. грн; штраф – 791,8 тис. грн; відсотки
за користування чужими коштами – 13 471,6 тис. гривень). За результатами
оскарження постачальником судового рішення та унаслідок неправомірного
обчислення ДСНС ціни позову, остаточна сума штрафних санкцій, визнана
Верховним Судом, становить 4 541,9 тис. грн, що на 20 027,3 тис. грн менше,
ніж заявлено ДСНС у позовній заяві до суду першої інстанції.
5. Оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів на можливі
пожежі та інші небезпечні події, зокрема забезпечення нормативного часу
прибуття до місця виклику на території міст (10 хвилин) та у населених
пунктах за межами міста (20 хвилин), є ускладненим, у тому числі через:
недостатню кількість пожежно-рятувальних підрозділів:
у 2018 році на території України функціонувало 2 209 пожежнорятувальних підрозділів (64,0 відс. нормативної потреби), з них 986 державних,
з урахуванням підрозділів, які охороняють об’єкти на договірній основі (85,9 відс.),
та 1 223 місцевих, утворених органами місцевого самоврядування (53,1 відс.).
За інформацією ДСНС, з урахуванням вимог нормативно-правових актів
у сфері будівництва (станом на 01.02.2019) додатково необхідно створити
1 249 пожежно-рятувальних підрозділів, у тому числі 162 − державних у містах,
де відбувається інтенсивна забудова територій, та 1 087 − місцевих пожежних
команд для гасіння пожеж у сільській місцевості, з них 428 –
в утворених об’єднаних територіальних громадах;
неналежне матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних
підрозділів:
неукомплектованість пожежно-рятувальних підрозділів технікою для гасіння
пожеж становить 40,7 відсотка;
незабезпеченість підрозділів ДСНС пожежними автоцистернами високої
прохідності з великим запасом вогнегасних речовин − 72,9 відсотка;
технічна застарілість наявної пожежно-рятувальної техніки (за даними
ДСНС для доукомплектування та заміни застарілої техніки в існуючих місцевих
пожежно-рятувальних підрозділах необхідно 897 од. техніки, для
комплектування місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, які потрібно
додатково утворити, – 1 639 од. техніки);
неналежне утримання та недостатню кількість пожежних гідрантів;
мінімальну штатну чисельність персоналу та недостатньо розвинену
систему добровільних пожежних команд.
За даними ДСНС, середній показник кількості пожежних державних
та місцевих пожежно-рятувальних підрозділів до кількості населення в Україні
становить лише 0,09 відс. (Румунія − 0,7 відс., Німеччина − 1,3 відс., Хорватія −
1,4 відс., Польща − 1,8 відс., Чехія − 3,4 відсотка). При цьому в таких країнах,
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як Польща, Австрія, Німеччина, Грузія доволі розвиненою є система
добровільних пожежних команд;
неналежне законодавче та нормативно-правове забезпечення
питань створення і функціонування місцевих та добровільних пожежнорятувальних підрозділів і, як наслідок:
низький рівень формування органами місцевого самоврядування
підрозділів місцевої пожежної охорони (за наданою Дніпропетровською
облдержадміністрацією інформацією, у сільській місцевості області через
невідповідність кількості пожежно-рятувальних підрозділів нормативним
вимогам відстань від такого підрозділу до крайньої точки району досягає 40 −
50 км, а це близько години слідування до місця виклику);
використання застарілої пожежно-рятувальної техніки, на якій незавжди
проводяться планові технічні обслуговування;
відсутність необхідного пожежно-технічного та аварійно-рятувального
обладнання, спеціального одягу та спорядження;
мінімальна штатна чисельність персоналу;
неналежні умови для роботи персоналу (потребують ремонту будівлі
та приміщення);
неналежний рівень підготовки персоналу підрозділів.
За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата
В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів
державного бюджету, виділених Державній службі України з надзвичайних
ситуацій на придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного
виробництва, затвердити.
2. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного
бюджету, виділених Державній службі України з надзвичайних ситуацій на
придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва,
поінформувати Верховну Раду України та рекомендувати розглянути матеріали
аудиту на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати
надіслати Кабінету Міністрів України та рекомендувати:
врегулювати на законодавчому рівні питання безоплатної передачі
з державної у комунальну власність пожежно-рятувальних автомобілів,
що відпрацювали встановлені терміни експлуатації та вивільняються в результаті
оновлення, але за своїм технічним станом можуть бути використані пожежнорятувальними підрозділами місцевої пожежної охорони;
для недопущення послаблення готовності до запобігання й ефективного
реагування на надзвичайні ситуації, з метою підвищення рівня безпеки
населення вжити заходів щодо збільшення обсягів фінансового забезпечення
на технічне переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС, технічне
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оснащення і функціонування місцевих та добровільних пожежно-рятувальних
підрозділів;
з урахуванням значної потреби в пожежній та іншій спеціальній техніці
як для технічного переоснащення існуючих пожежно-рятувальних підрозділів,
так і оснащення новостворюваних, розглянути питання про врегулювання
на законодавчому рівні державної підтримки та стимулювання вітчизняного
виробника до розробки та випуску новітньої пожежної та іншої спеціальної
техніки з визначенням критеріїв віднесення пожежно-рятувальної техніки
до категорії "вітчизняне виробництво".
4. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати
Міністерству внутрішніх справ України та рекомендувати вжити заходів щодо:
- внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:
проекту загальнодержавної цільової програми захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
що дасть можливість вирішити актуальні проблеми у сфері цивільного захисту,
створити умови для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій,
покращити безпеку населення та ефективність функціонування єдиної
державної системи цивільного захисту;
пропозицій щодо узгодження норм Кодексу цивільного захисту України
(стаття 17) з вимогами Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"
у частині визначення повноважень центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту
(Міністерства внутрішніх справ України), та центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної політики в цій сфері (ДСНС);
проекту змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо
удосконалення механізму проведення процедур закупівель, зокрема в частині
унеможливлення ризиків узгоджених дій учасників торгів та недобросовісної
конкуренції;
пропозицій щодо удосконалення окремих норм Закону України "Про гарантії
держави щодо виконання судових рішень", зокрема в частині віднесення коштів
державного бюджету, які підлягають стягненню за рішенням суду (частина перша
статті 6), до збитків державного бюджету і, відповідно, надання оцінки управлінським
рішенням учасників бюджетного процесу, що призвели до таких збитків;
- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при складанні
паспортів бюджетних програм та використанні коштів державного бюджету
на зазначені цілі;
- посилення контролю за ефективним використанням коштів державного
бюджету на технічне переоснащення пожежно-рятувальних підрозділів.
5. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати
Державній службі України з надзвичайних ситуацій та рекомендувати вжити
заходів щодо:
удосконалення системи планування видатків на придбання пожежної та іншої
спеціальної техніки;
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покращення ефективності управління бюджетним ресурсом, у тому числі
шляхом своєчасного проведення процедур закупівель;
посилення внутрішнього контролю за дотриманням укладених договорів;
забезпечення державних пожежно-рятувальних підрозділів висотними
пожежними автодрабинами, пожежними автопідйомниками, пожежними
автоцистернами з великим запасом вогнегасних речовин (ємністю до 8 тонн)
і пожежними автомобілями першої допомоги, у тому числі шляхом врахування
такої потреби при плануванні закупівель пожежної та іншої спеціальної техніки;
перегляду Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації
пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту,
індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів
підрозділів ДСНС, затверджених наказом Державної служби України з надзвичайних
ситуацій від 29.05.2013 № 358;
затвердження плану заходів з усунення виявлених аудитом порушень
і недоліків, а також інформування Рахункової палати у встановлені терміни
про заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи;
проведення службового розслідування за фактами виявлених аудитом
порушень та недоліків, у тому числі щодо стягнення на користь постачальників
з рахунка ДСНС на виконання судових рішень коштів державного бюджету,
що є збитками державного бюджету.
6. У порядку інформування про результати зазначеного аудиту рішення
Рахункової палати направити до Генеральної прокуратури України.
7. Про результати аудиту з питань, порушених у зверненні народного
депутата України Сюмар В. П. від 06.12.2018 № 232/701-0612/1, інформувати
народного депутата України.
8. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту оприлюднити
на офіційному веб-сайті Рахункової палати.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової
палати Богуна В. П.
Голова Рахункової палати

В. В. Пацкан

