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________________________________________________________________________________________ 

 

                    № ______/                                                                                на  №3223-06/74168-03  від  15.12.2020  

    Міністерство розвитку економіки,               

   торгівлі та сільського господарства 

   України    
Інформація про ефективність 

управління суб’єктами господарювання 

за 2020 року 

 

Міністерство охорони здоров’я України на виконання контрольного 

завдання до листа Мінєкономіки від 15.12.2020 №3223-06/74168-03, надає 

інформацію про ефективність управління суб’єктами господарювання, які 

входять до сфери управління МОЗ України. 

  

І. Щодо загальної кількості підприємств, стану затвердження 

фінансових планів та причин не затвердження фінансових планів на 

2020 рік. 

Відповідно до Реєстру (переліку) суб'єктів господарювання державного 

сектору економіки (державних підприємств, їх об'єднань, дочірніх 

підприємств та господарських товариств, державна частка у статутному 

капіталі яких перевищує 50 відсотків) станом  на 31.12.2020 МОЗ України 

підпорядковані 39 державних підприємств та 2 акціонерних товариства, з них 

14 державним підприємствам затвердило фінансові плани на 2020 рік. При 

цьому 15 державних підприємств подають звіти про їх виконання                 

ДП "Комітет з питань гігієнічного регламентування" (п.н. 21616946) –

фінансовий план не затверджено. Звіт про виконання фінансового плану за 

2000 рік підприємством подано до МОЗ. Звітність не подають. 24 державних 

підприємств та 2 акціонерних товариства, що наведені нижче.  

Сім державних підприємств знаходяться в процедурі ліквідації, а саме: 

1. ДП Київське експлуатаційно-налагоджувальне управління "Медик" 

(п.н. 01193372) – В з 18.10.2010 знаходиться в процедурі ліквідації; 

2. ДП Полімерних медичних виробів "Медполімер" (п.н. 13481099) –      

з 03.04.2008 - в стані припинення, підстава: за судовим рішенням;протягом року 

орг     3. Державне мале підприємство "Полімед" (п.н. 13692755) –  з 28.04.2010 

в стадії припинення за рішенням засновників ; 

4. ДП "Науково-експертний центр з регламентації застосування та 

впровадження дезінфекційних засобів" МОЗ України" (п.н. 21521097) –            

з 11.09.2006 знаходиться в процедурі ліквідації; 
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5. ДП "Підприємство громадського харчування № 1 Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця" (п.н.  23528927) –  з 05.05.2014 

знаходиться в стані припинення; 

6. ДП "Український оптичний центр"(п.н.  33151368) –  з 08.04.2009 

знаходиться в стані припинення; 

7. ДП "Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних 

працівників системи МОЗ УКРАЇНИ" (п.н. 33831035) – з 28.04.2018 

знаходиться в стані припинення; 

Три державних підприємства не звітують до МОЗ України, оскільки на 

даний час мають інше підпорядкування, а саме: 

Входять до консолідованої звітності ДУО "Політехмед": 

1. Спеціалізоване державне підприємство "Оптика-Медтехніка"         

(п.н. 24918168) орган управління ДУО "Політехмед"; 

2. ДП "Криворізький магазин "Медтехніка" (п.н. 20275644) орган 

управління ДОУ "Політехмед". 

3. Львівське державне підприємство "Оптово-роздрібний магазин 

"Медтехніка №1"(п.н. 20794522) орган управління ДОУ "Політехмед". 

ДП Гощанського відділу "Профдезинфекція"(п.н. 23308663) - не входить 

до переліку закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління МОЗ України затвердженого наказом МОЗ України від 

26.01.2018 № 152 "Про затвердження переліків закладів, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери управління  Міністерства 

охорони здоров’я України". 

Також повідомляємо, що МОЗ України звернулось листом від 08.09.2020 

№ 10-13/26541/2-20 до ДП Гощанського відділу "Профдезинфекція"                 

з проханням надати належним чином оформлені документи для здійснення 

передачі об’єктів до сфери управління Фонду державного майна. Відповідь 

отримано 21.12.2020  №01.05/24 в якій зазначено, що відповідно до витягу 

від 27.11.2020 року з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань власником/засновником ДП 

"Гощанського відділу "Профдезінфекції" являється обласне об’єднання 

"Профдезінфекція", яка в свою чергу не є державним підприємством, а 

відноситься до категорії колективних підприємств. Підприємство 

знаходиться на повному госпрозрахунку, державних коштів не отримує. 

По двом державним підприємствам, які не ведуть господарської 

діяльності будуть прийняті управлінські рішення щодо їх подальшого 

функціонування, а саме: 

1. ДП "АГРОКОМ" МОЗ України" (п.н. 38058675); 

2. ДП "Інженерно-технічний центр МОЗ України" (п.н.  37403126). 

Два державних підприємства розташовані на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим, а саме: 

1. ДП "Кримська ремонтно-будівельна госпрозрахункова дільниця МОЗ 

України" (п.н.  05535912). 
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2. ДП "Укрмедкурот" (п.н. 32401814) з 15.10.2007 знаходиться в 

процедурі ліквідації. 

По двом державним підприємствам на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.06.2000 № 897 повинна була здійснена передача 

майна. Фактично передача майна не була здійснена. 

1. Львівське ДП лікарських препаратів "Львівлікпрепарати"              

(п.н. 01973147). 

2. ДП "Ензим" (п.н. 00479824) – не веде фінансово-господарської 

діяльності.  

Вісім державних підприємства не надали до МОЗ України звітність за 

2020 рік, а саме: 

1. ДП "Центр електронної охорони здоров’я МОЗ України"                 

(п.н.  32709473) 

2. ДП "Укрмеддіяльність" МОЗ України" (п.н. 25885270) 

3. ДП "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та 

інформаційних технологій" МОЗ УКРАЇНИ"  (п.н. 32310570) 

4. ДП "Державний медичний центр сертифікації" МОЗ України"      (п.н.  

36392039)  

5. ДП "Науково-практичний центр дезінфектології та профілактичної 

медицини МОЗ України" (п.н. 38780499) 

6. ДП "Державний будівельний центр МОЗ України" (п.н. 40702451) 

7. ДП  "Агенція екстреної медицини" (п.н. 42169475) 

8. ПА ТОВ "Укрмедпром" (п.н. 31106596) 

ВАТ "НДМО "Діалір" (п.н. 01296126)‒ ухвалою Господарського суду м. 

Києва від 03.12.2014 у справі №23/448-б введено процедуру санації 

Товариства та керуючим санацією боржника призначено Куделю М.О. 

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.02.2019 року, яка 

залишена без змін Постановою Північного апеляційного господарського суду 

від 16.05.2019 року у справі № 23/448-б, продовжено строк процедури санації 

у справі № 23/448-6 та повноваження керуючого санацією боржника 

арбітражного керуючого Куделі М. О. (свідоцтво про прaвo на здiйcнeння 

діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора) № 8 від 30.01.2013) на шість місяців, тобто до 

07.08.2019. 

Слід зазначити, що 25.06.2019 року на  засіданні загальних зборів та 

комітету кредиторів BAT "Науково-дослідне медичне об’єднання "Діалір" 

одноголосно було прийнято рішення про схвалення плану санації 

Товариства. 

Листом  вiд  28.12.2019  року  вих. № 10-13/50100/2- 19 Міністерство  

охорони  здоров’я України погодило план санації BAT "Науково-дослідне 

медичне oб’єднання "Діалір". 
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ІІ. Факторний аналіз виконання основних показників фінансових 

планів щодо господарських товариств, у статутному фонді яких більше 

50 відсотків акцій (часток паїв) належить державі. 

ПАТ "Укрмедпром" на 2020 рік затверджено фінансовий план 

09.12.2020, але звіт про звіт про виконання фінансового плану за 2020р., 

підприємство не надало. 

 

ІІІ. Факторний аналіз виконання основних показників фінансових 

планів щодо державних підприємств. 

Згідно з консолідованим звітом МОЗ України чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік по державних підприємствах 

МОЗ України склав 569 347,5 тис. грн  (р. 1000) 

За результатами господарської діяльності державними підприємствами 

за 2020 рік отримано чистий прибуток у сумі  56 582,1 тис. грн (р. 1201) 

Капітальні інвестиції за 2020 рік становлять 522 958,0 тис. грн  (р.4000) 

 

IV. Інформація щодо кількості прибуткових та збиткових 

підприємств. 

Тринадцять підприємств із 15 за 2020 рік отримали чистий прибуток на 

загальну суму 4 709,5 тис. грн.  

Збитковими у 2020 році є 3 державних підприємств, загальна сума 

чистого збитку становить 2 097,6 тис. грн, у 2019 році 3 підприємства з 

сумою збитку - 6 839,4 тис. грн. 

Для забезпечення стабільної та збалансованої господарської діяльності, 

державні підприємства МОЗ України утворюють за рахунок прибутку 

спеціальні фонди, які призначені для покриття витрат, пов’язаних з 

виконанням статутних завдань. 

З метою попередження кількості збиткових підприємств МОЗ України 

протягом року здійснюється контроль за виконанням умов трудових 

контрактів з керівниками державних підприємств в частині ефективного 

використання державного майна та отримання прибутків, а також 

щотижневий моніторинг стану виплати заробітної плати працівникам 

суб’єктів господарювання з метою недопущення утворення заборгованості. 

 

Додаток: на 100 аркушах. 

 

Заступник Міністра                                           Світлана ШАТАЛОВА                                             
 

 

 

 

Царенко 2532472 
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